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СА ЖЕ ТАК: Циљ овог ра да је иден ти фи ка ци ја про бле ма с ко ји ма се 
су сре ћу при вред ни ци у срп ским оп шти на ма на Се ве ру Ко со ва. Ис ку ство 
и прет ход на ис тра жи ва ња по ка зу ју да сег мент ма лих и сред њих пред у зе-
ћа, а на ро чи то оних на кри зним под руч ји ма има ве ћу тра жњу од по ну де 
фи нан сиј ских ин стру ме на та. Ра ди про це не не до ста та ка си сте ма фи нан си-
ра ња и до би ја ња кон крет них по да та ка од при вред ни ка са Се ве ра Ко со ва, 
кре и ра ли смо упит ник. Ре зул та ти по ка зу ју да је при ступ фи нан си ја ма на 
Се ве ру Ко со ва из у зет но огра ни чен, да се пред у зет ни ци и пред у зе ћа нај-
че шће фи нан си ра ју соп стве ним сред стви ма и сред стви ма при ја те ља и 
род би не, а да бан кар ски кре ди ти ни су уче ста ли и да су ве о ма ску пи.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: при ступ фи нан сиј ским ре сур си ма, пред у зе ћа, бан-
кар ски кре дит, Се вер Ко со ва

Област Се вер ног Ко со ва (оп шти не Се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца, 
Зве чан, Ле по са вић и Зу бин По ток), у по след њих пет на е стак го ди на је два 
пре жи вља ва дру штве но-по ли тич ку кри зу и струк тур на огра ни че ња као 
што су не ста бил ност си сте ма елек трич не енер ги је и си сте ма за снаб де-
ва ње во дом, го то во ни ка кав при ступ фи нан сиј ским ре сур си ма и сла ба 
вла да ви на за ко на и пра ва. Иа ко је област на глав ном пу ту за При шти ну 

* Рад је део ис тра жи вач ког про јек та ко ји под ши фром 179001, фи нан си ра Ми ни стар-
ство за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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(ад ми ни стра тив ни цен тар Ко со ва), ре ги он је изо ло ван, а по сло дав ци и 
пред у зе ћа ко ја би ту по сло ва ла су рет кост. Не за по сле ност од пре ко 40% 
је дан је од нај ве ћих про бле ма на Ко со ву. Шан се за за по шља ва ње Ср ба су 
прак тич но све де не на спо ра дич на при ват на пред у зе ћа и на све ре ђе срп-
ске ин сти ту ци је. Еко но ми ја ове обла сти, на кон за тва ра ња Треп че, во де ћег 
ру дар ског кон гло ме ра та, го то во да не по сто ји. Под руч је Се вер ног Ко со ва 
бо га то је раз ли чи тим при род ним ре сур си ма, с до ми нант ном ин ду стриј-
ском и по љо при вред ном струк ту ром. До 2006. го ди не, при вре да Се вер ног 
Ко со ва је ка рак те ри са на као „ки оск еко но ми ја” или као при вре да за сно-
ва на на при род ним ре сур си ма. Ме ђу тим, у по след ње вре ме еви дент не су 
про ме не ка пре ра ђи вач ким и про из вод ним де лат но сти ма.

Осим струк тур них огра ни че ња ко ја на ме ћу ве ћи ну про бле ма с ко ји ма 
се пред у зет ни ци и пред у зе ћа су сре ћу, огра ни че ње је и лош при ступ фи-
нан си ја ма, јер су ма ла и сред ња пред у зе ћа ли ми ти ра на на са мо фи нан си-
ра ње у го то ви ни, ни су упо зна та с до ступ ним из во ри ма фи нан си ра ња и 
не зна ју ка ко и где да се при ја ве за кре дит. Тех нич ки про бле ми с ко ји ма 
се су о ча ва ју су не до ста так но вих или по бољ ша них тех но ло ги ја, уво ђе ње 
стан дар да и сер ти фи ка та, раз вој ино ва тив них про из во да и про це са, по-
бољ ша ње ди зај на и ква ли те та про из во да, као и по ве ћа ње про дук тив но-
сти. Иа ко ве ћи на пред у зе ћа на Се ве ру Ко со ва има ја сан прав ни ста тус 
оства рен ре ги стра ци јом у Ко сов ској аген ци ји за ре ги стра ци ју би зни са 
или у Аген ци ји за при вред не ре ги стре Ре пу бли ке Ср би је (АПР), по сто је 
и она ко ја уоп ште ни су ре ги стро ва на. На кон пот пи си ва ња Бри сел ског 
спо ра зу ма, увоз и из воз про из во да или услу га с те ри то ри је Ко со ва и Ме-
то хи је, укљу чу ју ћи и Се вер, мо гућ је са мо уко ли ко је при вред ни су бјект 
ре ги стро ван код Ко сов ске аген ци је.

Циљ овог ра да је ана ли за до ступ но сти фи нан сиј ских ре сур са у срп-
ским оп шти на ма на КиМ, као и иден ти фи ка ци ја про бле ма с ко ји ма се 
пред у зет ни ци и пред у зе ћа су сре ћу ка да же ле да при ба ве фи нан сиј ске 
ре сур се. У ту свр ху смо при ме ни ли ме тод ин тер вјуа и ан кет ни ме тод, 
ка ко би смо од са мих при вред ни ка до би ли вред не ин фор ма ци је ко је ће 
нам по мо ћи у раз ја шње њу ана ли зи ра ног фе но ме на. 

