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У про те клим де ка да ма и у кон тек сту про ме на и пре-
ком по зи ци је еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них од но са 
на гло бал ном пла ну про це си де цен тра ли за ци је, ре ги о на ли-
за ци је и из град ње ре ги о нал них ин сти тут ци ја и струк ту ра 
до би ја ју на још из ра же ни јем зна ча ју. У та квом окру же њу, 
евро пе и за ци ја, ства ра ње европ ског иден ти те та и ево лу ци-
ја ЕУ као об ли ка ре ги о нал не гло ба ли за ци је уз из ме шта ње 
од ре ђе ног оп се га јав них по сло ва на су пра на ци о нал ни ни во, 
још уда ље ни ји од гра ђа на, отво ри ли су про стор за ре ви та-
ли за ци ју и ја ча ње по сто је ћих, као и за ства ра ње и из град њу 
но вих ре ги о нал них струк ту ра ши ром Евро пе. Те ри то ри јал-
на по ли ти ка и но ви об ли ци ре ги о нал не де цен тра ли за ци је, уз 
по ди за ње ин сти ту ци о нал них и по ли тич ких ка па ци те та ре-
ги о на у усло ви ма њи хо вих уче ста ли јих ин тер ак ци ја на ни-
воу др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја ди рект но об ли ку ју 
и обе ле жа ва ју но ве фор ме упра вља ња, ка ко на на ци о нал ном, 
та ко и на гло бал ном пла ну.1 На ве де ни про це си и оп ште при-
сут ни тренд ре ги о на ли за ци је, ме ђу за ви сно сти и ме ђу др жав-
не са рад ње отва ра ју про стор за ин сти ту ци о нал не про ме не и 
за хва те, а ре ги о нал на де цен тра ли за ци ја и из ме шта ње од ре-
ђе ног оп се га јав них по сло ва на ре ги о нал ни ни во до при но се 
кре и ра њу по зи тив ни је раз вој не ат мос фе ре.2 

Тер мин ре ги он по се ду је мно штво зна че ња и ди мен зи-
ја где би се у нај оп шти јем сми слу мо гле из дво ји ти оне ко је 
су пр вен стве но еко ном ске, дру штве не, по ли тич ке, ге о граф-
ске, де мо граф ске и функ ци нал не.3 Вај ри нен твр ди да је то ком 
про те клих де ка да до шло до зна чај ни јег раз ли ко ва ња из ме ђу 
фи зич ког и фун ка ци о на ли стич ког схва та ња ре ги о на ли зма. 
Функ ци о на ли стич ко ста но ви ште по себ но до ла зи до из ра жа ја 
са про ме ном гло бал них од но са и но вим од но си ма на ре ла ци-
ји гло бал ног, ре ги о нал ног и ло кал ног. У жи жи ис тра жи ва ња 
функ ци о на ли стич ког при сту па ре ги о на ли зму на ла зе се еко-

1 Gre er, Scott L, „In tro duc tion“, у Gre er, Scott L, (Ed.), Teritory,Democracyand
Justice:RegionalismandFederalisminWesternDemocracies,Pal gra e ve Mac-
Mil lan, 2006, str. 2.

2 Шу ља гић, Са ња, „Дру штве не и еко ном ске прет по став ке ре ги о нал не ин сти-
ту ци о на ли за ци је“, По ли тич ка ре ви ја, Vol. 6, бр. 2-4, Бе о град, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, 2007, стр. 679-680.

3 Ви де ти у Ke a ting, Mic hael, „Is The re a Re gi o nal Le vel of Go vern ment in Euro-
pe?“, у Le Ga les, Pa trick Le qu e sne, Cri stian, (eds.), RegionsinEurоpe,Euro pean 
Pu blic Po licy Se ri es, Ro u tled ge, 1998, str. 8. Аутор на во ди да се тер мин ре ги он 
пре све га од но си на и да зах те ва од ре ђе ни про стор ко ји у се би са др жи све 
го ре на ве де не чи ни о це и ком по нен те.
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ном ски, кул ту ро ло шки и око лин ски фак то ри ко ји во де ства-
ра њу и про ме на ма уну тар ре ги о нал них струк ту ра. На су прот 
то ме, фи зич ко ту ма че ње ре ги о на по чи ва на тра ди ци о нал ном 
др жа во цен трич ном ви ђе њу од но са др жа ве и ре ги о на.4 

Ети мо ло шко зна че ње ре ги о на по ти че од ла тин ске ре чи 
re gio ко ја се од но си на од ре ђе ни про стор ве ће по вр ши не, одн. 
Обла сти или под руч ја са ин сти ту ци о нал ном и по ли тич ком 
ауто но ми јом у од но су на цен трал ни, др жав ни ни во.5 Услед 
од ре ђе ног сте пе на ауто но ми је (ве ћег или ма њег у за ви сно сти 
од устав них и за кон ских ре ше ња), ре ги о на ли зам не под ра зу-
ме ва ис кљу чи во ад ми ни стра тив ну де цен тра ли за ци ју и пре-
нос над ле жно сти од цен трал них ка ре ги о нал ним струк ту ра-
ма, већ и по сто ја ње од ре ђе них функ ци ја ко је ре ги о ни оба-
вља ју са мо стал но и без упли та ња цен трал них ор га на вла сти. 
У том кон тек сту, про цес ре ги о на ли за ци је по се ду је ду ал ну 
струк ту ру, про стор ну (ге о граф ску) и по ли тич ку ком по нен ту, 
исто вре ме но об у хва та ју ћи сло же на пи та ња „те ри то ри јал ног 
ин же ње рин га“ и уну тра шње ор га ни за ци је др жа ве.6 

