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РЕГИОНАЛНИ ПРИСТУП И ТИПОВИ РЕГИОНАЛНЕ 
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ∗ 

 
Извод: У раду су анализиране карактеристике регионалног приступа и типови реги-
оналне диференцијације територије. Регионални приступ увек има јединствен оп-
шти циљ: заменити ограничен и неповезан концепт земљине површине глобалним и 
објективним погледом. Овај приступ превазилази директну и једноставну перцепци-
ју и замењује је комплексним погледом. Због тога су у раду издвојени модели регио-
налних целина и методолошки поступци њихове регионалне диференцијације. 
 
Кључне речи: регионална географија, регионализација, теорија, методологија. 
 
Abstract: In this paper we analyze basic characteristics of regional approach and types 
of the regional differentiation of territory. The regional approach always has the same 
aim to replace the limited and discontinuous conception of the Earth’s surface with an 
overall view, that of the observer who seen things from above. Regional approach tran-
scends the direct and simple perception of the Earth’s surface and replaces it with a 
constructed view. That is the reason why we show models of region and kinds of their 
regional differentiation.  
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Опште одлике регионалног приступа 
 
 Размишљајући о својој околини или о животном простору уопште, 
људи су још у Старом веку настојали да сазнају докле се нека територија 
простире, односно где су њене границе (Васовић, 1997). Због тога је реги-
онални приступ истраживању веома стар поступак који су користили још 
антички мислиоци. Од тада, он се развија на различитим нивоима опажа-
ња односа и веза између објеката, појава и процеса. 
 Без обзира на то који су циљеви регионалног истраживања, да би 
они били реализовани треба испунити одређене предуслове. Наиме, како 
би x – појава на n – територији имала регионалне карактеристике, треба 
знати да ли је изражена једино на тој територији или се пружа и изван ње-
них граница. Ако се простире ван граница треба утврдити њен територи-
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јални, односно регионални оквир (Балацкий и др., 2003). То се постиже 
анализом квалитативних карактеристика које су доминантне за дефиниса-
ње њеног домета. Када се одреди домет, утврђује се заступљеност и ин-
тензитет x – појаве, а затим регионална диференцијација територије према 
одабраном принципу или групи принципа. Дефинисање принципа регио-
нализације је кључ за усвајање поступка који претходи диференцијацији. 
То је емпиријска основа регионалне географије (Clavel, 1998). 
 Анализа квалитативних карактеристика x – појаве према утврђе-
ном принципу регионализације одликује и индивидуална и системска ре-
гионална истраживања (Grofman, 1994). Иако је регионални приступ врло 
прецизан и детаљно усмерен, територија на којој се спроводи истражива-
ње никада није једнолична. Степен генерализације у истраживању зависи 
од самог територијалног оквира, али и од елемената који се у њему нала-
зе. С обзиром на то да регионалну целину чине структурни елементи који 
се понављају, услови истраживања варирају зависно од њихове амплитуде 
(Gold, 1989). У мањим регионалним целинама могу се лакше проучити од-
носи и везе између објеката, појава и процеса, јер су информације доступ-
није истраживачу, а он сам директном анализом на терену објективно опа-
жа структурне елементе који директно утичу на истраживање, али и са-
гледава ограничења у поступку регионализације (Clavel, 1998). 
 Карта на очигледан начин илуструје квалитативне карактеристике 
примарних јединица на n – територији. Преклапањем тематских карата по-
јашњава се комплетна структура територије у којој се издвајају хомогене 
регије, уочава дисперзан размештај квалитативних карактеристика и др. 
 Када су у питању индивидуална истраживања географских целина 
са већим територијалним оквиром, она немају карактер регионална, иако 
често у наслову носе тај префикс, јер су полазне хипотезе познате не само 
истраживачу него и широј јавности. На тај начин таква истраживања губе 
карактер научна. Због тога сваки истраживач који свој рад сматра регио-
налним, потврђује знање и искуство у регионализацији мање географске 
целине (микрорегија, мезорегија и друго). За разлику од индивидуалних, 
системска регионална истраживања могу да обухвате веће географске це-
лине, јер субјективизам појединца превазилази учешће већег броја истра-
живача који су различитог образовног профила. 
 

