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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

** Овај рад је настао у окви ру пројекта бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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Увод

Ре ги о на ли за ци ја је све о бу хва тан про цес и по сту пак 
из два ја ња, оме ђа ва ња и раш чла њи ва ња про сто ра на ма ње, 
ин ди ви ду а ли зо ва не обла сти. У фи зич кој, дру штве ној и ре-
ги о нал ној ге о гра фи ји ре ги о на ли за ци ја не мо ра да ре зул ти ра 
ја сно ли ниј ски раз гра ни че ном про стор ном струк ту ром. Ме-
ђу тим, при ли ком по ли тич ког (ад ми ни стра тив ног) ре ги о на-
ли зо ва ња др жа ве, ре ги о на ли за ци ја пред ста вља на гла ше но 
по ли тич ко-ге о граф ски и ге о по ли тич ки по сту пак ди фе рен-
ци ра ња др жав не те ри то ри је на ма ње це ли не, тј. кон сти ту и-
са ње региона као по ли тич ко-те ри то ри јал них је ди ни ца. Бу-
ду ћи да је „ре ги о нал ни про блем“ све о бу хва тан и да зах те ва 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ (ге о граф ски, исто ри о граф-
ски, еко ном ски, со ци о ло шки, прав ни, по ли ти ко ло шки...), њи-
ме се ба ви ком плек сна на у ка – ре ги о но ми ка.1 Ре ги о но ми ка 
се су о ча ва са ре ша ва њем број них те о риј ских и прак тич них 
пи та ња – од пој ма и де фи ни ци је ре ги о на и ре ги о на ли за ци је, 
до ства ра ња и функ ци о ни са ња ре ги о нал них струк ту ра и си-
сте ма. Упр кос то ме, још увек ни су раз ре ше не чак ни основ-
не пој мов не ди ле ме. У сва ко днев ном оп ти ца ју су срп ске ре-
чи област, крај, крајина,крајолик,подручје,предео..., а ме ђу 
струч ња ци ма пој мо ви стра ног по ре кла регион, регија,реон, 
рејон... По јам регион од но си се на „ком плек сну про стор ну 
це ли ну с на гла ше ном ин ди ви ду ал но шћу“, док се су штин ски 
не а де ква тан (не-про стор ни) по јам регија одо ма ћио де ли мич-
но у на уч ном, а још ви ше у ме диј ском и пар тиј ско-по ли тич-
ком во ка бу ла ру.2 На дру гој стра ни, уну тар срп ског го вор ног 
и на ци о нал ног аре а ла има и на мер ног из бе га ва ња тер ми на 
регија због, та ко ђе не тач ног, ми шље ња да се ра ди о тзв. кро-
а ти зму.3

1 Ча слав Оцић, Уводурегиономику, Зна мен, Бе о град, 2005, стр. 8.
2 О пре ци зним од ре ђе њи ма пој мо ва регион, регија, рејон, регионализација,

регионализами дру гих ви де ти у: Ча слав Оцић, „Ре ги о но ми ка: увод на раз-
ја шње ња“, ЗборникМатице српске за друштвене науке, 112-113,  Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад, 2002, стр. 7-67.

3 Пост мо дер но раз до бље пре пла вље но је ма сов ним пој мов ним ре ла ти ви за ци-
ја ма, кон фу зи ја ма, му тан ти ма и тен ден ци о зно не пре ци зним нео ло ги зми ма. 
Ту по ја ву фи ло соф Све то зар Сто ја но вић на звао је распојмљивање, а прав ник 
Мир ја на Сте фа нов ски терминолошкамимикрија.
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Иза зо ви ре ги о но ми ке, тј. ре ги о нал не на у ке (енгл. re gi-
o nal sci en ce) ра чва ју се у број не на уч не и прак тич не ру кав це:

- При мар ни пред мет ин те ре со ва ња ре ги о но ми ке је су 
циљевирегионализације – иде о ло шки, пар тиј ско-по-
ли тич ки и по ли ти кант ски (струк ту ри са ње про сто ра 
ра ди ис пу ње ња ци ље ва по је дин ца или ор га ни зо ва не 
по ли тич ке гру пе), еко ном ски (рав но мер ни ји или по-
ла ри зо ва ни ји ре ги о нал ни раз вој), ге о по ли тич ки (ин-
те гра ци ја или дез ин те гра ци ја те ри то ри је; те ри то ри-
јал на екс пан зи ја или ре гре си ја), кул тур но-ци ви ли за-
циј ски (хо мо ге ни за ци ја или хе те ро ге ни за ци ја)...

- У до ме ну ре ги о но ми ке су чиниоци разграничењаи
регионалнедиференцијацијепростора – исто риј ски 
(по сто ја ње или не по сто ја ње ана лог них про стор них 
це ли на у бли жој или да љој про шло сти, укљу чу ју ћи 
и по кла па ње или не по кла па ње њи хо вих гра ни ца), 
фи зич ко-ге о граф ски (ре љеф, кли ма, хи дро гра фи ја, 
жи ви свет, при род ни ре сур си), дру штве но-ге о граф-
ски (ста нов ни штво, на се ља, при вред не и не при вред-
не де лат но сти, по ли тич ко-ге о граф ски и ге о по ли тич-
ки фе но ме ни) и ком плек сни (урав но те же на при ме на 
ве ћи не прин ци па и фак то ра или, пак, из два ја ње јед-
ног или ма њег бро ја до ми нант них).

- Ре ги о но ми ка се фо ку си ра и на принципе региона
лизације – фи зи о но мич ност, хо мо ге ност, зо нал ност, 
урав но те же ност, функ ци о нал ност, одр жи вост, ди на-
мич ност...

- Не за о би ла зни пред мет про у ча ва ња ре ги о но ми ке је-
су регионалнеструктуреисистеми – фи зич ко-ге-
о граф ски ре ги о ни (рав ни чар ски, брд ско-пла нин ски, 
пу стињ ски, при мор ски, троп ски...), де мо граф ски ре-
ги о ни (по пу ла ци о но ре гре сив ни и екс пло зив ни; еми-
гра ци о ни и ими гра ци о ни; мо но ет нич ки и мул ти ет-
нич ки...), на се о бин ски ре ги о ни (ру рал ни и ур ба ни; 
ме шо ви ти; ме тро по ли тен ски...), еко ном ски ре ги о ни 
(раз ви је ни и не раз ви је ни; аграр ни, ин ду стриј ски, 
ту ри стич ки...), те ни вои и раз ли чи ти про стор ни об-
у хва ти ре ги о на ли за ци је (гло бал на, /транс/кон ти нен-
тал на, на ци о нал на, суб на ци о нал на; ма кро-, ме зо- и 
ми кро-ре ги о на ли за ци ја).
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- Ре ги о но ми ка се ба ви и последицамарегионализаци
је – де мо граф ским, кул тур ним, еко ном ским, еко ло-
шким, ге о по ли тич ким...

Ис ход ре ги о на ли за ци је др жа ве и ње не те ри то ри је у по-
ли тич ком, устав но-прав ном, по ли тич ко-ге о граф ском и ге-
о по ли тич ком сми слу је сте регионалнадржава. Ре ги о нал на 
др жа ва тре ба ло би да се фор ми ра ка да из ме ђу по је ди них де-
ло ва ње не те ри то ри је по сто је ма ње или ве ће исто риј ске, ет-
но-кул тур не, фи зич ко-ге о граф ске, еко ном ске и дру ге раз ли-
чи то сти, из ко јих би мо гао да про ис тек не ауто ном ни ји ста-
тус не го што га има ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, али без 
еле ме на та са мо стал но сти, а на ро чи то без ква зи др жав но сти 
ко ји ма рас по ла жу фе де рал не је ди ни це у фе де ра тив ној др жа-
ви. Ре ги о на ли за ци ја, као по ли тич ко-те ри то ри јал но ор га ни-
зо ва ње др жа ве, спро во ди се та мо где не по сто је раз ло зи за 
обра зо ва ње фе де ра ци је, на  јед ној стра ни, а где би фор ми-
ра ње уни тар не др жа ве по ка зи ва ло од ре ђе не не до стат ке, на 
дру гој стра ни. У устав но-прав ном сми слу, ре ги о нал на др жа-
ва је „тре ћи об лик др жав ног уре ђе ња, из ме ђу  уни тар не др-
жа ве и фе де ра ци је, ко ји са др жи из ве сне еле мен те и јед ног и 
дру гог об ли ка, и спа ја у зна чај ној ме ри њи хо ве до бре стра не, 
али и от кла ња не ке ло ше“ .4 Ства ра њу ре ги о на у ре ги о нал-
ном устрој ству др жа ве при сту па се и он да ка да је по треб но 
да се устав но и по ли тич ки/ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал но 
тран сфор ми ше по сто је ћа (на сле ђе на), до ка за но не а де кват на, 
те ри то ри јал но де струк тив на и за оп ста нак др жа ве очи глед-
но опа сна уну тра шња по де ла.5 Сход но та ко по ста вље ном 

4 Ми о драг Јо ви чић, „Ко со во и Ме то хи ја у пред ло гу но ве ре ги о нал не струк ту-
ре Ср би је“, КосовоиМетохија–изазовииодговори, Ин сти тут за ге о по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 1997, стр. 76.

5 Кри ти ку ју ћи јед ну стра нач ку иде ју по де ле Ср би је на ма ли број ре ги о на, 
Мир ја на Сте фа нов ски на во ди при ме ре ре ги о нал них др жа ва Ита ли је и Шпа-
ни је, те на по ми ње да је у њи хо вом устав ном де фи ни са њу свр сис ход но осми-
шље но „не што пот пу но но во“ (ter ti um ge nus – „не што тре ће“ или „не што 
из ме ђу“). Она кон ста ту је да се у слу ча ју те две др жа ве оправ да но ста ло на 
по ла пу та од уни тар но уре ђе не др жа ве ка фе де ра ци ји –  и то „из не во ље“. 
„У обе др жа ве су по сто ја ле сна жне фе де ра ли стич ке иде је, у Шпа ни ји чак 
и се па ра ти стич ке те жње, па се ре ги о нал ном уре ђе њу ту при бе гло као ма-
њем злу“. Ви де ти у: Мир ја на Сте фа нов ски, „Смут ње са ре ги о на ли змом“,
ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, 112-113,  Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 2002, стр. 203. Иако се М. Сте фа нов ски у свом члан ку ус про ти ви ла 
пре о бли ко ва њу Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву она ко ка ко је на ве де но у том 
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ци љу и „др жав ном раз ло гу“ („ra i son d’état“), при ли ком раз-
гра ни че ња ре ги о на ни је свр сис ход но стро го се при др жа ва ти 
исто риј ских, фи зич ко-ге о граф ских и ет но-де мо граф ских да-
то сти, па чак ни ус по ста вље них функ циј ско-гра ви та циј ских 
од но са ко ји не од го ва ра ју са да шњим и бу ду ћим по тре ба ма. 
Упра во су прот но, нео п ход но је ци ља но „де мон ти ра ње“ по-
сто је ћих, на сле ђе них, уну тра шњих гра ни ца, те њи хо во „ута-
па ње“ у те ри то ри је но во фор ми ра них ре ги о на. Та ко би се оне 
пре тво ри ле у ре ликт не ме ђе, тј. не би оста ви ле знат ни ји траг 
у про сто ру и пам ће њу ста нов ни штва. На тај на чин би се не-
у тра ли сао и по сто је ћи (ре ал ни) или мо гу ћи (хи по те тич ки) 
фраг мен та ци о ни или ба ри јер ни ефе кат де ли мич но по ду дар-
них ра ни јих и ак ту ел них гра ни ца.6