Ме ђу тим, у са вре ме ном схва та њу реч ре ги он по се ду је 
ви ше зна че ња. Та ко, реч ре ги он се мо же од но си ти на под руч-
ја ко ја те ри то ри јал но на ди ла зе по сто је ће гра ни це др жа ва. 
Та да се уоби ча је но ра ди о ге о граф ском пој му по пут Цен трал-
не Евро пе, Ис точ не Евро пе и сл. У по ли тич ком и еко ном ском 
сми слу ме ђу на род ни (ме ђу др жав ни) ре ги о на ли зам мо же 
пред ста вља ти об лик еко ном ско-по ли тич ких ин те гра ци ја из-
ме ђу раз ли чи тих др жав них су бје ка та и ен ти те та као што су 
ЕУ, Мер ко сур или АСЕ АН. Ме ђу др жав ни ре ги о ни нај че шће 
се де фи ни шу као скуп др жа ва ко је об ли ку ју еко ном ска, без-
бед но сна, по ли тич ка и кул тур на ме ђу за ви сност и по сто ја ње 
за јед нич ких ин те ре са у тим обла сти ма.7 

4 Väyrynen, Ti mo: “Re gi o na lism: Old and New”, In ter na ti o nal Stu di es Re vi ew, 
Vol. 5, No. 1, Blac kwell Pu blis hing, The In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion, 2003, 
стр. 26.

5 Јо ви чић, Ми о драг, „Ре ги о на ли зам“, у Ма тић, Ми лан, По ду на вац, (ур), Енци
клопедијаполитичкекултуре,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 1993, стр. 964.

6 Регионализацијаје је дан од про це са (прин ци па) по ли тич ког „ди зај ни ра ња“ 
про сто ра, те би по јам и ад ми ни стра тив но-по ли тич ки оме ђе на област на зи-
ва на региуон у овом слу ча ју би ли ком плек сни је схва ће ни од функ ци о нал но-
еко ном ског, де мо граф ског или ге о граф ског при сту па“., Сте пић Ми ло мир, 
„По ли тич ко-ге о граф ски аспек ти ре ги о на ли за ци је Ср би је“, Гла сник срп ског 
ге о граф ског дру штва. Vol. 82, бр. 1, Ге о граф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, 2002, стр. 21.

7 Wun der lich, Jens-Uwe, Regionalism,GlobalisationandInternationalOrder,As-
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Територијалниирелациони
приступирегионализму

То ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на XX ве ка 
до шло је до ши ре ре ви зи је оно га што би се мо гло на зва ти 
кла сич ним при сту пом у ре ги о нал ној ге о гра фи ји. До тог тре-
нут ка, пре о вла да ва ли су он то ло шки и епи сте мо ло шки при-
сту пи и те о ри је у про у ча ва њу ре ги о на ли зма. За о крет ка ис-
тра жи ва њу по сле ди ца у фор ма ци ји ре ги о на до вео је до кре-
и ра ња те о риј ског прав ца у ли те ра ту ри озна че ног као „но ва 
ре ги о нал на ге о гра фи ја“. За го вор ни ци ове иде је ве ру ју да се 
ре ги о ни мо гу „по сма тра ти као ком би на ци ја, па чак и слу чај-
на по сле ди ца дру штве них ин тер ак ци ја на ло кал ном ни воу и 
ма те ри јал них усло ва са ши ро ким про це си ма ре струк ту ри са-
ња ка пи та ли зма“8. У том сми слу, ре ла ци о ни при ступ по чи ва 
на Лајб ни цо вом ста но ви шту да су вре ме и про стор нео дво ји-
ви од ма те ри је, те да до га ђа ји и про ме не ко ји се ма те ри ја ли-
зу ју од ре ђу ју са му су шти ну и са др жај вр ме на и про сто ра, а 
пре струк ту ри са ње гло бал них од но са ути че и на ре ги о не9, a 
не рет ко исто ри јат и тра ди ци ја за у зи ма ју цен трал но ме сто у 
ре ги о на ли за ци ји. О зна ча ју вре ме на и исто риј ских те ко ви на 
у раз во ју ре ги о на го во ре и на ши ис тра жи ва чи, па та ко Ми-
лош Кне же вић у пр ви план ста вља исто риј ски кон текст ко ји 
мо же во ди ти из град њи али и рас та ка њу ре ги о на и ре ги о нал-
не све сти.10. Раз вој и из град ња ре ги о на мо же се опи са ти као 
сло же ни и ду го трај ни про цес ко ји мо же по се до ва ти уна пред 
за да ту, али и спон та ну тра јек то ри ју и у ко ме су ре ги о ни под-
ло жни стал ним из ме на ма и адап та ци ји на но во на ста ле усло-
ве у уну тра шњем и спољњeм окру же њу. 

hga te Pu blis hing Gro up, 2008, стр. 137.
8 Jo nas, An drew, A.G., „Re gion and Pla ce: Re gi o na lism in Qu e sti on“, Progressin

HumanGeopgraphy,Vol. 36, No. 2, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2012, стр. 264.
9 We i nert, Fri e del, „Re la ti o nism and Re la ti vity“, http://www.staff.brad.ac.uk/fwe i-

nert/Re la ti o nism&Re la ti vity.pdf, при сту пље но, 03.07.2012, стр. 1.
10 „Про блем ре ги о на, као и оста ле по ли тич ке и не по ли тич ке тво ре ви не, ис-

по ља ва се у вре ме ну и кроз вре ме. Исто риј ски узро ци ства ра ју и рас тва ра ју 
ре ги о не. Исто риј ски раз ло зи, та ко ђе, ука зу ју на оправ да ност или нео прав-
да ност ре ги о нал не све сти и жи во та у ре ги о ну“, Кне же вић, Ми лош: „Ре ги-
о на ли зам и ге о по ли ти ка“, Но ви Сад, Зборникматицесрпскезадруштвене
науке,бр. 112-113, 2002, стр. 208.
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Скаларегионализма