Чла нак има сле де ћу струк ту ру. На кон уво да, пред ста вље не су основ-
не те о риј ске по став ке о фи нан си ра њу на кри зним под руч ји ма. У дру гом 
де лу дат је при каз ли те ра ту ре и хи по те тич ки окви ри. Тре ћи део од но си 
се на ана ли зу по да та ка и ре зул та та ис тра жи ва ња. За кљу чак не дво сми-
сле но по ка зу је да су при вред ни ци на Се ве ру Ко со ва у из у зет но те шкој 
си ту а ци ји, јер екс тер ни из во ри фи нан си ра ња го то во да не по сто је. 

ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ И ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ХИ ПО ТЕ ЗА

При ступ фи нан сиј ским ре сур си ма (енгл. ac cess to fi nan ce) де фи ни ше 
се као спо соб ност по је дин ца или пред у зе ћа да обез бе ди фи нан сиј ска 
сред ства. Спо соб ност тре ба раз ли ко ва ти од ствар не упо тре бе сред ста ва, 
јер че сто до ла зи до си ту а ци ја ка да пред у зе ћа не при сту па ју фор мал ном 
фи нан сиј ском си сте му јер не ма ју по тре бе за фи нан сиј ским ре сур си ма, 
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не же ле да ко ри сте ове вр сте услу га или не ма ју по ве ре ња у фи нан сиј ски 
си стем. У овим слу ча је ви ма реч је о до бро вољ ном не ко ри шће њу услу га, 
а раз ло зи укљу чу ју на ви ку да се тр го ви на оба вља у го то вом нов цу, не за-
ин те ре со ва ност за да ље ин ве сти ци је или до вољ но соп стве них сред ста ва 
за фи нан си ра ње про је ка та. До не мо гућ но сти при сту пу, од но сно при нуд-
не не до ступ но сти фи нан сиј ских ре сур са (енгл. Ex clu si on from fi nan cial 
system) до ла зи ка да пред у зе ћа же ле да ко ри сте фи нан сиј ске услу ге, али 
не ма ју при ступ због раз ли чи тих раз ло га. Не до ста так по да та ка из кре дит-
них ре ги ста ра, ви сок ри зик про јек та или пред у зе ћа, не до вољ но ви со ки 
при но си, ви сок ко ла те рал или нео д го ва ра ју ћа це на су нај че шћи раз ло зи 
[Љумовић и сар., 2015: 19–20].

Пред у зет ни ци и пред у зе ћа мо гу да при сту па ју фи нан сиј ским ре сур-
си ма фор мал ним ка на ли ма ка да се ин тер ме ди ја ци ја оба вља зва нич ним 
ин сти ту ци ја ма – бан ка ма и оста лим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма. Та ко-
ђе, на рас по ла га њу су им и не фор мал ни ка на ли, ка да до ла зи до ди рект ног 
кон так та кре ди то ра и зај мо тра жи о ца. Ов де углав ном спа да ју по зај ми це 
род би не и при ја те ља, али и за ду жи ва ње код „зе ле на ша” [Ljumović and 
Le čov ski 2011: 147]. Број на ис тра жи ва ња по ка зу ју да фор мал ни фи нан-
сиј ски ка на ли игра ју зна чај ну уло гу у раз ви је ном све ту и да при ступ 
фи нан сиј ским ре сур си ма по зи тив но ути че на из воз пред у зе ћа [A bor 2014], 
раз вој пред у зе ћа, по спе шу је еко ном ски раст, ин тен зи ви ра кон ку рен ци ју, 
по ве ћа ва за по сле ност [видети де таљ ни је у: Ayyaga ri et al., 2008; 2011a; 
2011b; Mo ham mad 2012; Beck et al., 2005; Beck et al., 2006; Ba ner jee and 
Du flo: 2004. за Индију]. Од ли чан пре глед ли те ра ту ре о до ступ но сти фи-
нан сиј ских ре сур са мо же се на ћи код Бе ка [Beck 2013], а о исто риј ском 
пре гле ду раз ли чи тих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ко је су МСП снаб де ва-
ла фи нан сиј ским ре сур си ма код Ка ла [Cull 2006].

Пор те ос (Da vid Por te o us) је зна чај но до при нео те о ри ји при сту па фи-
нан сиј ским ре сур си ма јер је раз вио кон цепт гра ни це (енгл. Ac cess fron ti er 
ap pro ach), ка ко би кла си фи ко вао ко ри сни ке фи нан сиј ских услу га у од-
но су на до ступ ност ре сур са у че ти ри гру пе. Пр ва гру па су они ко ји су у 
мо гућ но сти да ко ри сте фи нан сиј ске ре сур се из фор мал ног си сте ма, али 
су сло бод ним из бо ром иза бра ли да то не чи не. Дру гу гру пу са чи ња ва ју 
ко ри сни ци ко ји тре нут но мо гу да при сту пе фи нан сиј ским ре сур си ма, али 
то ни су још увек учи ни ли. Они ко ји би тре ба ло да бу ду у ста њу да при-
сту пе фи нан сиј ским ре сур си ма у нареднe три до пет го ди на, на осно ву 
оче ки ва них про ме на у про из во ди ма/услу га ма ко је ну де бан ке на ла зе се 
у тре ћој гру пи. По след ња, че твр та гру па је из у зет но ва жна и об у хва та 
оне ко ји су ван до ма ша ја услу га из фор мал ног фи нан сиј ског си сте ма 
[Por te o us 2005: 9]. Ми смо у овом ис тра жи ва њу де ли мич но из ме ни ли 
Пор те о со ву по де лу и де фи ни са ли три гру пе: а) ко ри сни ке ко ји има ју при-
ступ фи нан сиј ским услу га ма, б) оне ко ји су до бро вољ но ис кљу че ни из 
си сте ма, и в) оне ко ји не мо гу да при сту пе си сте му.