Регионализацијомпротивдезинтеграције
Србије

 Ср би ја је уџ бе нич ки при мер др жа ве ко ја се су о ча ва са 
де струк тив ном ор га ни за ци јом те ри то ри је, а ко ја се не сво ди 
са мо на да ле ко од ма клу фа зу се па ра ти зма у јед ном ње ном де-
лу (Ко со во и Ме то хи ја), већ на пра ву „епи де ми ју“ цен три фу-
гал но сти. То је кључ ни про блем Ср би је. Др жа ви пре ти те ри-
то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ја. Бу ду ћи да пред ста вља 
ре зи ду ум ју го сло вен ског раз би-рас па да, она је про блем уну-
тра шње про стор не ко хе зи је углав ном на сле ди ла из вре ме на 
ка да је би ла фе де рал на је ди ни ца „дру ге“ Ју го сла ви је. Иако 
су оста ле та да шње ре пу бли ке би ле исто риј ски и ет нич ки хе-
те ро ге ни је, са мо Ср би ји би ле су умет ну те и на мет ну те две 
ауто ном не по кра ји не. Њи хо ва за да та ге о по ли тич ка функ ци ја 
би ла је, ке на ни стич ки ре че но, да „об у зда ва ју“ Ср би ју, те одр-
жа ва ју уну тар ју го сло вен ски и бал кан ски „ба ланс“. Па ра докс 
је био очи гле дан: Ср би ја, те ри то ри јал но нај ве ћа, нај мно го-
људ ни ја, при род ним ре сур си ма нај бо га ти ја, еко ном ски по-

стра нач ком пред ло гу, не мо же се оспо ри ти да у Ср би ји по сто је „сна жне фе-
де ра ли стич ке иде је“ и „се па ра ти стич ке те жње“ да ле ко ви ше из ра же не не го 
у Ита ли ји и Шпа ни ји, те да би пре о бли ко ва њу Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву 
тре ба ло при сту пи ти не са мо „из не во ље“ и „као ма њем злу“, већ мо жда и као 
је ди ном ре ше њу ко је ће са чу ва ти др жа ву од дез ин те гра ци је.

6 Ми ло мир Сте пић, „Ре ги о на ли за ци ја у функ ци ји уну тра шње по ли тич ко-те-
ри то ри јал не ре ин те гра ци је Ср би је“, ЗборникМатицесрпскезадруштвене
науке, 112-113,  Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2002, стр. 127-147.
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тен ци јал но нај пер спек тив ни ја и исто риј ско-ге о по ли тич ки 
нај за слу жни ја за ства ра ње, осло бо ђе ње и ре кон сти ту и са ње 
за јед нич ке др жа ве, спу та на је са два по кра јин ска „те га“ на се-
ве ру и ју гу, до би ла је тре ће ра зред ну еко ном ску и по ли тич ку 
уло гу, у скла ду са та да ва же ћом кри ла ти цом „Сла ба Ср би ја 
– ја ка Ју го сла ви ја“7. Су прот но оста лим ре пу бли ка ма, ко је су 
на пра ви ле ма ње или ве ће по ли тич ко/ад ми ни стра тив но-те ри-
то ри јал не про ме не (из у зи ма ју ћи Цр ну Го ру), Ср би ја је и две 
де це ни је по сле не стан ка СФРЈ за др жа ла не са мо про стра не, 
ма хом мно го људ не и не функ ци о нал не оп шти не (гру пи са не у 
псе у до у прав не „љу шту ре“ 29 окру га и ад ми ни стра тив но „за-
о кру же ни“ Град Бе о град), већ и дез ин те гра ци о но про јек то-
ва не по кра ји не. Шта ви ше, по кра ји не су устав но ве ри фи ков не 
и у пост ју го сло вен ском пе ри о ду, иако Ср би ја ви ше ни је би ла 
под не по сред ним из ван срп ским пер со нал ним, иде о ло шким 
и ге о по ли тич ким про тек то ри ма. Сто га је ег зи стен ци јал ни 
ине рес Ср би је да сво ју уну тра шњу те ри то ри јал ну струк ту ру 
тран сфор ми ше на на чин ко ји би за у ста вио ге о по ли тич ки ин-
ду ко ва ну инер ци ју де струк ци је, на ста вље ну и да нас по ју го-
сла во ли кој фор му ли. Да кле, про кла мо ва ни ци ље ви као што 
су де цен тра ли за ци ја, де мо кра ти за ци ја, рав но мер ни ји ре ги-
о нал ни раз вој, де ме тро по ли за ци ја и дру ги, нео п ход но је да 
бу ду угра ђе ни у истин ски при мар ни на ци о нал ни и др жав ни 
ин те рес – очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти и уну тра шње 
ко хе зи је Ср би је. Са мо ако по сто ји др жа ва Ср би ја, мо гу ће је 
да се на бро ја ни ци ље ви оства ре. Ако не ма др жа ве Ср би је, и 
они су де пла си ра ни.

Шта је оп ти мал но ре ше ње, у скла ду са ин те ре си ма Ср-
би је? Ра ди кал на уни та ри за ци ја и цен тра ли за ци ја био би кон-
тра про дук ти ван и крат ко вид по тез. Ве ли ки део на ро да то би 
те шко при хва тио, а та ква тран сфор ма ци ја објек тив но би се 
те шко при ме ни ла. Су прот на оп ци ја, фе де ра ли за ци ја, зна чи-
ла би да љу фраг мен та ци ју др жа ве, под ле га ње син дро му ју-
го сла ви за ци је Ср би је и очи гле дан ко рак ка ко нач ној по де ли 
на не моћ не про стор не це ли не, ко је би, ве ћи ном, пре по ста-

7 Ако би се из у зе ли иде о ло шко-ге о по ли тич ки ци ље ви, те за „Сла ба Ср би ја – 
ја ка Ју го сла ви ја“ пред ста вља ла би ло гич ки нон сенс. Да ли је мо гу ће да нај-
ве ћи део це ли не бу де слаб, а да це ли на, за хва љу ју ћи то ме, бу де ја ка? Зар не 
би да нас би ла ко мич на ана лог на кри ла ти ца „Сла ба Не мач ка – ја ка Европ ска 
уни ја“?
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ли плен ве ли ко др жав них ам би ци ја су се да, не го што би сти-
гли да ижи ве сво је ета ти стич ке по ри ве. Од го ва ра ју ћи мо дел 
за Ср би ју би ла би ре ги о нал на др жа ва. Ре ги о на ли за ци ја би 
пред ста вља ла устав но-прав но и по ли тич ко-те ри то ри јал но 
пре у ре ђе ње, а не раз би ја ње др жа ве. Али, на пи та ње да ли 
ре ги о на ли зо ва ти Ср би ју и тран сфор ми са ти је у ре ги о нал ну 
др жа ву, ни је до вољ но за у ста ви ти се са мо на по зи тив ном од-
го во ру, без по дроб ни јих од ре ђе ња о ста ту су ре ги о на, њи хо-
вом еко ном ском и раз вој ном по тен ци ја лу, а на ро чи то о бро ју 
ре ги о на, њи хо вој про стра но сти, гра ни ца ма, ста нов ни штву, 
уну тра шњој струк тур ној по де ли на оп шти не, ре ги о нал ним 
цен три ма, са о бра ћај ној по ве за но сти, функ циј ско-гра ви та-
циј ским од но си ма... Да кле, не би ло ка кво, већ је ди но аде
кватно ре де фи ни са ње Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву мо гло би 
да има ре ин те гра ци о не ефек те. У су прот ном, нео д го ва ра ју ћа 
ре ше ња пред ста вље на као „до бре на ме ре“ ре ги о на ли за ци је, 
мо гу да „по пло ча ју пут до па кла“ др жав не про па сти. Ср би 
ба шти не и та ква ис ку ства „уче ња на соп стве ним гре шка ма“ 
– то су би ле ба но ви не за вре ме мо нар хи стич ког Ју го сло вен-
ства и ре пу бли ке за вре ме со ци ја ли стич ког Ју го сло вен ства.

У рас пра ва ма о ре ги о на ли за ци ји, ко је се по кре ћу спо-
ра дич но и обич но без ис кре не на ме ре да се про блем ре ша ва, 
по зи ци о ни ра ла су се два го то во не по мир љи ва ста ва:

Априорнизаговорници регионализације углав ном ис ти-
чу нео п ход ност де цен тра ли за ци је, пре ра спо де ле мо ћи, де бе-
о гра ди за ци је, сма ње ња ре ги о нал них раз ли ка у еко ном ском 
раз во ју из ме ђу се вер них де ло ва Ср би је и Бе о гра да, на јед-
ној стра ни, и свих оста лих обла сти зе мље, на дру гој стра ни. 
Стра стве ни ЕУ-ен ту зи ја сти (ЕУ-фи ли, ЕУ-фа на ти ци) ис ти-
чу ре ги о на ли зам као „те мељ ну европ ску вред ност“ и на чин 
да се пре ва зи ђе тра ди ци ја су прот ста вље них др жав них ин-
те ре са, гра ни ца, по де ла и ани мо зи те та, ко ји ко че де фи ни-
тив но ства ра ње „је дин стве не Евро пе“. Ве ћи на по ли тич ких 
пред став ни ка на ци о нал них ма њи на у Ср би ји, у пр вом ре ду 
ма ђар ске, му сли ман ске/бо шњач ке и ал бан ске, у ре ги о на ли-
за ци ји Ср би је ви ди при ли ку за да ље сла бље ње ути ца ја др-
жа ве, а ја ча ње ста ту са сво јих ко лек ти ви те та уну тар ре ги о на 
као ма њих те ри то ри јал них је ди ни ца. Исто вре ме но, оштро се 
про ти ве (укљу чу ју ћи уце њи ва ње вла сти) по де ли кон крет ног 
про сто ра уну тар ко га чи не де мо граф ску ве ћи ну на два ре-
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ги о на (на при мер: Ра шке обла сти; се вер не Бач ке). Али, ме-
ђу апри ор ним за го вор ни ци ма ре ги о на ли за ци је не по ми ње се 
сна же ње др жа ве, ја ча ње ње не уну тра шње ко хе зи је и де мон-
та жа са да шње до ка за но де струк тив не по де ле на две ауто-
ном не по кра ји не. Иза де ма го шких фра за о „ре ги о на ли за ци ји 
у слу жби гра ђа на“, нај че шће се кри ју крат ко роч ни и днев-
но по ли тич ки ци ље ви ути цај них по је ди на ца и/или ин те ре сно 
по ве за них гру па.