 У окви ру сво је те о ри је ре ги о на ли зма, Вер лих-Лак и 
Ван Лан ген хоф пру жа ју ска лу ре ги о на ли зма и ука зу ју на пет 
еле ме на та по мо ћу ко јих је мо гу ће по сма тра ти ре ги о нал ни 
раз вој и исто риј ско-ком па ра тив не про це се ре ги о на ли за ци је. 
Као пр ви и нај зна чај ни ји фак тор ис ти че се про стор где се ре-
ги он од ре ђу је као ја сно оме ђе на област у ши рем окру же њу, 
али ко ја ни је ну жно уну тар гра ни це на ци о нал них др жа ва, 
већ се мо же про те за ти и пре ко по сто је ћих др жав них ли ме са. 
Дру ги чи ни лац од но си се на тр го вин ске и еко ном ске прет-
по став ке ме ђу ре ги о нал не са рад ње. Из те са рад ње раз ви ја се 
„ком плекс ре ги о на“, где се ре ги о нал не ин тер ак ци је од ви ја ју 
на свим ни во и ма, од ин сти ту ци о нал них до по је ди нач них, а 
утвр ђе ни дру штве ни обра сци би ва ју из ме ње ни но вим об ли-
ци ма ме ђу ре ги о нал не ко о пе ра ци је. Ка да на ве де не ин тер ак-
ци је до стиг ну та кав ин тен зи тет да зах те ва ју кре и ра ње ре ги-
о нал них нор ми и пра ви ла, сти чу се усло ви за раз вој тре ћег 
чи ни о ца, ко ји се озна ча ва као „ре ги о нал но дру штво“. Раз вој 
ре ги о нал ног дру штва пра те кри те ри ју ми за кре и ра ње ре ги-
о нал них ин сти ту ци ја у ко ји ма уче шће узи ма ју и не др жав ни, 
одн. ре ги о нал ни су бјек ти и ак те ри. Функ ци о ни са ње ауто-
ном них ин сти ту ци ја и им пле мен та ци ја ре ги о нал них пра ви-
ла про то ком вре ме на про ду бљу је осе ћај ре ги о нал ног иден-
ти те та, док дру штве на мо би ли за ци ја на ре ги о нал ном ни воу 
фор си ра дух ре ги о нал не кул ту ре и за јед ни штва. По след њи 
сте пе ник пред ста вља из ра ста ње ре ги о нал не др жа ве, са хе-
те ро ге ним ка рак те ром и раз ли чи то сти ма ре ги о нал них ен ти-
те та, а ди стри бу ци ја еко ном ске и по ли тич ке мо ћи од ви ја се 
пре ко ви ше ни воа у вер ти кал ној ор га ни за ци ји др жав не вла-
сти.11

Уко ли ко се по гле да ју све го ре по ме ну те фа зе у раз во ју 
ре ги о на, и ов де се уоча ва се да ре ги о на ли за ци ја пред ста вља 
ком плек сан про цес, ко ји по ред ин сти ту ци о нал не, зах те ва и 
сло же ни ју дру штве ну ди мен зи ју. 

11 War le ich-Lack. Alex, Van Lan gen ho ve, Luk, „In tro duc tion. Ret hin king EU Stu-
di es: The Con tri bu tion of Com pa ra ti ve Re gi o na lism“, EuropeanIntegration,Vol. 
32, No. 6. Ro u tled ge, Taylor & Fran ces Gro up, 2010, стр. 547.
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Регионализами„управљањенавишенивоа“

Убр за ни про цес ре ги о на ли за ци је и „но ва те ри то ри јал-
на по ли ти ка“ у Евро пи нај ве ћим де лом се мо гу обра зло жи-
ти про мо ци јом „упра вља ња на ви ше ни воа“. Мо дел „упра-
вља ња на ви ше ни воа“, ко ји се од но си на струк ту рал не и 
си стем ске про ме не у ЕЗ и ка сни је ЕУ под ра зу ме ва про цес 
кон ти ну и ра ног пре го ва ра ња и са рад ње вла да на раз ли чи-
тим те ри то ри јал ним ни во и ма.12 Ме ђу тим, раз ли чи та ис ку-
ства ре ги о на ли за ци је ши ром европ ског кон ти нен та и уну тар 
са ме ЕУ по твр ђу ју ста но ви ште о не по сто ја њу уни форм ног 
обра сца у из град њи ре ги о на, те да они по сво јим функ ци ја ма 
мо гу ва ри ра ти од чи сто ад ми ни стра тив них до крај ње ауто-
ном них те ри то ри јал них је ди ни ца.13 Про цес ре ги о на ли за ци-
је, ди ску си је и ту ма че ња са вре ме ног ре ги о на ли зма, по себ но 
оног у Евро пи, те ку па ра лел но и ве ли ким де лом се од ви ја ју у 
„сен ци“ ши рих гло бал них про ме на.14 У мно гим слу ча је ви ма, 
про цес из град ње др жа ве је те као ево лу тив ним пу тем, „од-
о здо“, па су и цен трал ни ор га ни вла сти по сте пе но из ра ста-
ли фу зи јом ло кал них и ре ги о нал них ин сти ту ци ја. У дру гим 
си ту а ци ја ма, де цен тра ли за ци ја и де во лу ци ја до ве ли су до 
те ри то ри јал не фраг мен та ци је и ре ги о на ли за ци је уни тар них 
др жав них уре ђе ња. Иако ре ги о на ли за ци ја и ре ги о на ли зам 
ни су но ви пој мо ви, но ви ре ги о на ли зам, за раз ли ку од ста рог, 
у ве ћој ме ри са др жи по ли тич ку ди мен зи ју и ко но та ци ју.15 

Мо дел упра вља ња на ви ше ни воа раз ви јен је у ЕУ, где 
је раз вој над на ци о нал них ин сти ту ци ја по пут Европ ске ко ми-
си је, Са ве та ми ни ста ра, Пар ла мен та или Су да прав де до вео 

12 Marks Gary, “Struc tu ral Po licy in the Euro pean Com mu nity” y Sbra gia, Al ber ta, 
(еd), EuroPolitics:InstitutionsandPolicymakinginthe“New”EuropeanCom
munity,Was hing ton, Bro o kings In sti tu tion, 1992, стр. 191-224.