При ступ фи нан си ја ма је дан је од глав них про бле ма у зе мља ма у 
раз во ју, по го то во оних ко је су про шле кроз раз ли чи те по ли тич ке, со ци-
јал не или еко ном ске кри зе [O ECD, 2012: 116]. Иа ко са вре ме ни ци да ју 
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не га тив не ко но та ци је ре чи кри за и по ве зу ју је с до га ђа јем ко ји во ди ка 
не кој опа сно сти, не ста бил но сти и не из ве сно сти, кри за је пре лом на тач ка, 
ко ја зах те ва до но ше ње од лу ке о да љем то ку ак тив но сти у си ту а ци ји опа-
сно сти, не ста бил но сти или не из ве сно сти [Љумовић и Па вло вић 2014: 
599]. Број на ис тра жи ва ња и ис ку ство по ка зу ју да је у сег мен ту ма лих и 
сред њих пред у зе ћа тра жња зна чај но ве ћа од по ну де, те да бан ке и дру ге 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је ни су спрем не или ни су у мо гућ но сти да за до-
во ље њи хо ве фи нан сиј ске по тре бе. Ме ђу тим, по сто је ис тра жи ва ња ко ја 
по ка зу ју су прот но, да се бан ке усред сре ђу ју на кре ди ти ра ње ма лих и 
сред њих пред у зе ћа, те да ова пред у зе ћа по ста ју стра те шки сек то ри ба на ка. 
У ис тра жи ва њу ко је су спро ве ли Де Ла То ре и сар. на во ди се да бан ке 
раз ви ја ју но ве по слов не мо де ле, тех но ло ги је и си сте ме за упра вља ње ри-
зи ком, ка ко би сер ви си ра ле сек тор ма лих и сред њих пред у зе ћа [De la 
Tor re et al., 2010: 2292]. У обла сти ма с раз ви је ним фи нан сиј ским си сте мом, 
ма ла и сред ња пред у зе ћа, осим што су им кре ди ти до ступ ни ји, че шће 
фи нан си ра ју куп це, од но сно уче ста ли је до би ја ју кре ди те од до ба вља ча 
[De lo of and Roc ca 2015].

Фи нан сиј ски и бан кар ски си стем Ко со ва и Ме то хи је вр ло је специ-
фичaн. Иа ко је зва нич на ва лу та евро, на се ве ру у срп ским оп шти на ма 
рав но прав но се ко ри сти срп ски ди нар. За по сле ни у срп ским ин сти ту ци-
ја ма при ма ју пла ту у ди на ри ма кроз ло кал не бан ке ко је по слу ју са мо на 
Се ве ру Ко со ва. Ко сов ско-ме то хиј ски про ви зо ри јум углав ном је ис кљу чен 
из свет ских фи нан сиј ских то ко ва и тр жи шта, те и по ред зва нич не упо-
тре бе евра, ни је по го ђе но кри зом у евро зо ни. Та ко ђе, од 2013. го ди не, 
КиМ је имао нај ве ћи при вред ни раст у ре ги о ну у про се ку од 3%. Тр жи ште 
ка пи та ла не по сто ји. На Ко со ву и Ме то хи ји не по сто ји ни јед на бер за 
ни ти мо гућ ност при кљу чи ва ња би ло ко јој ре ги о нал ној бер зи. До ду ше, 
прет ход них го ди на би ло је ин ди ци ја да би При шти на мо гла да по кре не 
бер зан ско тр жи ште у са рад њи с Цр ном Го ром, али се иде ја ни је ре а ли зо-
ва на. Је ди на оп ци ја за пред у зе ћа са КиМ (укљу чу ју ћи и Се вер Ко со ва, под 
прет по став ком да је ком па ни ја ре ги стро ва на у Ко сов ској аген ци ји за ре-
ги стра ци ју би зни са) је да при сту пе или Беч кој бер зи или бер зи у Вар ша ви.

Пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о фи нан сиј ској ста бил но сти Цен трал-
не бан ке Ко со ва, укуп на ак ти ва фи нан сиј ског си сте ма из но си 4,3 ми ли-
јар де евра. У окви ру фи нан сиј ског си сте ма до ми нант не су ко мер ци јал не 
бан ке ко јих је у ју ну 2014. го ди не би ло де сет и са чи ња ва ле су 70,8% 
укуп не ак ти ве фи нан сиј ског сек то ра. На те ри то ри ји Ко смета по слу ју две 
до ма ће бан ке, али је 92,8% ак ти ве бан кар ског сек то ра у вла сни штву не-
ре зи де на та из Не мач ке, Ау стри је, Сло ве ни је, Ал ба ни је и Ср би је (по јед на 
бан ка), Тур ске (три) [Cen tral Bank of the Re pu blic of Ko so vo, 2014]. Пре ма 
по да ци ма ОЕЦД, од нос еми то ва них кре ди та и БДП-а је у 2011. го ди ни 
био 36%, што пред ста вља нај ни жу сто пу у ре ги о ну [O ECD 2012]. На Се-
ве ру Ко со ва по слу ју бан ке ко је су део бан кар ског си сте ма (Ко мер ци јал на 
бан ка, Ду нав бан ка – са да шња МТС бан ка) или ко је су би ле део бан кар-
ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би је (Ју го бан ка, Југ бан ка Ми тро ви ца, Ко сов-
ско-ме то хиј ска бан ка а.д. Зве чан).
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Фи нан сиј ски си стем се са сто ји и од оси гу ра ва ју ћих дру шта ва (би ло 
их је 13 у ју ну 2014), пен зи о них фон до ва (два), ме њач ни ца и аген ци ја за 
тран сфер нов ца (41) и ми кро фи нан сиј ских ин сти ту ци ја (18). Си стем ми-
кро фи нан сиј ских ин сти ту ци ја раз ви јао се од 1999. го ди не као раз вој ни 
про грам ме ђу на род них ху ма ни та р них ор га ни за ци ја и тре нут но по слу је 
на осно ву ме ђу на род не и ло кал не ко сов ске ре гу ла ти ве (UM NIK Re gu la tion 
2008/28 и ре гу ла ти ва ЦБК). Вла да и др жав не ин сти ту ци је мо гу да игра-
ју зна чај ну уло гу у сма ње њу фи нан сиј ског ја за МСП, ме ђу тим ова квих 
ини ци ја ти ва на КиМ не ма. При сут не су је ди но спо ра дич не ини ци ја ти ве, 
раз ви је не за хва љу ју ћи ме ђу на род ним до но ри ма, пре све га USAID-у. Уко ли-
ко ко сов ске ин сти ту ци је у При шти ни од лу че да ре а ли зу ју не ки раз вој ни 
про грам, ве ро ват но уз по др шку ме ђу на род них ор га ни за ци ја, пред у зе ћа 
са Се ве ра Ко со ва мо ћи ће да се при ја ве под усло вом да су ре ги стро ва на 
у Ко сов ској аген ци ји за ре ги стра ци ју би зни са.