Априорни противници регионализације стра ху ју да ће 
то осла би ти цен трал ну др жав ну власт, до дат но дез ин те гри-
са ти зе мљу, по ве ћа ти би ро крат ски апа рат, ство ри ти фе у да-
ли зо ва не, ета ти зо ва не и аутар кич не по ли тич ко-те ри то ри јал-
не је ди ни це на че лу са ло кал ним моћ ни ци ма. Оне би мо гле 
да по ста ну иде ал не за ге о по ли тич ку ин стру мен та ли за ци ју у 
свр ху екс пан зи о ни стич ких ин те ре са су се да, ре ги о нал них и 
ве ли ких си ла. Свој от пор ре ги о на ли за ци ји, не без раз ло га, 
оправ да ва ју ка та стро фал ним срп ским ис ку ством из „пр ве“ и 
„дру ге“ Ју го сла ви је, чи је су се уну тра шње ад ми ни стра тив но/
по ли тич ко-те ри то ри јал не по де ле про јек то ва ле у па рок си зам 
ра та, смр ти, про го на, ра за ра ња и уни ште ња др жа ве. Не га ти-
ван став, та ко ђе, по ти че и од по и сто ве ће ња ре ги о на ли за ци је 
у ре ги о нал ној др жа ви са иде ја ма евро-ре ги о на, тран сгра нич-
них ре ги о на („Евро па ре ги о на“) и оста лих ви до ва по ли тич-
ког, еко ном ског, кул тур ног и дру гог не-др жав ног („ми мо-др-
жав ног“, „па ра-др жав ног“) по ве зи ва ња. При то ме, за не ма ру је 
се чи ње ни ца да је ре ги о нал на „кон струк ци ја“ ЕУ у су прот-
но сти упра во са ре ги о нал ном др жа вом. Ре ги о нал ном др жа-
вом (ре)афир ми шу се др жав ни су ве ре ни тет и на ци о нал на, 
по ли тич ка, еко ном ске и кул тур на ко хе зи ја и са мо бит ност, а 
не са мо до вољ ност ре ги о на.8 Ме ђу тим, апри ор ни про тив ни-
ци ре ги о на ли за ци је углав ном не ну де ре ше ње. Да ли њи хо во 
про ти вље ње ре ги о на ли за ци ји зна чи да би тре ба ло да оста не 
sta tus quo, тј. да ли то зна чи да би по сто је ћу те ри то ри јал ну 
струк ту ру Ср би је са две ауто ном не по кра ји не (и још не ко-
ли ко цен три фу гал но ори јен ти са них обла сти) тре ба ло за др-
жа ти, не тра же ћи ре ше ње ко је се су прот ста вља де струк ци ји 

8 Ми ло мир Сте пић, „Ре ги о на ли за ци јом до (ре)ин те гра ци је – Ср би ја као ре ги-
о нал на др жа ва“, Србијадржаварегиона, збор ник са ску па одр жа ног у Но-
вом Са ду 10. сеп тем бра 2000. го ди не, Ве ће за де мо крат ске про ме не у Ср би ји, 
Бе о град, 2000, стр. 49.
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др жа ве? Уоста лом, да ли, осим ства ра ња ре ги о нал не др жа ве, 
по сто је дру ге мо гућ но сти? Уни та ри за ци ја? Фе де ра ли за ци ја?

Псеудорегионализационаразводњавања

У пост ју го сло вен ској фа зи ге о по ли тич ке тран зи ци је 
по ја вљи ва ле су се иде је о ад ми ни стра тив но/по ли тич ко-те ри-
то ри јал ном пре у ре ђе њу Ср би је. Из у зи ма ју ћи не ко ли ко пар-
тиј ских пред ло га, али без озбиљ не на ме ре да се о њи ма по-
ве де ин сти ту ци о нал на рас пра ва, да се евен ту ал но по стиг не 
ве ћи на за усва ја ње и да се по том прак тич но спро ве ду, би ло је 
и не ко ли ко струч них иде ја о ре ги о на ли за ци ји и ус по ста вља-
њу Ср би је као ре ги о нал не др жа ве. Пред ња чи ле су те о риј ске 
рас пра ве, на уч на су че ља ва ња и вред не ана ли зе стра них при-
ме ра, али су би ли ма ло број ни ино ва тив ни, кон крет ни пред-
ло зи, ко ји би пр во ува жа ва ли срп ске исто риј ске, ге о граф ске, 
еко ном ске и дру ге осо бе но сти и ин те ре се, а тек по том „стан-
дар де ЕУ“ про мо ви са не у дог му. Ве ћи на псе у до ре ги о на ли за-
ци о них „ига ра“ за др жа ва ла се у ис пра зним иде о ло шко-по-
ли тич ким окви ри ма, са мо де ли мич но ба ви ла се кру ци јал но 
ва жним устав но-прав ним и још ма ње еко ном ским пи та њи-
ма. По пра ви лу, из бе га ва на је те ри то ри јал на кон кре ти за ци ја: 
про стра ност, мор фо гра фи ја и гра ни це ре ги о на, функ циј ско-
гра ви та циј ске и са о бра ћај не ве зе, мре жа на се ља и ре ги о нал-
них цен та ра... De fac to, сва ка рас пра ва о истин ској ре ги о на-
ли за ци ји и ре ги о нал ној др жа ви Ср би ји ве што је ески ви ра на. 
Шта ви ше, гра ђа ни ма је (не)по сред но су ге ри са но да се ра ди 
о нео збиљ ној ства ри, о ко јој на вод но ауто ри та тив но мо же да 
рас пра вља сва ко – и струч њак и не зна ли ца, и до бро на ме ран 
и зло на ме ран, и онај ко ме је ста ло до на ци о нал них и др жав-
них ин те ре са, али и онај ко ји се бо ри са мо за соп стве ну ко-
рист.

Кон фу зи ји је до при не ла по ли тич ка но мен кла ту ра ка да 
се упу сти ла у јав на ли ци ти ра ња о бро ју и ка рак те ру ре ги о на. 
У Вла ди ној „Стра те ги ји ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је за пе ри од од 2007. до 2012. го ди не“ озва ни че ној 2007. го-
ди не из бег ну то је не дво сми сле но опре де ље ње о бро ју ре ги-
о на, већ су ва ри ра не три оп ци је „еко ном ске ре ги о на ли за ци је 
у функ ци ји при сту па ЕУ фон до ви ма“. По ла зи ште је пред-
ста вља ла За јед нич ка кла си фи ка ци ја те ри то ри јал них је ди ни-
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ца за ста ти стич ке по тре бе у зе мља ма ЕУ (NUTS). Де кла ра-
тив но, она је тре ба ло да ува жа ва кван ти та тив но-про стор ну 
ускла ђе ност, хо мо ге ност, исто риј ске, кул тур не, фи зич ко-ге о-
граф ске, ге о по ли тич ке и дру ге прин ци пе фор ми ра ња по је ди-
нач них ре ги о на и укуп не ре ги о нал не струк ту ре, али урав но-
те жен број ста нов ни ка имао би пре суд ну уло гу. Хи је рар хи ја 
би се ус по ста вља ла пре ма сле де ћем стан дар ду: NUTS1 – од 
3 до 7 ми ли о на ста нов ни ка; NUTS2 – од 800.000 до 3 ми ли о-
на ста нов ни ка и NUTS3 – од 150.000 до 800.000 ста нов ни ка. 
Сход но та квом ЕУ-ше ма ти зму, а не де мо граф ским и дру гим 
ре ал но сти ма Ср би је, пред ло же не су сле де ће NUTS2-ва ри јан-
те: пр ва, са четири ре ги о на (Град Бе о град, Цен трал на Ср би ја 
/без Бе о гра да/, АП Вој во ди на, АП Ко со во и Ме то хи ја); дру-
га, са пет ре ги о на (Град Бе о град, АП Вој во ди на, АП Ко со-
во и Ме то хи ја, Ис точ на Ср би ја и За пад на Ср би ја) и тре ћа, 
са девет ре ги о на (Град Бе о град, Ис точ на Вој во ди на /Ба нат/, 
За пад на Вој во ди на /Бач ка и Срем/, Ис точ ни ре ги он, Ју жни 
ре ги он, За пад ни ре ги он, Цен трал ни ре ги он, За пад но Ко со во 
и Ис точ но Ко со во).9       

Ком про ми та ци ју иде је ре ги о на ли за ци је по ли тич ка но-
мен кла ту ра на ста ви ла је пу шта ју ћи у оп ти цај ви ше ва ри јан-
ти „се дам ста ти стич ких ре ги о на“. Усле ди ли су от по ри, не за-
до вољ ства, ма ни пу ла ци је ста нов ни штвом по је ди них кра је ва 
Ср би је, по том пар тиј ско-по ли тич ке уце не и ул ти ма тив ни 
зах те ви (не)фор мал них ли де ра на ци о нал них ма њи на, и на 
кра ју, уступ ци Др жа ве у ви ду усва ја ња „пет ста ти стич ких 
ре ги о на“ кра јем 2010. го ди не. Не му шта обра зло же ња над ле-
жних по зи ва ла су се на „ујед на ча ва ње бро ја ста нов ни ка“, и 

9 Ви де ти у: „Стра те ги ја ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 
2007. до 2012. го ди не“. www.raz voj.gov/Stra te gi je/SRRS/stra te gi ja_re gi o nal-
nog_raz vo ja.pdf, стр. 172-180. У по гла вљу 5, под на сло вом „Еко ном ска ре ги-
о на ли за ци ја у функ ци ји при сту па ЕУ фон до ви ма“, по сто је број не не ја сно ће, 
гре шке и алар мант ни про пу сти. На при мер: упо ре до са пој мом регион, че сто 
се ко ри сти и не та чан тер мин регија; уво де се ге о граф ски не по сто је ћи на зи ви 
ИсточнаВојводина(уме сто са мо Ба нат)иЗападнаВојводина(уме сто са мо 
Бач ка и Срем); по на сле ђе ном иде о ло ги зо ва ном „по кра јин ском кљу чу“, ана-
лог но се уво де ЗападноКосово (уме сто Ме то хи ја) и ИсточноКосово (уме-
сто /Ве ли ко/ Ко со во, са оста лим обла сти ма) Та ко ђе, у та бе ли бр. 26 (стр. 179) 
на во де се ода бра ни ста ти стич ки по да ци за ре ги о не тре ће ва ри јан те, али са-
мо за њих се дам, а не за свих де вет. Збир ни ре зул та ти од но се се на Ре пу бли-
ку Ср би ју, без ика кве на по ме не да су (и за што су) из о ста вље ни тзв. За пад но 
и Ис точ но Ко со во (ве ро ват но због не по сто је ћих по пи сних по да та ка). 
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то сход но „европ ским стан дар ди ма“, „у функ ци ји рав но мер-
ни јег ре ги о нал ног раз во ја“, ра ди „што ефи ка сни јег ко ри шће-
ња пред при ступ них фон до ва ЕУ“...  Јав но сти у Ср би ји та ко 
је про сле ђе на по ру ка да је све то ре зул тат уну тра шњих пар-
тиј ско-по ли тич ких на год би и тр го ви не, уса гла ше них са дик-
та том ЕУ („упа ко ва ним“ у ше ма ти зо ва ни NUTS2-ни во ста ти-
стич ко-те ри то ри јал не ор га ни за ци је), а не ува жа ва ња свој ста-
ва, по тре ба и ин те ре са Ср би је. Чак и на осно ву ле ти мич ног 
ге о граф ског по гле да на кар ту „пет ста ти стич ких ре ги о на“ 
мо гу ће је за кљу чи ти до то ни је би ло да ле ко од исти не. На 
јав но ис по ље не ре зер ве и по кре ну ту по ле ми ку о те ри то ри-
јал но-мор фо граф ским свој стви ма ре ги о на, те при пад но сти 
кон крет них оп шти на и окру га по је ди ним ре ги о ни ма, усле ди-
ли су аро гант ни слу жбе ни од го во ри да се ра ди „са мо о ста-
ти стич ким ре ги о ни ма“ и да „њи хо ве гра ни це ни су ва жне“. 
Ако је та ко, за што је он да би ла по треб на просторнаалхемија 
да би се у цен трал ној Ср би ји (из у зи ма ју ћи Бе о град) ство ри-
ла два ве штач ка ста ти стич ка ре ги о на, ка ко би се „на ма као“ 
тра же ни број ста нов ни ка? Ако већ „гра ни це ни су ва жне“, за-
што се ни су узе ли де ло ви те ри то ри ја Вој во ди не, Бе о гра да и 
Ко со ва и Ме то хи је, ко ји су да ле ко из над до ње по пу ла ци о не 
гра ни це за NUTS2 од 800.000 ста нов ни ка, те на тај на чин де-
мо граф ски упот пу ни ли ра ни је пред ло же ни ре ги о ни из „ва-
ри јан те се дам“, ко ји ни су има ли до вољ но ста нов ни ка пре ма 
„европ ским стан дар ди ма“? Ис по ста ви ло се да су гра ни це 
ипак ва жне, али да су не ке од њих не до дир љи ве. Ве штач ко 
урав но те жа ва ње бро ја ста нов ни ка до ве ло је до „скла па ња“ 
ве ли ких ре ги о на и до фра пант них те ри то ри јал них ре ше ња. 
Ре зул тат ове „фран ке штајн-ре ги о на ли за ци је“ је сте да су се у 
истом ста ти стич ком ре ги о ну на шли, на при мер, Ту тин на ју-
го и сто ку Ра шке обла сти и Ша бац уз де сну оба лу Са ве; При-
бој у По ли мљу, на крај њем ју го за па ду Ср би је, и Сви лај нац у 
По мо ра вљу; Сме де ре во у По ду на вљу и Тр го ви ште у Гор њој 
Пчи њи, го то во на гра ни ци са БЈР Ма ке до ни јом...!? (карта1)
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Кар та 1: Те ри то ри ја ли за ци ја пет ста ти стич ких ре ги о на Ср би је