13 Ви де ти ре ци мо у, То до ро вић Је ле на „Ре ги о на ли зам: бу дућ ност Европ ске 
Уни је?, Политичкаревија,4/2008, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
2008, стр. 1089.

14 Авра мо вић, Зо ран, „Ре ги о на ли зам и де мо кра ти ја (Ре ги о на ли зам као иде о-
ло шко сред ство де су ве ре ни за ци је)“, Со ци о ло шки пре глед, Vol. XXXVI, No. 
1-2, Бе о град, Ин сти тут  дру штве них на у ка, 2002, стр. 

15 Сто ја но вић, Ђор ђе, „Ис точ но-азиј ски ре ги о на ли зам; иде а ци о ни кон текст“, 
Политичкаревија,Vol. 26, бр. 4/2010, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, 2010, стр. 192. 
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до еро зи је мо ћи на ци о нал них др жа ва, па је те жи ште ре фор-
ми би ло усме ре но на раз вој и ја ча ње суб на ци о нал них је ди-
ни ца ка ко у др жа ва ма чла ни ца ма, та ко и у оним у про це су 
при дру жи ва ња. У та квим окол но сти ма, ре ги о на ли зам, уво-
ђе ње но вих и ја ча ње по сто је ћих ре ги о нал них ин сти ту ци ја 
су озна че ни као нај по год ни ји об лик из ме шта ња про це са до-
но ше ња од лу ка ка ни жим ин стан ца ма. Про цес ре ги о на ли за-
ци је, у нај ве ћој је ме ри за хва тио оне си сте ме у ко ји ма исто-
риј ски и тра ди ци о нал ни ни су би ли за сту пље ни ди фе рент-
ни об ли ци ре ги о на ли зма.16 За чет ни ци те о риј ског кон цеп та 
„упра вља ња на ви ше ни воа“ Ли збет Хјуг и Ге ри Маркс овај 
но ви фе но мен у дру штве ним на у ка ма де фи ни шу као „си стем 
кон ти ну и ра ног пре го ва ра ња ин сти ту ци ја на раз ли чи тим те-
ри то ри јал ним ни во и ма“ и „дис пер зи ју мо ћи у окви ру ви ше 
ју рис дик ци ја“ у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти.17 Они го-
во ре о из ме шта њу др жав не мо ћи са др жав ног на над на ци о-
нал ни ни во, али и ње но по ме ра ње ка ре ги о нал ним струк ту-
ра ма. Ме ђу тим, мо дел упра вља ња на ви ше ни воа не об у хва-
та ис кљу чи во вер ти кал ну ком по нен ту, већ се ис по ља ва и по 
хо ри зо на та ли кроз са рад њу срод них ин сти ту ци ја на истом 
те ри то ри јал но-по ли тич ком ни воу.18 За пра во, упра вља ње на 
ви ше ни воа на ли ку је фе де ра ли зму, с том раз ли ком што у фе-
де рал ним си сте ми ма по сто ји пре ци зно и устав но де фи ни са-
на рас по де ла над ле жно сти из ме ђу те ри то ри јал них ју рис дик-
ци ја. По ли тич ки си стем ЕУ ка рак те ри шу „по ро зне гра ни це“ 
из ме ђу ин сти ту ци ја у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти, али 
и про ши ре ни ка на ли кроз ко је оне ути чу јед не на дру ге.19 

Исто риј ску пре крет ни цу за раз вој ре ги о на ли зма у ЕУ, 
али и у ши рем европ ском кон тек сту пред ста вља ла је 1988. 

16 Bac he, Ian, Flin ders, Mat thew, (еds.), MultiLevelGovernance,Ox ford Uni ver-
sity Press, New York, 2005, стр. VI.

17 Ho og he, Li es bet, Marks, Gary, MultiLevelGovernanceandEuropeanIntegra
tion,Row man & Lit tle fi eld, Lan ham, стр. XI.

18 Ови ни вои оства ру ју ин тер ак ци ју ме ђу со бом на два на чи на: пр ви, кроз 
раз ли чи те ни вое вла сти (вер ти кал на ди мен зи ја) и дру го, са оста лим ре ле-
вант ним ак те ри ма истог ни воа (хо ри зон тал на ди мен зи ја) Ла не, Јан-Ерик, 
Државноуправљање:разматрањемоделајавнеуправеијавногуправљања,
Бе о град, Слу жбе ни гла сник, Ме га тренд уни вер зи тет, 2012, стр. 135.

19 De Bar de le ben, Joan, Hur rel mann, Ac him, „In tro duc tion“, y De Bar de le ben, Joan, 
Hur rel mann, Ac him (eds), DemocraticDillemasofMultilevelGovernance:Le
gitimacy,RepresentationandAccountability intheEuropeanUnion,NewYork,
Pal gra ve Mac Mil lan, 2007, str. 3-4. 
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го ди на, као јед на од по след њих при прем них ета па за фор-
ми ра ње је дин стве ног тр жи шта, ре ги о нал ну мо би ли за ци ју и 
кре и ра ње но вих ре ги о нал них је ди ни ца, ве ли ким де лом су за-
слу жне про ме не ко је су до ве ле до ре фор ми по ли ти ке струк-
ту рал них фон до ва (Struc tu ral Funds).20 На и ме, по ме ну том ре-
ви зи јом до та да шње ре ги о нал не по ли ти ке, ре ги о нал не вла сти 
до би ле су про ши ре не мо гућ но сти при сту па струк ту рал ним 
фон до ви ма у свим про јект ним ета па ма, од њи хо ве при пре ме, 
пре ко ре ви зи је, до са ме им пле мен та ци је пред ви ђе них ак тив-
но сти. 