Хи по те зе у овом ис тра жи ва њу су де фи ни са не на осно ву до са да шњег 
ис ку ства ис тра жи ва ча и на ба зи раз го во ра с пред у зет ни ци ма са Се ве ра 
Ко со ва:

Х1: При ступ из во ри ма фи нан си ра ња за пред у зет ни ке и пред у зе ћа 
на Се ве ру Ко со ва је из у зет но огра ни чен,

Х1а: Нај че шће из во ри фи нан си ја су соп стве на сред ства, по ро ди ца и 
при ја те љи и, у зна чај но ма њем оби му, бан кар ски кре ди ти,

Х1б: При вред ни ци на Се ве ру Ко со ва углав ном ни су упо зна ти с оста-
лим на чи ни ма фи нан си ра ња (фи нан сиј ска тр жи шта, ри зич ни и вла снич-
ки ка пи тал) и не ма ју мо гућ ност да им при сту пе,

Х2: Нај че шћи екс тер ни из вор фи нан си ра ња, бан кар ски кре дит, је 
скуп и не при ла го ђен по тре ба ма МСП.

Има ју ћи у ви ду де фи ни са не хи по те зе, пре глед ли те ра ту ре и иден-
ти фи ко ва на огра ни че ња, у раз го во ру с при вред ни ци ма струк ту ри са ли 
смо упит ни ке. Пр во бит на иде ја је би ла да се упит ни ци ди стри бу и ра ју на 
два на чи на, по пу ња ва њем упит ни ка при са мом ин тер вјуу, ко ји је прет-
ход но био за ка зан и кре и ра њем ба зе по да та ка с елек трон ским адре са ма 
и сла њем упит ни ка на ове адре се. Елек трон ско по пу ња ва ње се по ка за ло 
као из у зет но не е фи ка сан ме тод, јер је са мо јед но пред у зе ће од го во ри ло 
на наш упит, те смо овај на чин при ку пља ња по да так из у зе ли из ис тра-
жи ва ња. Да би се обез бе ди ла по у зда ност при ку пље них по да та ка, ис пи-
та ни ци су за мо ље ни да да ју ин фор ма ци је о свом иден ти те ту, иден ти те ту 
пред у зе ћа и да на ве ду ли ца за кон такт. Ве ћи на ис пи та ни ка од би ла је да 
ин фор ма ци је о пред у зе ћу обе ло да ни мо у овом ис тра жи ва њу. Пи та ња у 
упит ни ку су кре и ра на та ко да омо гу ћа ва ју да љу об ра ду и ста ти стич ку 
ана ли зу.

Упит ник се са сто јао из два де ла. У пр вом де лу, ис пи та ни ци су од-
го ва ра ли на оп шта пи та ња о иден ти те ту и основ ним ка рак те ри сти ка ма: 
на зив и адре са, ве ли чи на пред у зе ћа, вр ста ре ги стра ци је, на чин ор га ни-
зо ва ња, број вла сни ка, ин ду стриј ска гра на, ре ги он, по зи ци ја у фир ми и 
сте пен ино ва тив но сти. Дру ги део упит ни ка са др жа вао је пи та ња ко ја смо 
ко ри сти ли ка ко би те сти ра ли њи хо во ми шље ње о до ступ но сти фи нан-



сиј ских ре сур са, од но сно ка ко би смо иден ти фи ко ва ли про бле ме с ко ји ма 
се су о ча ва ју при ли ком при сту па фи нан си ја ма. Уз сва ко пи та ње у упит-
ни ку да то је пре ци зно обра зло же ње, ка ко би се от кло ни ле евен ту ал не 
гре шке и не до у ми це ис пи та ни ка.