Извор:http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_regions_of _Serbia
(картујеназивимарегионадопуниоМ.Степић)

Са ра ни јим ис ку стви ма и са но вим ис хо ди ма „ста ти-
стич ког ре ги о на ли зо ва ња“, ни је де пла си ра но по ста ви ти пи-
та ње: „Шта се, у ства ри, ре ги о на ли зу је?“ Од го вор: „Ср би ја“ 
– са мо је при вид но ло ги чан. Да ли баш Ср би ја у це ли ни? У 
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спо ља и из ну тра  ге не ри са ној срп ској ге о по ли тич кој ствар-
но сти, те ри то ри јал ни ин те гри тет и гра ни це Ср би је све че-
шће се не скри ве но до во де у пи та ње. Али, за то те ри то ри је АП 
Ко со во и Ме то хи ја, АП Вој во ди на и Ад ми ни стра тив ног под-
руч ја Гра да Бе о гра да из гле да да су уна пред за да те као це ло-
ви те и не у пит не, а њи хо ве гра ни це не про мен љи ве и чвр сте. 
За го вор ни ци „гло бал ног се ла“ и „евро а тлант ских ин те гра-
ци ја“, где су „гра ни це исто риј ски пре ва зи ђе не“ као „смет ња 
сло бод ном кре та њу љу ди, ро бе, иде ја и ка пи та ла“, су ге ри-
шу пост мо дер но схва та ње су ве ре ни те та Ср би је и „флек си-
бил ни ји став“ пре ма ње ним др жав ним гра ни ца ма, ви ше „у 
скла ду са ре ал но шћу“, не го у са гла сју са Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је и на ци о нал ним ин те ре си ма. Исто вре ме но, би ло ка-
кво пре и спи ти ва ње по кра јин ских те ри то ри ја и гра ни ца (на-
ро чи то ка да је у пи та њу АП Вој во ди на), иако се ар гу мен ту је 
не са мо по тре бом спа са ва ња др жа ве од дез ин те гра ци је, већ 
и ус по ста вља њем аде кват ни јих функ циј ско-гра ви та циј ских 
од но са, уна пред се дис кре ди ту је као „по вам пи ре ње на ци о-
на ли зма“, чак и „ве ли ко срп ства“. Па ра док сал но, у том слу-
ча ју ни је рет ко по зи ва ње и на исти онај Устав Ре пу бли ке Ср-
би је („по кра ји не су Устав на ка те го ри ја“). За не до дир љи вост 
те ри то ри је и гра ни ца АП Ко со во и Ме то хи ја при мет но ма ње 
се ис ти че ар гу мент Уста вом де фи ни са не и ње го вом пре ам-
бу лом на гла ше не по зи ци је,10 већ се по тен ци ра да је то „те ри-
то ри ја под ме ђу на род ном упра вом УН“. Да не мо ра да бу де 
та ко при мер је Хр ват ска, ко ја је уста но ви ла сво ју жу па ниј ску 
ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ну струк ту ру, не ува жа ва ју ћи 
(на про тив!) ре ал но по сто ја ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и 
ви ше го ди шње за шти те ми си је УН на ње ној те ри то ри ји. Да-
кле, све ука зу је да се ве ћи на по ну ђе них псе у до ре ги о на ли за-
ци о них акро ба ци ја (слич но ства ра њу 5 „ста ти стич ких ре ги-
о на“, од ко јих су 3 уна пред за да ти), од но си, de fac to, са мо на 
„па тр љак“ цен трал не („уже“) Ср би је, до дат но ума ње не за те-
ри то ри ју Гра да Бе о гра да.

10 Ви де ти пре ам бу лу и чла но ве од 182. до 187. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 
2006. го ди не. УставРепубликеСрбије. (www.sr bi ja.gov.rs/ci nje ni ce_o_sr bi ji/
ustav.php)
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Какварегионализацијајеускладуса
својствимаиинтересимаСрбије?

Не оспо ра ва ју ћи су штин ску ва жност прав них, по ли-
тич ких и еко ном ских аспе ка та, по ка за ло се да су број ност, 
тј. територијалност и границе ре ги о на од пре суд ног зна ча ја, 
не са мо за кон сти ту и са ње и функ ци о ни са ње, већ и за при хва-
тљи вост ре ги о нал не др жа ве за гра ђа не Ср би је. Сход но то ме, 
тре ба ло би по тра жи ти од го вор на пи та ње: ка ква ре ги о на ли-
за ци ја је у скла ду са свој стви ма Ср би је, те ње ним кључ ним 
ин те ре сом – очу ва њем це ло ви то сти и уну тра шње ко хе зи је 
др жа ве?

Да ли је то мали број региона, са број ним ста нов ни-
штвом и, след стве но, ве ли ком по вр ши ном, а уз не до дир љи-
вост за да тих по кра ји на и Бе о гра да? Од го вор је НЕ, и то из 
не ко ли ко кључ них раз ло га: за то што би та кви ре ги о ни лак ше 
те жи ли аутар кич но сти, др жа во ли ко сти и цен три фу гал но-
сти; за то што би се уну тар њих те шко из дво ји ли оп ти мал ни 
ре ги о нал ни цен три; за то што је Ср би ја ве о ма сла бо са о бра-
ћај но по ве за на и до ступ ност ре ги о нал ним цен три ма би ла 
би ком пли ко ва на, на пор на, ду го трај на и ску па за гра ђа не из 
уда ље ни јих кра је ва ре ги о на; за то што би та кви ре ги о ни би ли 
ве штач ке, ан ти-ге о граф ски укруп ње не те ри то ри јал не це ли-
не, са ве ли ким бро јем ста нов ни ка за усло ве Ср би је; за то што 
би ор га ни за ци ју вла сти у њи ма би ло те шко ус по ста ви ти, те 
та кви ре ги о ни не би би ли у ин те ре су гра ђа на...

Да ли је то ре ла тив но великибројрегиона, са ма ло број-
ни јим ста нов ни штвом и ма њом по вр ши ном, уз „ута па ње“ 
по сто је ћих по кра јин ских гра ни ца у уну тра шњост ре ги о на? 
Од го вор је ДА, уз сле де ће кључ не ар гу мен те: за то што би 
цен три фу гал ни по тен ци јал та квих ре ги о на био знат но ма њи; 
за то што би већ по сто је ћи зна чај ни ји функ циј ско-гра ви та-
циј ски цен три ла ко пре ра сли у ре ги о нал не цен тре; за то што 
би са о бра ћај на до ступ ност ре ги о нал них цен та ра за гра ђа не 
би ла лак ша (на тзв. днев ној дис тан ци и за нај у да ље ни ја на се-
ља); за то што би та кви ре ги о ни би ли ге о граф ски, де мо граф-
ски, еко ном ски, ин фра струк тур но... склад ни је про стор не це-
ли не, а не ве штач ки ус поствље ни, круп ни ен ти те ти као, на 
при мер, уста но вље ни „ста ти стич ки ре ги о ни“; за то што у Ср-
би ји са ма њим ре ги о ни ма по тре ба рав но мер ни јег ре ги о нал-
ног раз во ја не би оста ла ис пра зно ка би нет ско те о ре ти са ње 
и ја ло во по ли ти кант ско обе ћа ње за да ле ку бу дућ ност,  већ 
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би по ста ла оства ри ви ја у ре ал ном про сто ру и вре ме ну; за то 
што би се са ма њим и склад ни јим ре ги о ни ма гра ђа ни лак ше 
иден ти фи ко ва ли и ра ди је их при хва та ли...

Иде ју ре ла тив но број ни јих ре ги о на у ре ги о нал ној др-
жа ви Ср би ји про мо ви сао је 1996. го ди не прав ник, ака де мик 
СА НУ, М. Јо ви чић. У сво је две сту ди је он је по ну дио устав-
но-прав на ре ше ња и ор га ни за ци ју вла сти, те дао уоп штен 
пред лог по ли тич ко-те ри то ри јал не ор га ни за ци је бу ду ће др-
жа ве Ује ди ње них Срп ских Зе ма ља (та да СР Ју го сла ви је).11 
Пред ви део је уки да ње по кра ји на, али је оста вио да се њи хо ве 
гра ни це по кла па ју са де ло ви ма гра ни ца по је ди них ре ги о на, 
што би мо гло да до ве де до ре ста у ра ци је по кра јин ских гра-
ни ца. Иако је пред лог М. Јо ви чи ћа у су шти ни био аде ква тан 
усло ви ма и по тре ба ма Ср би је, те ри то ри је и гра ни це ве ћи не 
ре ги о на ви ше су би ле ускла ђе не са кла сич ним, дав но пре ва-
зи ђе ним фи зич ко-ге о граф ским да то сти ма, а са мо де ли мич но 
са са вре ме ним дру штве но-ге о граф ским и функ циј ско-гра ви-
та циј ским ка рак те ри сти ка ма. Та ко ђе, ре ги о на ли за ци ја М. Јо-
ви чи ћа по се до ва ла би ре ин те гра ци о не по тен ци ја ле, али не у 
ме ри ко ја је по треб на да би се за у ста ви ла да ле ко од ма кла фа-
за фраг мен та ци је др жа ве. Сход но то ме, по треб но је ко ри го-
ва ти ње гов мо дел, тј. из ме ни ти те ри то ри јал ну мор фо гра фи ју 
и гра ни це ре ги о на уну тар Ср би је као ре ги о нал не др жа ве.

Основ ни ге о по ли тич ки при ступ у ко ри го ва ном мо де лу 
ре ги о на ли за ци је (М. Сте пић) из 1997. го ди не12 био је цен три-
пе тал ни и ре ин те гра ци о ни, а ге о е ко ном ски прин ци пи фор-
ми ра ња и оме ђа ва ња ре ги о на – функ циј ско-гра ви та циј ски и 

11 Ми о драг Јо ви чић: Регионалнадржава–уставноправнастудија, Ва јат, Бе о-
град, 1996.  