 Регионалнопредстављање

Ин те гра тив ни про це си ши ром све та отво ри ли су мно-
го број на пи та ња и ди ле ме а јед на од кру ци јал них по сле ди ца 
европ ских ин те гра ци ја је умно жа ва ње ка на ла пу тем ко јих 
суб на ци о нал не је ди ни це де лу ју у ши рем окру же њу.21 Фор-
ме ре ги о нал ног пред ста вља ња, фор мал ни и не фор мал ни об-
ли ци њи хо вог удру жи ва ња и де ло ва ња у по ли ти ци ЕУ до-
при не ли су по ди за њу ре ги о нал них по ли тич ких и ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та. Иде ја европ ских ре ги о на да ти ра из 
20-тих го ди на про шлог ве ка, али су у окол но сти ма свет ске 
кри зе и Свет ског ра та ко ји је усле дио те тен ден ци је за мр ле. 
Са про мо ци јом европ ског фе де ра ли зма то ком 60-тих, до шло 
до њи хо ве по сте пе не ре а фир ма ци је, да би с по чет ка 90-тих 
оне би ле у  пот пу но сти ак ту е ли зо ва не. Још сре ди ном осам-
де се тих го ди на, до шло је до отва ра ња пр вих ре ги о нал них 
пред став ни шта ва, а од та да њи хов број је кон стант но ра стао. 
Већ 1984. у Бри се лу су отво ре на пред став ни штва ло кал них 
вла сти из Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је. Је дин стве ни Европ-
ски акт (Sin gle Euro pean Act, SEA), до дат но је про ши рио 
број над ле жно сти ЕУ, ко је су се пре то га углав ном спа да ле 
у до мен ло кал них и ре ги о нал них вла сти (за шти та жи вот не 
сре ди не, со ци јал на по ли ти ка, обра зов на по ли ти ка итд.). То 

20 Pal mer, Ro san ne, „Euro pean In te gra tion and In tra-Sta te Re la ti ons in Ger many 
and the Uni ted King dom“ у Bo ur ne, An ge la K, (ed), TheEUandTerritorialPo
liticswithinMemberStates:ConflictorCooperation?,Per spec ti ves on Euro pean 
Po li tics and So ci ety, Le i den-Bo ston, Brill, 2004, стр. 53.

21 Ho og he, Li es bet, Marks, Gary, „Euro pe with the Re gi ons“ Chan nels of Re gi o nal 
Re pre sen ta tion in the Euro pean Union“, Publius,Vol. 26, No. 1, FederalSystems
inGlobalEconomy,New York, Ox ford Uni ver sity Press, 1996, стр. 73. 
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је до ве ло до по сте пе ног ши ре ња по ме ну тих струк ту рал них 
фон до ва (Де ло ров из ве штај бр. 2.), што је на ве ло ре ги о нал-
не вла сти из не ких чла ни ца (Ка та ло ни ја, Ба ски ја, Бре та ња 
и др.) да офор ме сво је кан це ла ри је у глав ном гра ду ЕУ, ка ко 
би ре ги о ни мо гли оства ри ва ти свој ути цај на ди стри бу ци ју 
тих ре сур са.22 Уго вор из Ма стрих та (Ma a stricht Tre aty, 1992.) 
је озна чио пре крет ни цу у ре ги о нал ној по ли ти ци и ре ги о нал-
ном пред ста вља њу уну тар Европ ске уни је кроз уво ђе ње суб-
си ди јар но сти као јед ног од ба зич них прин ци па ЕУ. Фор ми-
ра ње Ко ми те та ре ги о на (Com mit tee of the Re gi ons) 1994-тe, 
као при род ног на став ка Кон сул та тив ног ве ћа ре ги о нал них и 
ло кал них вла сти (Con sul ta ti ve Co un cil of Re gi o nal and Lo cal 
Aut ho ri ti es), отво ри ло је но ве ди мен зи је ре ги о нал ног ути ца ја 
на кључ не ин сти ту ци о нал не ак те ре ЕУ. Прем да је уло га Ко-
ми те та ре ги о на оста ла пре вас ход но са ве то дав на,  он је до био  
про ши ре не мо гућ но сти ути ца ја на од ре ђе не по ли ти ке ЕУ. 

Са при дру жи ва њем но вих чла ни ца на кон 2000-те, број 
ре ги о нал них пред став ни шта ва је ра пид но ра стао. Иако су се 
ре ги о ни у до ско ро тран зи ци о ним си сте ми ма још на ла зи ли 
у фа зи кон со ли да ци је, они су по сте пе но отва ра ли сво ја оде-
ље ња у Бри се лу. Пр ви су то учи ни ли пољ ски ре ги о ни, да на-
кон њих то учи ни ли ма ђар ски, сло вач ки и че шки. У мно гим 
слу ча је ви ма, ре ги о нал но пред ста вља ње чла ни ца из Ис точ не 
и цен трал не Евро пе, од ви ја се пре ко ко лек тив них те ла фор-
ми ра них од стра не др жа ва.  

Иако је број суб на ци о нал них пред ста ви шта ва у Бри-
се лу до сти гао им по зант ну ци фру од при бли жно 240, њи хов 
ути цај на по ли тич ке про це се је остао ма ли. Из тог раз ло га, 
не ке раз ви је ни је чла ни це, по пут Не мач ке, Аустри је, Шпа ни је 
и Бел ги је ис ко ри сти ле су мо гућ ност отво ре ну још Уго во ром 
из Ма стрих та ко јом у ра ду Са ве та ми ни ста ра, кључ ног те ла 
Уни је, уче шће мо гу по вре ме но узи ма ти и пред став ни ци ре-
ги о нал них ег зе ку ти ва.23             

22 Huysse u ne, Mic hel & Jans, M. Theo, „Brus sels as the Ca pi tal of the Euro pe of the 
Re gi ons: Re gi o nal Of fi ces as Euro pean Po licy Ac tors“, BrusselsStudies,  Vol. 25, 
Iss. 16, The e-Jo ur nal for Aca de mic Re se arch on Brus sels, стр. 2.