У овом ис тра жи ва њу об у хва ће не су че ти ри оп шти не на Се ве ру Ко-
со ва: Се вер на Ми тро ви ца, Зве чан, Зу бин По ток и Ле по са вић. До укуп ног 
бро ја пред у зе ћа ко ја по слу ју на Се ве ру Ко со ва ни смо ус пе ли да до ђе мо, 
иа ко смо се обра ти ли и Ко сов ској аген ци ји за ре ги стра ци ју би зни са и 
Аген ци ји за при вред не ре ги стре РС. Ни од јед не ин сти ту ци је ни смо до-
би ли од го вор, а За вод за ста ти сти ку РС не ма по дат ке за КиМ. Сту ди ја је 
об у хва ти ла 200 пред у зет ни ка и пред у зе ћа ко ји су ре ги стро ва ни и при 
АПР-у и у Ко сов ској аген ци ји за ре ги стра ци ју би зни са, као и оне ко ји 
по слу ју без фор мал не ре ги стра ци је. Сто па од го во ра је би ла 22%. При ку-
пља ње при мар ног ста ти стич ког ма те ри ја ла спро ве де но је од де цем бра 
2014. до ма ја 2015. го ди не. Та бе ла 1 при ка зу је основ не ка рак те ри сти ке 
узор ка.

До ми нант ну струк ту ру узор ка пред ста вља ју пред у зет ни ци и ми кро-
пре ду зе ћа, до де сет за по сле них (77%). Ни јед но сред ње или ве ли ко пред-
у зе ће ни смо мо гли да иден ти фи ку је мо у овом ис тра жи ва њу. Пи та ње ве-
за но за ре ги стра ци ју би ло је фор му ли са но та ко, да су ис пи та ни ци мо гли 
да за о кру же ви ше од го во ра, јер мо гу да има ју и двој ну ре ги стра ци ју. 
Нај ве ћи број ис пи та ни ка је ре ги стро ван у АПР-у, док 13,6% има двој ну 
ре ги стра ци ју. Два пред у зе ћа, од но сно 4,5% ни су фор мал но ре ги стро ва на 
ни код јед не аген ци је. По ло ви на пред у зе ћа ко ја су уче ство ва ла у ис тра-
жи ва њу су пред у зет ни ци, 41% су у фор ми дру штва с огра ни че ном од го-
вор но шћу, док су че ти ри пред у зе ћа ор тач ка дру штва. Пред у зе ћа су нај-
че шће у вла сни штву 2–5 ли ца. Ка ко пред у зе ћа мо гу да по слу ју у окви ру 
ви ше де лат но сти и ово пи та ње је под ра зу ме ва ло мо гућ ност за о кру жи ва-
ња ви ше од го во ра. Нај ви ше пред у зе ћа у узор ку ба ви се тр го ви ном или 
ту ри змом од но сно уго сти тељ ством, што је у са гла сно сти с оп штом струк-
ту ром при вре де на Се ве ру Ко со ва. Пи та ње ве за но за оп шти ну у окви ру 
ко је по слу ју је би ло пи та ње где су ис пи та ни ци мо гли да да ју ви ше од го-
во ра, јер смо кроз ин тер вјуе с вла сни ци ма пред у зе ћа до шли до за кључ ка 
да они вр ло че сто по слу ју у ви ше оп шти на, што се на кра ју по ка за ло као 
тач ним. Нај ве ћи број пред у зе ћа по слу је у Се вер ној Ми тро ви ци, ко ја је по 
бро ју ста нов ни ка нај ве ћа област у окви ру че ти ри оп шти не ко је су об у-
хва ће не ис тра жи ва њем. По след ња два пи та ња у ан ке ти по ста вље на су 
ка ко би се до би ла сли ка о ино ва тив но сти пред у зе ћа на Се ве ру Ко со ва. 
Иа ко је пр во бит на прет по став ка ис тра жи ва ња би ла да ло кал ни при вред-
ни ци не ма ју дух га је ња ино ва тив не ак тив но сти, ни ти да на Се ве ру Ко со ва 
по сто је бр зора сту ћа пред у зе ћа, на кон ин тер вјуа смо ре ши ли да увр сти мо 
ова пи та ња. И за и ста, ис по ста ви ло се да је пре ма из ја шња ва њу при вред-
ни ка, 27% њих оства ри ло раст про да је од 40% у прет ход ној го ди ни. По 
пи та њу ино ва тив но сти не мо же се из ву ћи чврст за кљу чак, ма да има на-
го ве шта ја да овај кон цепт до би ја на зна ча ју.
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Та бе ла 1. Оп ште ка рак те ри сти ке узор ка

Пи та ње Од го вор Број %
Ве ли чи на пред у зе ћа пре ду зет ни ци и ми кро (до 10 за по сле них) 34 77,3

ма ло (од 11 до 50) 10 22,7
сред ње (од 51 до 250) 0 0,0
Ве ли ко пре ко 251 за по сле них 0 0,0

Гд е је ре ги стро ва но 
пред у зе ће

у Аген ци ји за при вред не ре ги стре Ре пу бли ке Ср би је 38 86,4
у Ко сов ској аген ци ји за ре ги стра ци ју би зни са 10 22,7
по слу јем без фор мал не ре ги стра ци је 2 4,5

На чин ор га ни зо ва ња пре ду зет ник 22 50,0
до о 18 40,9
ад 0 0,0
оста ло 4 9,1

Број вла сни ка у 
пред у зе ћу 

је дан 36 81,8
2–5 6 13,6
до 10 2 4,6

Ин ду стриј ска гра на 
у окви ру ко је по слу је 
пред у зе ће 

гра ђе вин ска ин ду стри ја 4 9,5
хе ми ја, фар ма ци ја, гу ма и не ме та ли 2 4,8
тек стил и ко жа 2 4,8
тр го ви на 28 66,7
ту ри зам и уго сти тељ ство 16 38,1
при ват но обез бе ђе ње 2 4,8
ре ци кла жа 2 4,8

Ре ги он у окви ру ко га 
по слу је пред у зе ће 

Се вер на Ми тро ви ца 36 81,8
Зве чан 18 40,9
Зу бин По ток 24 54,5
Ле по са вић 14 31,8

По зи ци ја у пред у зе ћу бла гај ник 4 9,1
ди рек тор 18 40,9
еко но ми ста 5 11,4
ме на џер 2 4,5
осни вач 2 4,5
рад ник 2 4,5
вла сник 11 25,0

Да ли спа да те у 
бр зо ра сту ће 
ком па ни је?