 Ми о драг Јо ви чић: УставрегионалнедржавеУједињенихСрпскихЗемаља - 
организацијавласти, Ва јат, Бе о град, 1996.

12 Ин спи ри сан пред ло гом ре ги о нал не др жа ве М. Јо ви чи ћа из 1996. го ди не, али 
ко ри гу ју ћи ње го ву те ри то ри јал ну кон кре ти за ци ју, те до пу ња ва ју ћи је спе-
ци фич ним по ли тич ко-ге о граф ским и ге о по ли тич ким гле ди шти ма, М. Сте-
пић пр ви пут је пред ста вио свој мо дел у са оп ште њу „По ли тич ко-ге о граф ски 
аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, на на уч ном ску пу Перспективеиправ
циразвојагеографскенауке, ко ји је одр жан 12-15. но вем бра 1997. го ди не на 
Бре зо ви ци. Ре фе рат је об ја вљен у те мат ском бро ју ча со пи са Гласник СГД-а 
тек пет го ди на ка сни је. Ви де ти: Ми ло мир Сте пић, „По ли тич ко-ге о граф ски 
аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, Гласник, све ска LXXXII, број 1, Срп ско 
ге о граф ско дру штво, Бе о град, 2002, стр. 17-30. У члан ци ма ко ји су ка сни је 
об ја вљи ва ни овај мо дел је до пу ња ван и де таљ ни је раз ма тран (на при мер, са 
ста но ви шта про ме ње не функ ци је Бе о гра да, у кон тек сту раз вој них мо гућ но-
сти Ис точ не Ср би је...), али основ не по став ке, број ре ги о на и њи хо ве гра ни це 
ни су ме ња ни.
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са о бра ћај но-ге о граф ски (до ступ ност цен та ра). Под ра зу ме ва 
се да су не ка од сту па ња би ла ну жна, не са мо због основ ног 
ге о по ли тич ког ци ља, већ и са ста но ви шта бу ду ћих про це са 
у ко ји ма ће се на ћи Ср би ја и Евро па. Та ко, на при мер, по ни-
шта ва ње ју жне гра ни це АП Вој во ди на (углав ном) на Са ви и 
Ду на ву и пре тва ра ње у ре ликт ну ме ђу у уну тра шњо сти те-
ри то ри је три ре ги о на, ни је са мо у функ ци ји оне мо гу ћа ва ња 
очи глед не вој во ђан ске цен три фу гал но сти у од но су на Ср би-
ју, већ је и у скла ду са ко му ни ка циј ским по ве зи ва њем чи та ве 
Евро пе по сред ством па не вроп ских ко ри до ра ко ји су тра си-
ра ни упра во до ли на ма Са ве и Ду на ва (Ко ри до ри 10 и 7). У 
су прот но сти је са еле мен тар ном ге о е ко ном ском ло ги ком да 
се у нај у жој зо ни са о бра ћај них ко ри до ра, ко ји пред ста вља ју 
осо ви не ин те гра ци је кон ти нен тал ног ни воа, не са мо по ве ћа-
ва сте пен ба ри јер но сти по кра јин ске ме ђе, већ да она уоп ште 
по сто ји. Упра во оп ста нак те ме ђе је сте ан ти-евро ин те гра циј-
ска чи ње ни ца.          

Иако ге о граф ским аспек ти ма кон крет не ре ги о нал не 
ор га ни за ци је и ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма ре ги о на 
ни је по све тио ве ли ку па жњу, М. Јо ви чић је из дво јио че ти ри 
нај ва жни ја кри те ри ју ма на осно ву ко јих је из вр шио ди фе рен-
ци ра ње про сто ра: 1) број ста нов ни ка, ко ји би тре ба ло да бу де 
што ујед на че ни ји – оп ти мал но од 500.000 до 1.000.000 ста-
нов ни ка; 2) исто риј ске слич но сти; 3) спе ци фич но сти кул ту-
ре, оби ча ја и мен та ли те та; 4) са о бра ћај на по ве за ност, функ-
циј ско-еко ном ска ин те гри са ност и ге о граф ска (М. Јо ви чић 
под ра зу ме ва фи зич ко-ге о граф ска) це ло ви тост. Сход но то ме, 
пред ло жио је фор ми ра ње 13 ре ги о на у ре ги о нал ној др жа ви 
Ује ди ње них Срп ских Зе ма ља (та да СР Ју го сла ви ја) – 12 у Ср-
би ји, те Цр на Го ра као 13. Ува жа ва ју ћи кри те ри ју ме М. Јо ви-
чи ћа, ко рек ци ја је нео п ход на та мо где они ни су у скла ду са 
ре ин те гра ци о ним ци љем као при мар ним, те са са вре ме ним 
ге о е ко ном ским то ко ви ма (на при мер, ве ли ке ре ке, као што 
су Са ва и Ду нав и њи хо ве до ли не, у са вре ме ном све ту ви ше 
не пред ста вља ју тзв. при род не гра ни це, већ упра во су прот-
но – трас фор ми са ле су се у осо ви не еко ном ско-по ли тич ке 
ин те гра ци је и кон цен тра ци је ста нов ни штва, на се ља, при-
вре де, услу га, ка пи та ла...). Та ко, уме сто 12 ре ги о на у ре ги-
о нал ној др жа ви Ср би ји М. Јо ви чи ћа, у ко ри го ва ној вер зи ји 
(М. Сте пић) пред ло же но је 13 ре ги о на: Бач ка (ре ги о нал ни 
цен тар НовиСад), Ба нат (Зрењанин), Срем и Ма чва (Срем
скаМитровица), Бе о град (ГрадБеоград), По ду на вље (Сме
дерево), За пад на Ср би ја (Ужице), Цен трал на Ср би ја (Кра
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гујевац), Ис точ на Ср би ја (Зајечар), Ста ра Ра шка (Краљево), 
Ниш (Ниш), Ју го и сточ на Ср би ја (Лесковац), Ме то хи ја (Пећ) 
и Ко со во (Приштина). Са ва ри јан том М. Јо ви чи ћа те ри то ри-
јал но иден тич ни оста ли су са мо ре ги о ни Бач ка и Ме то хи ја. 
(карта2)

Карта2: Ре ги о ни као по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це у 
ре ги о нал ној др жа ви Ср би ји (пред лог М. Сте пи ћа)

Извор: М. Сте пић, „По ли тич ко-ге о граф ски  
аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, стр. 26.

Иако про стор ни и по пу ла ци о ни ше ма ти зам ни је тен-
ден ци о зно и ве штач ки ус по ста вљан, по вр ши на ве ћи не ре ги о-
на у пред ло гу М. Сте пи ћа оста ла је из ме ђу 5.000 и 10.000км2, 
а за др жан је и Јо ви чи ћев оквир од 500.000 до 1.000.000 ста-
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но ви ка. Не ко ли ко од сту па ња не ре ме ти оп шти склад – не-
знат но из ван на ве де ног ра спо на про стра но сти су ре ги о ни Бе-
о град, Ме то хи ја и Ко со во (ма њи) и За пад на Ср би ја (ве ћи), а 
по пу ла ци о но од сту па ње у од но су на на зна че не окви ре има ју 
ре ги о ни Бе о град и Бач ка (ви ше ста нов ни ка), те Ба нат и Ис-
точ на Ср би ја (ма ње ста нов ни ка).13 У од но су на по пи сне по-
дат ке из 1991. го ди не, број ста нов ни ка 2002. го ди не сма њен је 
у ве ћи ни ре ги о на (из у зи ма ју ћи Бач ку и Срем и Ма чву услед 
знат ни јег при ли ва прог на них Ср ба из Хр ват ске, Кра ји не и 
Бо сне и Хер це го ви не), и то из три раз ло га: 1) због не га тив ног 
при род ног при ра шта ја; 2) због ин тен зив ног еми гра ци о ног 
про це са и 3) због при ме не но вих пра ви ла по пи са Euro stat-a, 
пре ма ко ји ма се под стал ним ста нов ни штвом под ра зу ме ва 
са мо оно ко је је при сут но и од сут но ма ње од јед не го ди не. 
Из у зи ма ју ћи де мо граф ски по раст у Ре ги о ну Бе о град и ре ла-
тив ну стаг на ци ју у ре ги о ни ма Ко со во и Ју го и сточ на Ср би ја, 
у оста лим ре ги о ни ма 2011. го ди не за бе ле же но је да ље, још 
из ра же ни је сма ње ње бро ја ста нов ни ка. Нај ве ће по пу ла ци о не 
дис про пор ци је су из ме ђу ре ги о на Ис точ на Ср би ја и Ба нат, 
на јед ној стра ни, и ре ги о на Бе о град и Бач ка, на дру гој стра-
ни. Нај ве ћи део те ри то ри је ре ги о на Ис точ не Ср би је и Ба на та 
су по гра нич ни, еко ном ски за по ста вље ни и де це ни ја ма де по-
пу ла циј ски кра је ви, те је алар мант на де мо граф ска си ту а ци-
ја ре ал ност ко ја се не мо же про ме ни ти њи хо вим ве штач ким 
про ши ри ва њем са мо да би се ус по ста ви ла ве штач ка рав но-
те жа бро ја ста нов ни ка.14 Ре ги он Бач ка (за јед но са Бе о гра дом) 

13 Ре ги он Срем и Ма чва имао је 2002. го ди не ви ше, а 1991. и 2011. го ди не ма ње 
ста нов ни ка од 500.000. Број ста нов ни ка Ре ги о на По ду на вље опао је ис под 
уста но вље не до ње гра ни це 2011. го ди не.

14 Упра во Ис точ на Ср би ја спа да у ре ги о не са већ де це ни ја ма нај и зра же ни јим 
не га тив ним при род ним при ра шта јем и не га тив ним ми гра ци о ним сал дом. 
Де мо граф ски су но врат је при мар ни про блем и јед но од зна чај них раз вој-
них огра ни че ња овог де ла Ср би је. Не а де кват на ре ги о на ли за ци ја, где би овај 
про стор, на при мер, био „уто пљен“ у ве ли ки ре ги он „од Ду на ва до Пчи ње 
и од Мо ра ве до гра ни це са Бу гар ском“ (као што се са да на ла зи у Ре ги о ну 
Ју жна и Ис точ на Ср би ја из са ста ва усво је них „пет ста ти стич ких ре ги о на 
Ср би је“), до дат но би не га тив но ути ца ла на ње го ве де мо граф ске и еко ном ске 
пер спек ти ве. Су прот но то ме, кон сти ту и са ње јед ног ре ги о на од са да шњег 
Бор ског и За је чар ског окру га (из у зи ма ју ћи оп шти ну Со ко-ба ња), тј. „пра ве“ 
Ис точ не Ср би је, са се дам оп шти на, омо гу ћи ло би не са мо раз вој ну шан су, 
већ и при ли ку да се успо ри или за у ста ви сма ње ње бро ја ста нов ни ка. Де таљ-
ни је ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, Сла во љуб Дра ги ће вић, Ве ра Гли го ри је вић, 
„Ис точ на Ср би ја – раз вој не пер спек ти ве у кон тек сту са вре ме них ге о граф-
ских про ме на“, ТериторијалниаспектиразвојаСрбијеисуседнихземаља, 
Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 135-141.
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пред ста вља нај ра зви је ни ји део Ср би је и не знат но пре ла зи 
гор њу по пу ла ци о ну гра ни цу. (табела1)

 

Табела1: Основ на свој ства ре ги о на у ре ги о нал ној  
др жа ви Ср би ји

На зив
региона

Површина
региона
(укм2)

Број
становника
урегиону:
  1991. год.15

2002.год.16

 2011.год.17

Број
општина
урегиону
2002.г.