23 Ibidem, стр. 2.
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Псеудорегионализам

Ин сти ту ци о нал не и по ли тич ке ре фор ме у зе мља ма 
Цен трал не и Ис точ не Евро пе ве ли ким де лом су би ле усло-
вље не спољ ним фак то ри ма и при дру жи ва њем ЕУ. Из те ши-
ре сли ке не мо же се из дво ји ти ни ре ги о на ли за ци ја, а број на 
ис ку ства у из град њи ре ги о на на За па ду Евро пе ди рект но су 
ути ца ла и на кре и ра ње ре ги о на у пост ко му ни стич ким по ли-
тич ким си сте ми ма. Ме ђу тим, убр за на тран сфор ма ци ја по-
ме ну тих др жа ва до при не ла је че сто не кри тич кој и не у те ме-
ље ној при ме ни по је ди них ин сти ту ци о нал них ре ше ња, па је 
про цес ре ги о на ли за ци је че сто по при мао обе леж ја псе у до-ре-
ги о на ли зма.  

У на уч ној ли те ра ту ри ко ја за хва та про бле ма ти ку ре ги-
о на ли зма, по сто је мно го број на ту ма че ња пој ма псе у до-ре ги-
о на ли зам. Нај че шће, псе у до-ре ги о на ли зам се схва та као „фа-
сад ни“ ре ги о на ли зам, ко ји фик тив но ег зи сти ра у окол но сти-
ма по ли тич ке до ми на ци је цен трал них ин сти ту ци ја.24 То ком 
по след њих го ди на, у усло ви ма при дру жи ва ња и им пле мен-
та ци је стан дар да и на че ла ЕУ, мно ге зе мље не ка да шњег со-
ци ја ли стич ког бло ка по че ле су да у сво је по ли тич ке си сте ме 
уво де но ву, ре ги о нал ну ин стан цу. Број не про ме не ко је су до-
ве ле до ства ра ња но вих и ре фор ми по сто је ћих ре ги о нал них 
струк ту ра ши ром Цен трал не и Ис точ не Евро пе, су о чи ло је 
ис тра жи ва че ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком са ве ли ким 
те шко ћа ма у ин тер пре та ци ји на ве де них про ме на. Бр зи на и 
усло вље ност у при ме ни но вих ин сти ту ци о нал них ре ше ња 
че сто је узро ко ва ла про бле ме у им пле мен та ци ји ин сти ту ци-
о нал них ре ше ња на ре ги о нал ном ни воу.

Је дан од из у зет но до брих при ме ра је по ли тич ки си-
стем Пољ ске. Те ри то ри јал но-ад ми ни стра тив не и ре ги о нал не 

24 Као нај у пе ча тљи ви ји при мер на во ди се тро сте пе ни со вјет ски мо дел де цен-
тра ли за ци је, са чи њен од ло кал них, окру жних и ре ги о нал них струк ту ра. 
Овај си стем је са мо ства рао при вид ло кал не и ре ги о нал не ауто но ми је, где су 
ин сти ту ци је на тим ни во и ма би ле пот чи ње не и функ ци о ни са ле ис кљу чи во 
као аген ти по ли тич ких (ко му ни стич ких) цен тра ла. Ви де ти у Ju ra do, Ele na, 
„Re gi o na li sa tion and the East ward En lar ge ment of the Euro pean Union: A mis sed 
op por tu nity?, RevistaInternationaldelosEstudiosVascos,No. 3/2008, Tri bu ne, 
2008, стр. 109.
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ре фор ме ко је су се од и гра ле с по чет ка де ве де се тих би ле су, 
с јед не стра не, усме ре не на про ши ри ва ње мо гућ но сти при-
сту па ко хе зи о ним и струк ту рал ним фон до ви ма ЕУ. С дру ге 
стра не, исто риј ско ис ку ство Пољ ске као де ла Аустро у гар ске 
им пе ри је по де ље не на обла сти и ре ги о не про из ве ло је сво је-
вр сни уну тра шњи при ти сак за ре ви та ли за ци ју ре ги о на и но-
ву ре ги о нал ну по ли ти ку. Уло га Европ ске ко ми си је у про це су 
ре ги о на ли за ци је Пољ ске би ла је дво стру ка. 

Пр во, ЕК као кључ ни ак тер у пре го во ри ма са по тен ци-
јал ним кан ди да ти ма за члан ство мо же сто пи ра ти или успо-
ри ти про цес при дру жи ва ња, уко ли ко оце ни да по сто ји не-
ус кла ђе ност са стан дар ди ма и прин ци пи ма ЕУ. Ка да је реч 
о прав ном си сте му ЕУ, гла ва 21 AsquisCommunaaireaпод 
ти ма на зи вом „Ре ги о нал на по ли ти ка и ко ор ди на ци ја струк-
ту рал них ин стру ме на та“ омо гу ћа ва ЕК да зах те ва ус по ста-
вља ње ре ги о нал них ин сти ту ци ја ка ко би ула га ла сред ства у 
ја ча ње ма ње раз ви је них ре ги о на и раз вој њи хо вих ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та.25 

Дру ги ка нал ути ца ја Ко ми си је на ре ги о на ли за ци ју је 
рас по ла га ње фон до ви ма ве за них за по др шку ре ги о ни ма. На-
и ме, кроз про грам PHA RE ЕУ је до 2003. го ди не уло жи ла 461 
ми ли он евра у по ди за ње ка ко на ци о нал них, та ко и ре ги о нал-
них ад ми ни стра тив них ка па ци те та. Та ко ђе, је дан од зах те ва 
је парт нер ство ме ђу вла сти ма на свим ни во и ма ка ко би се 
ре ги о нал ни раз вој ни пла но ви оства ри ва ли и над гле да ли на 
аде ква тан на чин.26