да 12 27,3
не 30 68,2
не знам 2 4,5

Ино ва тив ност 
пре ду зе ћа 
(1 – не и но ва тив но 
пред у зе ће, 
5 – пот пу но по све-
ћено ино ва ци ја ма)

1 6 13,6
2 2 4,5
3 30 68,2
4 4 9,1
5 2 4,5
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АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА И РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
По дат ке смо ана ли зи ра ли уз помоћ Мај кро софт Екс ел (MS Of fi ce 

Ex cel) и СПСС (SPSS) софт ве ра.
Пр во би тан циљ овог ис тра жи ва ња био је да се ис пи та да ли су 

пред у зе ћа на Се ве ру Ко со ва за до вољ на ко ли чи ном и ква ли те том рас-
по ло жи вих из во ра фи нан си ра ња. На кон ни за ин тер вјуа с вла сни ци ма 
ло кал них пред у зе ћа, где су они из ра зи ли крај ње не за до вољ ство пре ма 
рас по ло жи вим из во ри ма фи нан си ра ња, од лу чи ли смо да им по ста ви-
мо ди рект но пи та ње ве за но за до ступ ност фи нан сиј ских из во ра. На кон 
то га, по ку ша ли смо да иден ти фи ку је мо из во ре фи нан си ра ња ко ји су 
им за и ста на рас по ла га њу, а ко ји би у слу ча ју огра ни че но сти ре сур са 
на је дан или два из во ра по твр ди ли њи хо во не за до вољ ство. При струк-
ту ри ра њу ан ке те има ли смо од ре ђе ну ди ле му, да ли да у пи та ња у 
ан ке ти ве за на за из во ре фи нан си ра ња укљу чи мо фи нан си ра ње с тр жи-
шта ка пи та ла и фи нан си ра ње ри зич ним и вла снич ким ка пи та лом, јер 
смо прет по ста ви ли да ових из во ра на Се ве ру Ко со ва не ма. На кон ин-
тер вјуа с ло кал ним при вред ни ци ма, ре ши ли смо да пи та ња увр сти мо 
у ан ке ту, јер смо се уве ри ли да је од ре ђе ни део пред у зет ни ка упо знат 
с овим пој мо ви ма (не што ви ше с фи нан си ра њем с тр жи шта ка пи та ла). 
Ме ђу тим и по ред основ ног по зна ва ња пој мо ва, чак и да има ју при ли-
ку да ко ри сте ове вр сте фи нан си ра ња, пред у зет ни ци ни су си гур ни 
ка ко би им при сту пи ли. Не за до вољ ство из ра же но у ин тер вју и ма се ре-
пли ко ва ло и кроз ре зул та те ан ке те. Са мо су два ис пи та ни ка од го во ри-
ла да је при ступ фи нан сиј ским ре сур си ма за до во ља ва ју ћи. Ана ли зом 
фи нан сиј ских из во ра на Се ве ру Ко со ва до ла зи се до за кључ ка да је си-
ту а ци ја дра ма тич на. Нај ве ћи део, 95% пред у зе ћа фи нан си ра се пре те жно 
соп стве ним сред стви ма, од но сно 27% из по ро дич них или при ја тељ-
ских из во ра, док је са мо 36% ко ри сти ло бан кар ске кре ди те у про те клих 
пет го ди на, што не зна чи да их и са да ко ри сте. Ово ука зу је на чи ње-
ни цу да је обим фи нан сиј ских услу га ве о ма огра ни чен, те фор мал ни 
бан кар ски си стем на Се ве ру Ко со ва го то во да не функ ци о ни ше. О 
фи нан сиј ском си сте му не мо же мо да го во ри мо, јер ни јед но пред у зе ће 
не мо же да обез бе ди сред ства с тр жи шта ка пи та ла или од фон до ва 
вла снич ког или ри зич ног ка пи та ла. Иа ко су пред у зет ни ци са Се ве ра 
Ко со ва до не кле упо зна ти с пој мо ви ма ри зич ни ка пи тал (27%) и фи нан-
си ра ње с тр жи шта ка пи та ла (50%), они не ма ју мо гућ ност да при сту пе 
овим из во ри ма (та бе ла 2). Фи нан сиј ско тр жи ште Ко со ва ни је укљу че-
но у гло бал но фи нан сиј ско тр жи ште ни ти тр жи ште ка пи та ла а ни 
од го ва ра ју ћи за ко ни не по сто је. До ду ше, пред у зе ћа са Се ве ра Ко со ва 
фор мал но би мо гла да ко ри сте Бе о град ску бер зу, али не ли квид ност, 
плит кост и не раз ви је ност овог фи нан сиј ског тр жи шта огра ни ча ва мо-
гућ но сти фи нан си ра ња пред у зе ћа и из Ср би је, та ко да ни ова си ту а ци ја 
ни је ре ал на [Ljumović et al., 2014: 67]. Тре ба има ти у ви ду и чи ње ни цу 
да ни јед но пред у зе ће ко је је уче ство ва ло у ис тра жи ва њу ни је ре ги-
стро ва но као ак ци о нар ско дру штво, ни ти смо ус пе ли да сту пи мо у 
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кон такт с пред у зе ћи ма овог ти па. До ла зак фон до ва вла снич ког и ри-
зич ног ка пи та ла ни је ре ал но оче ки ва ти на Се ве ру Ко со ва још ду го 
вре ме на. По ред огра ни че ња као што су ве ли чи на тр жи шта, не а трак-
тив ност пред у зе ћа, ови фон до ви ула жу у зе мље са стрикт ном прав ном 
ре гу ла ти вом, што се не мо же ре ћи за Ко со во. Ин те ре сант но је да и по ред 
огра ни че них из во ра фи нан си ра ња, пред у зе ћа ре дов но или с ма лим ка-
шње њем из ми ру ју оба ве зе пре ма кре ди то ри ма. Ни смо ус пе ли да про-
на ђе мо пред у зе ћа ко ја су се из ја сни ла да че сто или увек ка сне с из ми-
ри ва њем оба ве за. Ово је у са гла сно сти с про цен том кре ди та ко ји се 
не у ред но сер ви си ра ју на це лој те ри то ри ји Ко смета. Пре ма по да ци ма 
Европ ске ко ми си је кре ди ти ко ји се не у ред но сер ви си ра ју из но си ли су 
5,9 (2010); 5,7 (2011); 7,5 (2012); 8,7 (2013) и 8,3% (2014).