Регионални
центар

I БАЧКА 9.139 1.055.297
1.079.889
1.045.709

22 Но ви Сад

II БАНАТ 6.255
  403.152
377.502
335.648

12 Зре ња нин

III СРЕМ И МА ЧВА
(или Посавина) 5.007

  491.387
512.157
472.570

10 Срем ска
Митровица

IV БЕОГРАД 3.974
1.727.484
1.703.286
1.761.373

18 Бе о град

V ПОДУНАВЉЕ 6.975
 600.297 
522.331
480.891

14 Сме де ре во

VI ЗА ПАД НА
СРБИЈА 1.199

715.398  
679.585
614.735

21 Ужи це

VII ЦЕН ТРАЛ НА
СРБИЈА 6.489

  677.845
619.360
588.125

16 Кра гу је вац

VIII ИС ТОЧ НА
СРБИЈА 6.606

314.900 
265.541
226.162

 7 За је чар

IX СТА РА
РАШКА 7.839

  708.174
  ≈ 675.000
  ≈ 665.000

12 Кра ље во

X НИШ 7.718
  627.397
592.323
560.003

15 Ниш

XI МЕ ТО ХИ ЈА 4.700
  847.273

  ≈ 800.000
  ≈ 750.000

12 Пећ (или 
Призрен)

XII КОСОВО 4.336
 874.800

≈ 850.000
≈850.000

14 При шти на

XIII ЈУ ГО И СТОЧ НА
СРБИЈА 8.155

   735.601
≈ 620.000
≈620.000

18 Ле ско вац

Извори: Миломир Степић, „Политичкогеографски аспекти реги
онализације Србије“, стр. 27; Попис становништва, домаћинстава и
становауРепублициСрбији2002.,Укупноипољопривредностановни
штво,подаципоопштинама,књига19,Републичкизаводзастатисти
ку,Београд,2005.;Пописстановништва,домаћинставаистановауРе
публициСрбији2011.(Првирезултати),Републичкизаводзастатисти
ку,Београд,2011.;PopulationandHousingCensusinKosovo(Preliminary
Results),StatisticalOfficeofKosovo,Pristinа,2011.
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Функцијекарактеристичнихрегиона

Оправ да но мо же да се по ста ви пи та ње за што је иона-
ко мно го људ ни Ре ги он Бе о град (да ле ко из над по ста вље ног 
мак си му ма од 1.000.000 ста нов ни ка) до дат но уве ћан при-
кљу че њем још и оп шти не Пан че во? Раз лог ни је са мо ге о-
граф ска бли зи на, већ и из ра же не са о бра ћај не и функ циј ске 
ве зе Пан че ва са Бе о гра дом, са ко јим чи ни ин те грал ни ур ба-
но-гра ви та циј ски си стем.18 Ре ги он Бе о град тре ба ло би у овој 
ва ри јан ти ре ги о нал не др жа ве Ср би је да се кон сти ту и ше као 
ди стрикт глав ног гра да, а уну тар ње го ве те ри то ри је по сто јао 

15 Албанска национална мањина на Косову и Метохији масовно је бојкотовала 
попис 1991. године. Број становника утврђен је званичном статистичком про-
ценом, али на основу дискутабилних резултата са претходног пописа 1981. 
године (тај попис је обављен у хаотичним условима током оружане побуне, 
те се оправдано сумња да је процењени број Албанаца на Косову и Метохији 
претеран). Стога би наведени број становника региона Метохија, Косово 
и делимично Југоисточна Србија (јер обухвата 4 општине тзв. Косовског 
Поморавља) из 1991. године, иако прецизан, ипак требало посматрати са ве-
ликом резервом.

16 Попис 2002. године није спроведен у АП Косово и Метохија која је била под 
војно-политичком контролом КФОР и УНМИК, те је број становника региона 
Метохија, Косово и Југоисточна Србија утврђен на основу различитих извора 
(УНМИК, CIA - The World Factbook, хуманитарне организације...). Процене 
су несигурне јер су настале непосредно после окончања агресије НАТО 
1999. године и потоњих диференцираних миграционих кретања – повратка 
албанских избеглица и неконтролисаног досељавања из Албаније, на једној 
страни, те масовног прогона српског и осталог не-албанског становништва, 
на другој страни.

17 Српски попис 2011. године бојкотовала је албанска национална мањина у оп-
штинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у југоисточној Србији. Такође, прео-
стала српска популација на Косву и Метохији, углавном северно од реке Ибар 
(северна Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток, Лепосавић), није се одаз-
вала попису који је спровела нелегална институција „Статистички завод Ко-
сова“. Стога, број становника региона Метохија, Косово и Југоисточна Србија 
за 2011. годину јесте процењен, али знатно прецизније него 2002. године јер 
су пописни резултати тзв. Статистичког завода Косова за обухваћени простор 
мање-више реални. Најпрецизнија процена и 2002. и 2011. године је за Регион 
Стара Рашка јер је у његов састав из АП Косово и Метохија укључена само 
општина Лепосавић (са изразитом српском већином).

18 Пан че во је са мо 13 км уда ље но од Бе о гра да као ми ли он ског и глав ног гра да 
др жа ве, пре ма ко ме су усме ре не ин тен зив не еко ном ске ве зе и днев не ми гра-
ци је за по сле них, уче ни ка, сту де на та... Пот пу но не ло гич но, Пан че во је ад-
ми ни стра тив но  ве за но за уда ље ни Но ви Сад са мо за то што се на ла зи уну тар 
АП Вој во ди на.
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би Град Бе о град, у чи јем са ста ву би се на ла зи ле це ле са да-
шње оп шти не Сав ски Ве нац, Ста ри Град, Вра чар, Во ждо вац, 
Зве зда ра, Ра ко ви ца, Но ви Бе о град и Зе мун, те ур ба ни де ло ви 
оп шти на Па ли лу ла и Чу ка ри ца (укуп но 1,2 ми ли он ста нов-
ни ка 2011. го ди не). Град Бе о град био би по де љен на знат но 
ве ћи број оп шти на не го што има да нас, а то ва жи и за оста-
ле оп шти не Ре ги о на Бе о град из ван пред ло же ног Гра да Бе-
о гра да. Устав но-прав ни ста тус Ре ги о на Бе о град тре ба ло би 
да бу де „си ме три чан“ у од но су на оста ле ре ги о не, што би 
фор мал но от кло ни ло сум њу у озва ни че ње по сто је ће ме тро-
по ли за ци је. Али, ње го ва ре ал на „аси ме трич ност“, ко ја про-
ис ти че из по вољ но сти ге о граф ског по ло жа ја, по пу ла ци о не 
ве ли чи не, ни воа ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је, тран-
зит но-чвор не са о бра ћај не уло ге, кон цен тра ци је тер ци јар них 
и квар тар них де лат но сти, те ви ше ди мен зи о нал ног „маг не ти-
зма“ ко ји не ће мо ћи мно го да про ме не по ли тич ке од лу ке о 
де цен тра ли за ци ји – за др жа ће се и у бу дућ но сти. То не зна чи 
да ће Ре ги он Бе о град пре ра сти у је дан но ви, пр вен стве но ге-
о е ко ном ски, cor pus se pa ra tum. Упра во Ре ги он Бе о гад има ће 
кључ ну ко хе зи о ну и ин тер-ре ги о нал ну уло гу, ко ја ће обе сми-
сли ти не са мо са да ве о ма при сут ну ком про ми та ци ју иде је 
ре ги о на ли за ци је, већ и стран пу ти це ко је су мо гу ће при ли-
ком те ри то ри ја ли за ци је и оме ђе ва ња ре ги о на у ре ги о нал ној 
др жа ви Ср би ји.19

Ва жну ре ин те гра ци о ну уло гу, за јед но са Ре ги о ном Бе о-
град, има ће ре ги о ни По ду на вље и Срем и Ма чва. За го вор ни-
ци те зе да је „атак“ на по кра јин ске ме ђе на Са ви и Ду на ву20 
нео про сти ва је рес, мо гу да сма тра ју те ре ги о не ве штач ким и 
тен ден ци о зно „скро је ним“ са мо да би се по ни шти ла на вод но 
исто риј ски за сно ва на ауто но ми ја Вој во ди не. Али, упра во ус-
по ста вља ње ова три ре ги о на тре ба ло би да до при не се ак ти-
ви ра њу по сав ско-по ду нав ске осо ви не раз во ја, ко ја не ма са мо 
уну тар срп ски зна чај, већ рас по ла же ка па ци те том европ ских 
раз ме ра. Срем и Ма чва већ пред ста вља ју фи зич ко-ге о граф-
ски хо мо ге ну до лин ско-ни зиј ску област, оме ђе ну на се ве ру 

19 Де таљ ни је ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ре ги он Бе о град – ди стрикт глав ног 
гра да у ре ги о на ли зо ва ној Ср би ји“, Београдињеговрегион, Ге о граф ски фа-
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2003, стр. 21-33.

20 Ју жна „гра ни ца“ АП Вој во ди на ни са да ни је це лом ду жи ном на Са ви и Ду-
на ву. Бе о град се про сти ре и са ле ве стра не ре ка, а оп шти ни Срем ска Ми тро-
ви ца при па да не ко ли ко се ла на де сној стра ни Са ве, у Ма чви.
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Фру шком го ром21, а на ју гу Це ром, са ре ком Са вом ко ја те че 
кроз сре ди ште ре ги о на. Мо сто ви код Шап ца и Срем ске Ми-
тро ви це зна чај ни су не са мо за уну тра шње ин те гри са ње ре-
ги о на, већ и за пре ва зи ла же ње ана хро ног по и ма ња Са ве као 
ба ри је ре. Не би би ло не ло гич но и не свр сис ход но про ши ри ва-
ње овог ре ги о на пре ма ју гу, до вен ца Ва љев ских пла ни на (на 
ра чун иона ко пре ве ли ког Ре ги о на За пад на Ср би ја). Та ко би 
се до би ла функ циј ско-гра ви та циј ска „вер ти ка ла“ Срем ска 
Ми тро ви ца - Ша бац - Ва ље во, а ре ги он би мо гао да про ме ни 
име у По са ви на, са сре ди штем у  Шап цу.

Ре ги он По ду на вље има ма ње из ра же ну ге о граф ску хо-
мо ге ност, али ће Ду нав, за хва љу ју ћи плов ној „ма ги стра ли“ 
Рај на - Мај на - Ду нав и Ко ри до ру 7 ко ји по ве зу ју два ге о-
по ли тич ки и ге о е ко ном ски ра зно род на ис хо ди шта – се вер-
но мор ски и цр но мор ски ба сен – у бу дућ но сти по ста ти пр-
во ра зред на тран се вроп ска ин те гра ци о на „кич ма“. По сто је ћи 
сме де рев ско-ко вин ски мост за са да је сте је ди на, али кључ на 
„коп ча“, ко ја би тре ба ло да омо гу ћи уну тра шњу ко хе зи ју ре-
ги о на, тј. да по ве же са да шње ју жно ба нат ско „сле по цре во“ 
(оп шти не Ко вин, Бе ла Цр ква и Вр шац), на ле вој стра ни Ду-
на ва, са сме де рев ским По ду на вљем и сти шко-хо мољ ским 
кра јем, на де сној стра ни. Функ циј ско-гра ви та циј ска „пот ко-
ви ца“ Вр шац - Сме де ре во - По жа ре вац има ла би уло гу и раз-
вој не „ло ко мо ти ве“ ре ги о на.