Иако је у Пољ ској у про те клом пе ри о ду до шло до фор-
ми ра ња ре ги о на, тран сфер над ле жно сти од цен трал них ка 
ни жим ин стан ца ма по вер ти ка ли те као је ис кљу чи во ка ло-
кал ним, оп штин ским струк ту ра ма. Си стем вер ти кал не ор га-
ни за ци је вла сти, по узо ру на фран цу ски, пре те жно цен тра-
ли стич ки мо дел, го во ри да је у Пољ ској реч о об ли ку псе у-
до-ре ги о на ли зма, ко је је пре вас ход но ис ко ри шћен за рад лак-
шег при сту па европ ским раз вој ним фон до ви ма. На кнад не 
ко зме тич ке из ме не у ор га ни за ци ји ре ги о на ни су до при не ле 
по бољ ша њу њи хо вог по ло жа ја у од но су на цен трал ну власт, 
па се у овом слу ча ју не мо же го во ри ти о ре ги о нал ној де цен-

25 Fe rry, Mar tin, “The EU and Re cent Re gi o nal Re form in Po land”, Euro pe – Asia 
Stu di es, Vol. 55, No. 7, Taylor & Fran ces Ltd, 2003, стр. 1099.

26 Ibidem,стр. 1099.
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тра ли за ци ји већ о чи сто ад ми ни стра тив ној де кон цен тра ци ји, 
по што де цен тра ли за ци ја под ра зу ме ва по сто ја ње из вор них 
над ле жно сти и функ ци ја. Та ко се ре ги о ни у Пољ ској мо гу 
обе ле жи ти као управ на под руч ја, а слич ни при ме ри ре ги о-
нал не тран сфор ма ци је и у дру гим по стран зи ци о ним и тран-
зи ци о ним си сте ми ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе по ка зу ју 
да псе у до-ре ги о на ли зам ни је био рет ка по ја ва, те да су се у 
прак си ја вља ле ими та тив не, фа сад не и не кри тич ке фор ме ре-
ги о на ли зма ко је не до при но се из град њи ре ги о нал не све сти, 
кул ту ре и ре ги о нал ног дру штва у Евро пи. 

БудућнострегионализмауЕвропи

Про блем ре ги о на ли зма по ред те ри то ри јал не, по се ду је 
и функ ци о нал ну  при ро ду. Уко ли ко пи та ње ре ги о на ли зма 
по сма тра мо из пер спек ти ве про ме на ко је су се од и гра ле у 
Евро пи то ком про те кле две де це ни је, мо же се уочи ти да су 
ре форм ски за хва ти и тран сфор ма ци ја не ка да ауто ри тар них 
по ли тич ких си сте ма умно го ме би ли усме ре ни на ре ви та ли-
за ци ју пре ђа шњих и из град њу но вих ре ги о нал них струк ту ра 
и ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, не би тре ба ло из гу би ти из ви да да 
је бр зи на тих про ме на че сто во ди ла и не кри тич кој при ме ни 
од ре ђе них ре ше ња, што се у обла сти ре ги о на ли зма че сто из-
ви то пе ра ва ло у раз ли чи те фор ме псе у до-ре ги о на ли зма. Но ва 
те ри то ри јал на по ли ти ка у мно гим др жа ва ма европ ског За па-
да, али и Ис то ка би ла је усме ре на на пре те жно ад ми ни стра-
тив не ре фор ме, без су штин ске де цен тра ли за ци је и де во лу-
ци је, а ти фа сад ни за хва ти ни су бит но до при не ли ре ги о нал-
ном раз во ју. 

С дру ге стра не, прин цип суб си ди јар но сти, на гла шен у 
кључ ним од ред ба ма уго во ра о ЕУ, као и про гра ми и кон вен-
ци је дру гих ре ги о нал них ор га ни за ци ја, по пут Са ве та Евро-
пе, отво ри ли су ши рок про стор за ме ђу ре ги о нал ну и пре ко-
гра нич ну са рад њу. Овим ини ци ја ти ва ма ни же те ри то ри јал-
не је ди ни це, ре ги о ни и ло кал не са мо у пра ве, укљученe су  у 
про це се ме ђу ре ги о нал не са рад ње. Евро ре ги о ни, ко јих да нас 
има ви ше од 70 чи не јед ну од ба зич них ком по нен ти ко о пе-
ра ци је у Евро пи. Ипак, са рад ња уну тар ре ги о на, као и ме ђу 
њи ма, умно го ме је опре де ље на њи хо вим ин сти ту ци о нал ним 
ор га ни зо ва њем и тран сфе ром над ле жно сти од цен трал них 
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ка суб на ци о нал ним је ди ни ца ма. Пре ко гра нич на са рад ња и 
одр жа ва ње дру штве них, кул тур них и еко ном ских ве за функ-
ци о ни ше пре те жно на до бро вољ ној ба зи, у ко ји ма су пре вас-
ход но ан га жо ва не ло кал не за јед ни це.27   

Ре ги о нал но умре жа ва ње и ати пич ни мо дел упра вља-
ња на ви ше ни воа усло жња ва ју по ли тич ке про це се уво де ћи у 
ин сти ти ци о нал ни си стем ЕУ не др жав не ак те ре, по пут не вла-
ди них ор га ни за ци ја, по лу при ват них и при ват них аген ци ја и 
те ла за мо ни то ринг и сл.  Не фор мал ни об ли ци удру жи ва ња и 
ко му ни ка ци је ме ђу њи ма, ва ни ин сти ту ци о нал ни ар на жма ни 
и ко о пе ра ци ја раз ли чи тих ин стан ци у вер ти кал ној ор га ни-
за ци ји вла сти уну тар ЕУ зна чај но су ума њи ли тран спа рент-
ност у де ло ва њу по ли тич ких ин сти ту ци ја.