Та бе ла 2. Ре зул та ти ан ке те ве за ни за до ступ ност из во ра фи нан си ра ња

Пи та ње Од го вор Број %
Да  ли сма тра те да су из во ри 
фи нан си ра ња до ступ ни у оној 
ме ри у ко јој су Ва ма по треб ни 

да 2 4,5
де ли мич но 16 36,4
не 26 59,1

Ка ко сте до са да фи нан си ра ли сво је 
по слов не по ду хва те 

соп стве ним сред стви ма 42 95,5
уз по моћ по ро ди це и при ја те ља 12 27,3
уз по моћ инопарт не ра 2 4,5
бан кар ским кре ди ти ма 16 36,4
с тр жи шта ка пи та ла (еми си јом ак ци ја 
и об ве зни ца) 0 0,0

ри зич ним (ven tu re) ка пи та лом 0 0,0
уз  по моћ др жа ве (раз ли чи ти раз вој ни 
про гра ми и гран то ви) 4 9,1

оста ло 0 0,0
Да ли сте упо зна ти с пој мом ри зич ни 
ка пи тал (енгл. ven tu re ca pi tal)

да 12 27,3
не 32 72,7

Да  ли сте упо зна ти с мо гућ но сти ма 
фи нан си ра ња пре ко тр жи шта 
ка пи та ла (ак ци је и об ве зни це)

да 22 50,0

не 22 50,0

Ка ко нај че шће из ми ру је те сво је 
оба ве зе 

ре дов но 30 68,2
с ма лим ка шње њем 14 31,8
че сто ка сним 0 0,0
увек ка сним 0 0,0

Пр во бит на иде ја у окви ру ис тра жи ва ња би ла је да се ви ди да ли је 
Пор те у со ва мо ди фи ко ва на те о ри ја при сту па фи нан си ра њу при мен љи ва 
на пред у зе ћа на Се ве ру Ко со ва, од но сно да ли је мо гу ће иден ти фи ко ва ти 
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три гру пе ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га, оне ко ји има ју при ступ, оне 
ко ји су до бро вољ но ис кљу че ни из си сте ма и оне ко ји не мо гу да при сту-
пе си сте му. На жа лост, због са ме при ро де ло кал ног фи нан сиј ског тр жи шта 
пра вил ност у по де ли ни је уо че на, јер пред у зе ћа углав ном не ма ју ин сти-
ту ци је ко ји ма би при сту па ла. Ка ко је бан кар ски кре дит је ди ни екс тер ни 
из вор фи нан си ра ња, ана ли зи ра ли смо усло ве под ко ји ма се пред у зе ћа за-
ду жу ју код ба на ка (бан кар ски кре дит је глав ни из вор фи нан си ра ња и у 
ре ги о ну [O ECD 2012: 116]). Са мо 16 (36,4% укуп них ис пи та ни ка) преду-
зе ћа ко ја су уче ство ва ла у ис тра жи ва њу су ко ри сти ла бан кар ске кре ди те 
у про те клих пет го ди на, те су они мо гли да оце не при ла го ђе ност ових 
услу га њи хо вим по тре ба ма (та бе ла 3). Пред у зе ћа са Се ве ра Ко со ва ко ри-
сте нај че шће на мен ске кре ди те (75%) и до зво ље ни ми нус (25%). Ин те-
ре сант на је чи ње ни ца, да иа ко је ово пи та ње би ло фор му ли са но та ко да 
ис пи та ни ци мо гу да за о кру же ви ше од го во ра, ни је дан то ни је учи нио. 
Ово им пли ци ра да и по ред мо гућ но сти да ко ри сте ви ше бан кар ских про-
из во да, они упо тре бља ва ју са мо је дан. Пред у зет ни ци ко ји су оце њи ва ли 
бан кар ске кре ди те сма тра ју да они ни су при ла го ђе ни (25%) или да де ли-
мич но од го ва ра ју њи хо вим по тре ба ма (50%). Са мо 25% ис пи та ни ка ко ји 
су ко ри сти ли кре дит сма тра ју да им они по го ду ју. Не при ла го ђе ност кре-
ди та мо же да бу де у од но су на ви ше став ки, те су у ан ке ти ис пи та ни ци, 
мо гли да за о кру же ви ше од го во ра. Они су углав ном не за до вољ ни усло ви-
ма от пла те, пре ве ли ком ко ла те ра лом ко ји бан ке зах те ва ју или не при ла-
го ђе ним ро ком. Дво је ис пи та ни ка је на ве ло ви со ку ка мат ну сто пу, иа ко 
смо оче ки ва ли ви ше ова квих од го во ра. Има ју ћи у ви ду да су ри зи ци с 
ко ји ма се кре ди то ри су сре ћу прак тич но не мер љи ви због ло ших кре дит-
них ин фор ма ци ја, ло ших ра чу но вод стве них и ре ви зор ских си сте ма и 