Ре ин те гра ци о на уло га ре ги о на Ста ра Ра шка и Ју го и-
сточ на Ср би ја, ко ји ма би при па да ли и де ло ви са да шње АП 
Ко со во и Ме то хи ја, мо гла би да се сма тра упит ном због „ре-
ал ног ста ња“: фор мал не стра не упра ве, а фак тич ки да ле ко 
од ма клих се па ра ти стич ких тен ден ци ја. Али, ге о по ли тич ка 
ем пи ри ја учи да ни шта ни је про мен љи ви је од „ре ал ног ста-
ња“ на Бал ка ну. Тран сфор ма ци ја Ср би је у ре ги о нал ну др жа-
ву, де ком по но ва ње АП Ко со во и Ме то хи ја, те по ни шта ва ње 
де струк тив них по кра јин ских ме ђа, би ло би очи глед на по твр-
да не са мо са да шње зва нич не по зи ци је, пре ма ко јој „Ср би ја 
ни ка да, ни им пли цит но, ни екс пли цит но, не ће при зна ти ко-
сов ску не за ви сност“, већ на ја ва пре у зи ма ња ини ци ја ти ве и 
ак тив ног на сто ја ња да ис пу ни „устав не оба ве зе свих др жав-

21 Бе о чин и Срем ски Кар лов ци (за јед но са Пе тро ва ра ди ном и Срем ском Ка-
ме ни цом у са ста ву Но вог Са да) су у се вер ном под нож ју Фру шке го ре и уз 
де сну оба лу Ду на ва, те се ге о граф ски на ла зе у Сре му, али су функ циј ско-
гра ви та циј ски пот пу но ве за ни за Но ви Сад и сто га су укљу че ни у Ре ги он 
Бач ка.
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них ор га на да за сту па ју и шти те др жав не ин те ре се Ср би је 
на Ко со ву и Ме то хи ји у свим уну тра шњим и спољ ним по ли-
тич ким од но си ма“22. Сход но то ме, Ре ги о ну Ста ра Ра шка, са 
цен тром у Кра ље ву, при по је на је оп шти на Ле по са вић, ко ја, у 
ства ри, и не при па да Ве ли ко ко сов ској ко тли ни, већ Ибар ско-
ко па о нич кој обла сти Ста ре Ср би је.23 На ана ло ган на чин, у са-
став Ре ги о на Ју го и сточ на Ср би ја са цен тром у Ле сков цу (из 
ге о по ли тич ких раз ло га то би мо гло да бу де и Вра ње) укљу-
че не су оп шти не Но во Бр до, Ко сов ска Ка ме ни ца, Гњи ла не 
и Ви ти на. Ре ги о нал но-ге о граф ски, оне при па да ју кра је ви ма 
ко ји се тра ди ци о нал но на зи ва ју Но во брд ска Кри ва Ре ка, Би-
нач, Из мор ник и Гор ња Мо ра ва, а не тзв. Ко сов ском По мо ра-
вљу, ко је је сми шље но тек по ус поствља њу ауто но ми је.

Нео-пи је монт ску ми си ју имао би Ре ги он Цен трал на 
Ср би ја. У про стор ном сми слу, он се на ла зи у сре ди шту др-
жав не те ри то ри је, ту је ге о граф ски цен тар Ср би је (у ата ру 
се ла Дра ча, код Кра гу јев ца), не ма кон такт ни са јед ном су-
сед ном др жа вом Ср би је (још са мо Ре ги он Бе о град, „не из ла-
зи“ ни на јед ну др жав ну гра ни цу) и до ди ру је се са нај ви ше 
ре ги о на (шест) пред ло же не ре ги о нал не др жа ве Ср би је. На зив 
ЦентралнаСрбија аде кват ни ји је од тра ди ци о нал ног на зи ва 
Шумадија јер су ге ри ше не са мо цен трал ну по зи ци ју уну тар 
др жа ве, већ и ко хе зи о ни ка рак тер ре ги о на. Та ко ђе, у ре ги-
он је укљу чен сре ди шњи део Ве ли ког По мо ра вља (и са де-
сне стра не ре ке), ко ји не при па да Шу ма ди ји, али је сте у цен-
трал ном де лу Ср би је. Уоста лом, ивич на зо на про сто ра ко ји 
се ге о граф ски сма тра Шу ма ди јом у ње ним тзв. при род ним 
гра ни ца ма Са ва - Ду нав - Ве ли ка Мо ра ва - За пад на Мо ра-
ва - Ди чи на - Дра го биљ - Љиг - Ко лу ба ра, на ла зи се де лом у 
са ста ву Ад ми ни стра тив ног под руч ја Бе о гра да, а де лом при-
па да оп шти на ма чи ји су цен три из ван Шу ма ди је оме ђе не на 
на ве де ни на чин. Не мо же се ре ћи да оп шти не Ла за ре вац, Со-
пот, Ба ра је во, Мла де но вац, Гроц ка, Обре но вац (ис точ ни део) 
и све оп шти не ур ба ног је згра „ста рог“ Бе о гра да пре мо гу да 
се сма тра ју и на зи ва ју „шу ма диј ским“, не го „бе о град ским“. 
Њи хо во ста нов ни штво се са мо и ден ти фи ку је као „Бе о гра ђа-
ни“, а не као „Шу ма дин ци“. Са вре ме ни функ циј ско-гра ви та-

22 Пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не.
23 Се вер ни де ло ви да на шње оп шти не Ле по са вић ни су би ли у са ста ву Ауто ном-

не Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти 1945. го ди не, већ су при кљу че ни тек 1959. 
го ди не.
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циј ски и ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ни прин ци пи ди фе-
рен ци ра ња и оме ђа ва ња гу сто на се ље них, ими гра циј ских, 
из гра ђе них, ин ду стри ја ли зо ва них и ур ба ни зо ва них про сто-
ра по ста ли су до ми нант ни ји од тра ди ци о нал них и школ ски 
на у че них – фи зич ко-ге о граф ских. Исто та ко, по јас на ле вој, 
шу ма диј ској стра ни За пад не Мо ра ве, гра ви ти ра и ад ми ни-
стар тив но-те ри то ри јал но при па да Чач ку, Кра ље ву, Тр сте-
ни ку и Кру шев цу (гра до ви ма ко ји се на ла зе са де сне стра-
не ре ке), ре ги о нал но-ге о граф ски сма тра се са став ним де лом 
За пад ног По мо ра вља, а до ми цил но ста нов ни штво се бе ви ди 
као (По)Мо рав це, а не као Шу ма дин це. Ка да се све на ве де-
но из дво ји, оста је са мо те ри то ри јал но ре ду ко ва на, „ре ал на“ 
Шу ма ди ја, чи ји на зив не би био аде ква тан за чи тав цен трал-
ни ре ги он Ср би је. 

И оста ли ре ги о ни пред ста вља ли би ја сно ин ди ви ду а-
ли са не це ли не, али без ка па ци те та де струк тив не са мо до вољ-
но сти и цен три фу гал но сти. Уну тар сва ког од њих мо гу ће је 
ус по ста ви ти раз вој ну осу или ше му, са два, три или ви ше зна-
чај них ур ба них цен та ра. На при мер: у Ре ги о ну Бач ка, то су: 
Но ви Сад - Су бо ти ца - Сом бор; у Ре ги о ну Ба нат: Зре ња нин 
- Ки кин да - Но ви Бе чеј; у Ре ги о ну Ис точ на Ср би ја: Кња же-
вац - За је чар - Не го тин - Кла до во - (Бор); у Ре ги о ну Ме то хи ја: 
Пећ - Ђа ко ви ца - При зрен; у Ре ги о ну Ју го и сточ на Ср би ја: Ле-
ско вац - Вра ње - Гњи ла не, у Ре ги о ну Ста ра Ра шка то је ше ма 
у об ли ку сло ва Т: на за пад но мо рав ску осу Ча чак - Кра ље во 
- Кру ше вац са ју га би се на до ве за ла ибар ска оса Но ви Па зар 
- Ра шка - Кра ље во...24 Та ко би би ла оне мо гу ће на цен тра ли за-
ци ја ре ги о на и „ми ни-ме тро по ли за ци ја“ ре ги о нал них сре ди-
шта, тј. не би се, уме сто са да шње „бе о гра ди за ци је“, до би ла 
још и „но во са ди за ци ја“, „зре ња ни за ци ја“, „кра гу је ви за ци ја“, 
„за је ча ри за ци ја“, „сме де ре ви за ци ја“... Са ми ре ги о ни би ли би  
при вред но, управ но и услу жно по ли цен трич ни, а раз вој ну 
атрак тив ност не би има ли са мо ур ба ни цен три, већ и осо ви не 
ко је их по ве зу ју. Бу ду ћи да су ре ги о ни те ри то ри јал но ма ли, 
до ступ ност на ве де ним цен три ма и раз вој ним осо ви на ма из 
обод них де ло ва ре ги о на би ла би лак ше оства ри ва, што зна чи 

24 Де таљ ну ана ли зу сва ког од 13 пред ло же них ре ги о на, са по себ но на гла ше-
ном ге о по ли тич ком ди мен зи јом, ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ре ги о на ли-
за ци ја у функ ци ји уну тра шње по ли тич ко-те ри то ри јал не ре ин те гра ци је Ср-
би је“, ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, 112-113,  Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 2002, стр. 137-146.
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да би мо гао да се из бег не еко ном ски и де мо граф ски „ха ло-
ефе кат“ ре ги о нал них ме ђа. (карта3)

Кар та 3: Ре ги о нал на по ли тич ко-те ри то ри јал на ор га ни за ци ја  
Ср би је (пред лог М. Сте пи ћа)

Извор:М.Степић, „Регионализација уфункцији унутрашње поли
тичкотериторијалнереинтеграцијеСрбије“,стр.136.
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Пред ло же них 13 ре ги о на у ре ги о нал ној др жа ви Ср би-
ји не би тре ба ло схва ти ти као ад ми ни стра тив но-те ри то ри-
јал ну дог му. Њи хо ва мор фо гра фи ја и гра ни це мо гли би да се 
ко ри гу ју у скла ду са по тре бом још на гла ше ни је ко хе зи је и 
(ре)ин те гра ци је др жав не те ри то ри је. На при мер, не би би ло 
не ло гич но да се Ре ги о ну Ба нат при кљу че бач ке по ти ске оп-
шти не Ка њи жа, Сен та, Ада и Бе чеј. Та ко би се са обе стра не 
ре ке ин те грал но раз ви ја ли двој ни, ком пле мен тар ни гра до ви 
Ка њи жа - Но ви Кне же вац, Сен та - Чо ка, Бе чеј - Но ви Бе чеј, 
до ли на Ти се не би би ла ба ри је ра, већ би по ста ла пра ва раз-
вој на осо ви на, а ре ги он би мо гао да про ме ни име у По ти-
сје.25 Та ко ђе, иако се ве ћи на ре ги о нал них цен та ра већ са да 
ја сно из два ја по ге о граф ском по ло жа ју, бро ју ста нов ни ка и 
кон цен тра ци ји функ ци ја, уме сто њих, а ра ди оства ри ва ња 
спе ци фич них еко ном ско-раз вој них, ге о по ли тич ких и ет но-
де мо граф ских ци ље ва, мо гли би да се од ре де дру ги: у Ре ги-
о ну Ме то хи ја уме сто Пе ћи то би био При зрен, у Ре ги о ну Ју-
го и сточ на Ср би ја уме сто Ле сков ца – Вра ње, у Ре ги о ну Срем 
и Ма чва уме сто Срем ске Ми тро ви це – Ша бац (на ро чи то ако 
би се ре ги он про ши рио пре ма ју гу, об у хва тио Ва ље во и пре-
и ме но вао у По са ви на)...