Не по сто ја ње уни форм ног обра сца у ор га ни за ци ји ре-
ги о на и не у јед на че ност у њи хо вим по ли тич ко-ад ми ни стра-
тив ним ка па ци те ти ма до дат но оте жа ва ју про це се  ме ђу ре ги-
о нал не са рад ње. С об зи ром да се про цес из град ње ре ги о на 
пре вас ход но на ла зи у ру ка ма др жа ва-чла ни ца, они по сво јим 
функ ци ја ма ва ри ра ју до крај ње ауто ном них до чи сто ад ми-
ни стра тив них те ри то ри јал них је ди ни ца. Функ ци о нал не, али 
и еко ном ске и исто риј ско-кул тур не раз ли ке ме ђу њи ма, 

Узи ма ју ћи у об зир све на ве де не чи ни о це, мо же се за-
кљу чи ти да ће бу дућ ност ре ги о на ли зма у Евро пи умно го ме 
би ти опре де ље на да љим ко ра ци ма у европ ским ин те гра ци ја-
ма, те да но ви и из ме ње ни об ли ци ре ги о нал ног ути ца ја на по-
ли ти ку ЕУ мо гу до при не ти ујед на ча ва њу и хо мо ге ни за ци ји 
ре ги о нал ног раз во ја. С об зи ром да ауто ном ни је ре ги о не (нпр. 
Шпа ни ја или Бел ги ја) ка рак те ри ше ет нич ка или кул тур на 
раз ли чи тост у од но су на окру же ње сти че се ути сак да је ре-
ги о на ли за ци ја Евро пе и да ље за сно ва на на иден ти тет ској, а 
ма ње еко ном ској ди мен зи ји. Под сти ца ње ло кал них и ре ги о-
нал них иден ти те та не рет ко је, а по себ но у европ ској прак си 
во ди ло се па ра ти зму и раз град њи на ци о нал них др жа ва. 

Сти му ли са ње про це са ре ги о нал не са рад ње и фор ми ра-
ње ре ги о на, ка ко твр де Кеп ка и Мар фи до при но си евро пе и-
за ци ји по што „евро ре ги о ни по ку ша ва ју да ство ре су бре ги о-
нал не мо сто ве ко ји спа ја ју љу де: они ства ра ју прет по став ке 

27 Akin wu mi, Akin bo la E, “Chan ging Spa ces, Emer gent Pla ces: Tran sbor der Re gi-
o na lism in the „New Euro pe“, Po li ti cal Ge o graphy, Vol. 25, Iss. 7, El se vi er Pu blis-
hing, 2006, стр. 850.
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за про ду бљи ва ње европ ских ин те гра ци ја.“28  Ме ђу тим, они 
с јед не стра не во де евро пе и за ци ји, док с дру ге фор си ра ње 
ре ги о нал них ко лек ти ви те та во ди раз град њи иде је о „јед ној 
Евро пи“. Убла жа ва ње или до дат но про ду бљи ва ње тих про-
тив реч них и су прот ста вље них тен ден ци ја мо гу бит но опре-
де ли ти да љи раз вој ре ги о на ли зма, па и бу дућ ност ин те гра-
тив них про це са у Евро пи.        

              

PetarMatic

REGIONALISMANDTERRITORIALPOLITICS
INEUROPE

Sum mary

Reaffirmationofregionalismandthenewterritorialpoli
ticsinEuropeoverthepasttwodecadesrepresentoneofthecru
cial componentsofEuropean integration.This trend is largely
drivenbyinstitutionalsolutionsthatemphasizetheroleofsub
sidiaryandsubnationalterritorialjurisdictionsintheEUpoli
ticalsystem.However,accesstostructuralfunds,whichlargely
involveregionalandlocaldevelopmentwereoftenuncriticaland
hasledtofacaderegionalbuilding.Theseformsofadministrati
vedevolutioninparticularhavecometotheforeinthetransition
systemsofCentralandEasternEurope.Diversityoftheinstituti
onalsolutions,frompurelyadministrativetohighlyautonomous
regionalstructurescomplicatestheEUregionalizationprocess.
Regionalidentitiesstrengtheningthat,ononeside,shouldcontri
butetotheEuropeanization,ontheother,opensthenewpathsto
wardsregionalseparatismsand“oneEurope”ideadegradation.
Keywords:regions,regionalism,territorialpolitics,regionalca

pacities,Europe,EU,nowrefonalgeographyреги
они,scaleofregionalism,territorialandrelatitio
nalapproaches,multilevelgovernance.

                            

28 Kep ka J, Murphy, A, „Euro re gi ons in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, у Ka plan, D, Ha-
kli, J, (eds.)  Bo un da ri es & Pla ce, Lon don, Row man & Lit tle fi eld, 2002, стр. 50.
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Re su me

Thispaperdiscussestheissueofregionalismandthenew
territorialpoliticsinEurope.Presentthegeneraltrendofdecen
tralizationwithemphasisonregionalizationandfullexpression
cametoEuropeduringthepasttwodecades.Firstpartsinclude
epistemologicaltheoreticaldeterminationofregionalismandit’s
positioninginthecontextofbroaderchangesintheglobalenvi
ronment.Europeanization,thecreationofEuropeanidentityand
theevolutionoftheEUasaregionalformofglobalizationwith
adisplacementrangeofpublicaffairsatthesupranationallevel,
moredistantfromthecitizens,openedtheareatorevitalizeand
strengthenexistingandtocreateandbuildanewregionalstruc
turesinEurope.Italsodealswithterritorialandralationalap
proachesin„newregionalism“and„scaleofregionalism.Men
tionedtheoreticalparadigmsdescriberegionalizationasacom
plexandtimeconsumingprocessthatmayhavegiveninadvan
ce,butthespontaneousandthetrajectoryinwhichregionsare
subject toconstantchangesandadapt tonewconditionsinthe
innerandouterenvironment.ThefollowingsectionpresentsEU
multilevelgovernancesysteminwhichregionalandsubnational
structuresareamongcrucialcomponents.Finalsectionsreview
formsofpseudoregionalism in someEastandCentralEurope
countries,aswellasfutureofregionaldevelopmentinEurope.
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