Та бе ла 3. Ре зул та ти ан ке те ве за ни за при ла го ђе ност бан кар ских кре ди та

Пи та ње Од го вор Број %

Уко ли ко сте се фи нан си ра ли бан кар ским 
сред стви ма, мо ли мо Вас на ве ди те ко ја сред ства 
су то би ла 

на мен ски кре ди ти 12 75,0

га ран ци је 0 0

кре дит но пи смо 0 0,0

до зво ље ни ми нус 4 25,0

ре вол винг кре дит 0 0,0

Уко ли ко сте ко ри сти ли бан кар ске кре ди те, 
да ли сма тра те да су при ла го ђе ни по тре ба ма 
Ва шег пред у зе ћа 

да 4 25,0

не 4 25,0

де ли мич но 8 50,0

Уко ли ко сма тра те да кре ди ти ни су при ла го ђе ни 
Ва шим по тре ба ма, ни су при ла го ђе ни у од но су на 

рок тра ја ња 5 37,5

сред ства обез бе ђе ња 6 43,8

усло ве от пла те 10 75,0

оста ло 2 12,5
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не при ме њи ва ња стрикт не прав не ре гу ла ти ве, ка мат не сто пе на бан кар ске 
кре ди те су из у зет но ви со ке.

* * *

У овом ис тра жи ва њу по ку ша ли смо да иден ти фи ку је мо про бле ме с 
ко ји ма се при вред ни ци на Се ве ру Ко со ва су о ча ва ју ка да по ку ша ва ју да 
при сту пе фор мал ном си сте му фи нан си ра ња. На пр ви по глед, мо же се 
за кљу чи ти да фор мал ног фи нан сиј ског си сте ма на Се ве ру Ко со ва не ма, 
те да се при ступ фи нан си ја ма ка рак те ри ше огра ни че ним из во ри ма.

На кон ни за кон сул та ци ја и ин тер вјуа с при вред ни ци ма са Се ве ра 
Ко со ва, спро ве ли смо ан ке ту у че ти ри оп шти не с ве ћин ским срп ским 
ста нов ни штвом. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да су хи по те зе ис прав-
но по ста вље не. Еви ден тан је фи нан сиј ски јаз, а при ступ фи нан си ја ма је 
из у зет но огра ни чен. У то ку ин тер вјуа с при вред ни ци ма са Се ве ра Ко со-
ва, за кљу чи ли смо да је њи хо во за ду жи ва ње огра ни че но на бан кар ске 
кре ди те, те смо се кон цен три са ли на ана ли зу њи хо вих усло ва и до ступ-
но сти. Ре зул та ти по ка зу ју да не по сто ји ра зно вр сност бан кар ских про из-
во да и да су кре ди ти не при ла го ђе ни по тре ба ма при вред ни ка. У по след ње 
вре ме, при вред ни ци са овог подручја мо гу да апли ци ра ју за кре дит и код 
ба на ка ко је са чи ња ва ју фор мал ни бан кар ски си стем Ко со ва. Иа ко је ово 
би ло не при хва тљи во за ве ћи ну при вред ни ка, си ту а ци ја се на кон пот пи-
си ва ња Бри сел ског спо ра зу ма про ме ни ла. И по ред на ве де ног, преду зе ћа 
и да ље оп ста ју и успе ва ју да ре дов но из ми ре оба ве зе пре ма сво јим по ве-
ри о ци ма.

Ово ис тра жи ва ње је јед но од рет ких ко је по кри ва област Се вер ног 
Ко со ва, а ко је је фо ку си ра но на стра ну тра жње фи нан сиј ских ре сур са. 
По треб но је уло жи ти да ље на по ре да би се по бољ шао од нос по ну де и 
по тра жње, од но сно ка ко би при вред ни су бјек ти на овој те ри то ри ји мо гли 
да при сту па ју екс тер ним ре сур си ма. Ве ћа је ве ро ват но ћа да од го во ре 
тре ба тра жи ти на стра ни срп ских ин сти ту ци ја.
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AB STRACT: The pur po se of this pa per is to iden tify the pro blems small and me-
di um-si zed en ter pri ses (SMEs) are fa cing in Ser bian mu ni ci pa li ti es in North Ko so vo. The 
ex pe ri en ce and pre vi o us re se ar ches show that SMEs, espe ci ally tho se in cri sis are as, 
ha ve a gre a ter de mand than supply for fi nan cial re so ur ces. We ha ve cre a ted a qu e sti on-
na i re in or der to get re le vant da ta from SMEs in North Ko so vo and to as sess the short-
co mings of the system of fi nan cing. Re sults show that ac cess to fi nan ce in North Ko so vo 
is ex tre mely li mi ted. En tre pre ne urs and SMEs are usu ally fi nan ced with own re so ur ces 
and with a help from fri ends or fa mily, whi le the bank lo ans are not fre qu ent and are very 
ex pen si ve.
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