Уместозакључка

 Пост хлад но ра тов ски трен дов ски на стро је ни те о ре ти-
ча ри и прак ти ча ри тран сфор ма ци је свет ског си сте ма агре-
сив но су на сто ја ли да свет, за пла шен за ла ском ста ре епо хе и 
до ла ском но вих, не по зна тих вре ме на, убе де да је са по бе дом 
За па да и ли бе рал но-ка пи та ли стич ког дру штве но-еко ном-
ског мо де ла окон ча но раз до бље иде о ло шких кон фли ка та, тј. 
да је на сту пио „крај исто ри је“. Још ра ни је, са екс пан зи јом 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја ко је су до при не ле ко му ни ка-
циј ском пре мре жа ва њу Пла не те и сво јом бр зи ном на вод но 
обе сми сли ле раз да љи не (про стор), про гла шен је и „крај ге о-
гра фи је“. Сход но то ме, по ру че но је да се при бли жио и „крај 

25 Оп шти не Ка њи жа, Сен та и Ада, ко је се на ла зе се са де сне стра не Ти се, у 
Бач кој, пре ма са да шњој ор га ни за ци ји те ри то ри је Ср би је већ при па да ју Се-
вер но ба нат ском окру гу. Њи хо вим при па ја њем Ре ги о ну Ба нат (за јед но са 
оп шти ном Бе чеј) по ве ћао би се ње гов број ста нов ни ка ко ји је 2011. го ди не 
из но сио са мо 335.648, а по пу ла ци ја Ре ги о на Бач ка све ла би се ис под гор ње 
гра ни це од 1.000.000.
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ге о по ли ти ке“, ко ју ће, на вод но, за ме ни ти ге о е ко но ми ја и ге-
о фи нан си је. У та квом све ту, ко ји је тре ба ло да бу де уре ђен у 
скла ду са пра ви ли ма „но вог свет ског по рет ка“ и пре тво рен у 
„гло бал но се ло“, др жа ве су про гла ша ва не пре ва зи ђе ним тво-
ре ви на ма и не по треб ним ба ла стом на пу ту у све ко ли ке ин те-
гра ци је. На рав но, ово је ва жи ло са мо за сла бе др жа ве. Моћ не 
др жа ве на ме та ле су ове „но ве вред но сти“ да би са ме још ви-
ше оја ча ле. Екс пло зи ја еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе кра јем 
пр ве и по чет ком дру ге де це ни је 21. ве ка ко нач но је от ко ло-
ни ла све сум ње у оправ да ност по сто ја ња др жа ве. Су о че ни 
са кра хом, сви су за ва пи ли: „Др жа во, упо моћ!“ Али, број не 
др жа ве већ су би ле спо ља раз би је не, не ке су се уру ши ле и по-
де ли ле раз ди ра не уну тра шњим про тив реч но сти ма, а ве ћи на 
је фор мал но за др жа ла са мо спо ља шњу љу шту ру др жав них 
функ ци ја и гра ни ца. Си сте мат ско сла бље ње спо ља, за јед но 
са ауто де струк ци јом, оја ча лим цен три фу гал ним про це си ма 
и на мно же ним ет но-се па ра ти зми ма, во ди ли су у ен тро пи ју.  
Да би оп ста ле као др жа ве у пра вом сми слу, при о ри тет ра ди-
кал них ме ра тре ба ло је да бу де усме рен упра во на је дан од 
нај ва жни јих узро ка сла бље ња и фраг ме на та ци је – на не а де-
кват ну уну тра шњу те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју др жа ве.

На ме ра да се из вр ши ад ми ни стра тив но/по ли тич ко-те-
ри то ри јал на пре ком по зи ци ја др жа ве су о ча ва се не са мо са 
мно гим објек тив ним те шко ћа ма уну тра шње ге о граф ске, 
исто риј ске, кул тур не, ет нич ке, по ли тич ке, еко ном ске и дру ге 
при ро де, већ и са ин те ре си ма ве ли ких и ре ги о нал них си ла, 
те су сед них зе ма ља и њи хо вих екс пан зи о ни стич ких, ве ли-
ко др жав них ам би ци ја. За то уну тра шње пре у ре ђе ње др жав-
не те ри то ри је спа да у пр во ра зред но ге о по ли тич ко пи та ње и 
тре ба ло би да му се при сту па од го вор но, ра ци о нал но и, у пр-
вом ре ду, без ком плек са, ми сти фи ка ци ја и пред ра су да. Ком-
про ми си су ну жност, али крат ко роч не на год бе и на ме та ња, 
по себ но у слу ча ју Ср би је, срп ских зе ма ља и срп ског на ро да, 
ра ни је су се ви ше пу та већ по ка за ле као ка та стро фал не. Ре-
зул тат то га је са да шња по де ла Ср би је ко ја очи глед но во ди у 
дез ин те гра ци ју др жа ве. Она је на сле ђе на из вре ме на „дру-
ге“ Ју го сла ви је, ка да је би ла сми шље но ус по ста вље на са јед-
ним, глав ним ци љем – да се моћ Ср би је уну тар Ју го сла ви је 
„об у зда“ и ус по ста ви бал кан ски „ба ланс“ као са став ни део 
гло бал них би по лар них од но са. Да ље за др жа ва ње та кве те ри-
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то ри јал не струк ту ре зна чи ло би да Ср би ја са да и са ма на ста-
вља да нео ју го сло вен ски спро во ди „ли ни ју“ сла бље ња соп-
стве не др жа ве и ње не са мо у би лач ке фраг мен та ци је. Сто га је 
тран сфор ма ци ја уну тра шње те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ср-
би је не са мо пи та ње де цен тра ли за ци је, де ме тро по ли за ци је, 
рав но мер ни јег ре ги о нал ног раз во ја и ефи ка сни јег функ ци о-
ни са ња вла сти, већ пи та ње оп стан ка др жа ве.

 Пре о бли ко ва ње Ср би је у ре ги о нал ну др жа ву био би 
ра ци о на лан по сту пак, а основ ни по ста вље ни циљ ре ги о на-
ли за ци је тре ба ло би да бу де по ве ћа ње уну тра шње те ри то ри-
јал не ко хе зи је и спа са ва ње др жа ве од инер ци је дез ин те гра-
ци је и се па ра ти зма. Али, ства ра ње ма лог бро ја ре ги о на (4, 5 
или 7) са мо би до при не ло ета ти за ци ји и ме ђу соб ној по ла ри-
за ци ји тих ма ло број них ре ги о на, те на став ку цен три фу гал-
них про це са у зе мљи. Сход но то ме, по тре бан је ре ла тив но 
ве ли ки број ре ги о на (13). Та кви ре ги о ни, сво јим про стор ним 
свој стви ма и гра ни ца ма, рас по ре дом ре ги о нал них цен та ра, 
функ циј ско-гра ви та циј ским од но си ма, уну тра шњим и спо-
ља шњим са о бра ћај ним ве за ма, ме ђу ре ги о нал ном ори јен та-
ци јом, те пре ци зним устав но-прав ним де фи ни са њем ко ји би 
их ли шио мо гућ но сти др жа во ли ког ста ту са и се це си је – до-
при не ли би ја ча њу те ри то ри јал ног је дин ства др жа ве. Ре ги о-
ни у са ста ву ре ги о нал не др жа ве Ср би је би ли би тзв. сред њи 
ни во вла сти и те ри то ри јал не ор га ни за ци је (1. ни во: др жа ва; 
2. ни во: 13 ре ги о на; 3. ни во: оп шти не, али знат но ве ћи број од 
са да шњег). За јед но са оста лим, пр вен стве но по ли тич ким и 
еко ном ским ме ра ма, та ко би се по ни шти ло по сто ја ње по кра-
ји на и њи хо ва цен три фу гал ност, те би се ду го роч но су зби ле 
те жње на ци о нал них ма њи на и ет но-вер ских гру па да сво је 
по ли тич ке аспи ра ци је те ри то ри ја ли зу ју у сми слу ства ра ња 
ни за се па ра ти стич ки на стро је них про стор них це ли на. Шта-
ви ше, и ме ђу Ср би ма све на гла ше ни је об ла сне са мо и ден ти-
фи ка ци је, ре ги о на ли зми и ауто но ма штва та ко би би ли обе-
сми шље ни.
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SERBIAASAREGIONALSTATE:
GEOPOLITICALREINTEGRATION

APPROACH

Sum mary

Serbia kept its internal territorial division from the time
ofthe“second”Yugoslaviawhichhasadestructiveeffectonits
integrityandcohesion.Therefore,a redefinitionof theadmini
strativeterritorialstructureofgovernmentisnotjustamatterof
betterorganizationofpoweranddecentralization,buttheneces
sityofstoppingthefragmentationofSerbia.Theformationofthe
regionalstateofthethirteenregions,includingtheirappropriate
constitutionalandlegalstatuswouldcontribute totheachieve
mentofthemaingeoeconomicandgeopoliticalobjectivesba
lancedregionaldevelopmentandinternalreintegrationofstate.
Thekeyprincipleintheformationoftheregionwouldbefunctio
nalgravitational.Optimalapplicationofthisprinciplewouldbe
necessarytoannullimitationsanddestructivenessofthecurrent
administrativeboundaries.
Keywords:regionalstate,thirteenregions,reintegration,geopo

litics,Serbia
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Re su me

Separatism,disintegrationandfragmentationarethepro
cessesthathaveendangeredtheterritorialintegrityofSerbiaas
astate.Oneoftheprincipalcausesofthoseprocessesisthein
herited internal territorial structure of the socalled “second”
Yugoslavia,retainedup todate.That iswhy the internaladmi
nistrativeandterritorialorganisationofSerbiaought tobere
defined. This is necessary not simply for the purpose of better
organisationofgovernanceormorebalancedregionaldevelop
ment,butforthesurvivalofthestateitself.Fromtheviewpointof
Serbia’sinterests,theoptimaloptionisneitherunitarisationnor
federalisation.Itisregionalisation.TransformationofSerbiainto
aregionalstatewouldentailconstitutionallegalaswellaspoliti
calterritorialrestructuring,notatallbreakupofthestate.Only
regionalisationconductedinaccordancewiththestate’sreinte
grationobjectivewouldservethegeopoliticalinterestsofSerbia.
Giventheabovesaid,formationofasmallnumberofregions(4,
5or7)wouldnotservethepurposeofreintegration.Serbiasho
uldbeformedasaregionalstateconsistingofthirteenregions
andaconstitutionallegalstatusthatwouldpreventtheregional
centrifugality. Functionalgravitational principle should be the
keyprinciple in territorial shapinganddelineatingof theregi
ons. The implementation of this principlewould annihilate the
provendisintegrativeinternalboundaries(thoseofprovincesand
counties).Moreover,itwouldenablethecreationofnewdevelop
mentaxesalongthefuturetransEuropeancorridorsinplaceof
theexistingpolitical,economicandcommunicationalbarriers.

 Овај рад је примљен 23. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
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