Регионална диференцијација хомогених регија када су примарне 
јединице дефинисане једном квалитативном карактеристиком 

 
 Хомогена регија је просторно-индивидуалисана целина саставље-
на од примарних јединица са истим квалитативним карактеристикама на 
основу којих се разликује од других. У свим деловима хомогене регије 
присутан је уједначен скуп најзначајнијих кључних структурних елемена-
та, али и интензитет њихове развијености и концентрације. 
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 Принципи регионалне диференцијације неке територије на хомо-
гене целине базирани су на постојању или непостојању одабраних квали-
тативних карактеристика, значајнијим осцилацијама у интензитету, кон-
центрацији или развијености њихових скупова, подскупова и друго. Због 
тога сваки прекид или промена у континуитету квалитативних карактери-
стика представљају границе хомогених регија (Балацкий и др., 2003).  
 Регионалну диференцијацију хомогених регија када су примарне 
јединице дефинисане једном карактеристиком, треба започети примером 
када је свака тачка на n – територији дефинисана том квалитативном ка-
рактеристиком. Када је она присутна, тој примарној једници додељујемо 
вредност 1, а ако она изостаје 0. На основу тога, могу се издвојити три мо-
дела хомогених регија када су примарне јединице дефинисане једном ква-
литативном карактеристиком (Clavel, 1998): 

− једна квалитативна карактеристика формира хомогену регију (мо-
дел 1.1); 

− дисперзни размештај једне квалитативне карактеристике (модел 1.2) и 
− хомогено-дисперзни размештај једне квалитативне карактери-

стике (модел 1.3). 
 Први модел (1.1) представља скуп примарних јединица у којима 
одабрана квалитативна карактеристика гради компактну хомогену регију 
на северу територије, а њено одсуство у примарним јединицама на југу 
условљава постојање друге целине.  
 Други модел (1.2) представља дисперзни размештај примарних 
јединица у којима је одабрана квалитативна карактеристика присутна 
или одсутна.  
 Трећи модел (1.3) представља две диференциране хомогене регије 
– А и В. У хомогеној регији А на северу примарне јединице поседују ода-
брану квалитативну карактеристику, у хомогеној целини В на југу карти-
рана квалитативна карактеристика изостаје, док је у централном делу Б 
присутан њен дисперзни размештај по појединим примарним јединицама. 
 

 
модел 1.1 

 
модел 1.2 

 
модел 1.3 

 

Слика 1. – Модели хомогених регија када су примарне јединице дефинисане 
једном квалитативном карактеристиком (Clavel, 1998) 
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 У примеру 1.1 регионализација је изводљива јер постоји диференци-
раност две хомогене регије, једна са квалитативним карактеристикама и 
друга без њих. У примеру 1.2, с обзиром на то да је квалитативна карактери-
стика дисперзно развијена по примарним јединицама, регионализација је из-
водљива једино ако оне поседују исте особине у континуитету. И у трећем 
примеру 1.3, који је најсложенији регионализација је такође могућа. Издво-
јене су две хомогене регије А и В, а у прелазној зони Б настају проблеми, јер 
су неке примарне јединице сличне хомогеној регији А, а друге – В, тј. засту-
пљен је дисперзни размештај квалитативне карактеристике (Гарнер, 1971). 
 Картографски приказ српског становништво на Косову и Метохи-
ји 2002. године представља модел хомогено-дисперзног размештаја једне 
квалитативне карактеристике (слика 2); хомогеност српског становни-
штва на северу покрајине који је континуирано повезан са Србијом и ње-
гов дисперзни размештај у осталом делу покрајине) (Павловић, 2000). 

 

 
 

Слика 2. – Регионализација АП Косово и Метохија према територијалном 
размештају српског становништва 2002. године (http://sr.wikipedia.org/) 

 

 Шта се дешава у случају када одабрана квалитативна карактери-
стика није константна категорија већ стално променљива? Узмимо нпр. 
хипотетичке стопе наталитета у Италији по провинцијама, са вредностима 
од 110 у Торину до 269 у Напуљу (на 10.000 становника). 
 У следећој фази регионализације издвајамо четири категорије 
вредности: 100-149, 150-199, 200-249 и 250-299 за 92 провинције. Када се 
те категорисане вредности пренесу на карту, уочавају се разлике у стопа-
ма наталитета централне, северозападне и јужне Италије. Међутим, карто-
графски приказ је ограничена техника у овом случају, јер се нпр. ознака за 
примарну јединицу у којој је стопа наталитета већа од 250 појављује само 
у три случаја, што је приказано на слици 3 (Clavel, 1998). 
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Слика 3. – Регионализације италијанских провинција према четири категорије 
стопа наталитета 

 
 Уколико желимо нпр. да добијемо прегледнију оцену стања стопа 
наталитета по примарним јединицама, потребно је осигурати да свака 
означена квалитативна карактеристика има бројчану вредност. Један од 
начина да се то постигне јесте израда хистограма кумулативних вредно-
сти по примарним јединицама (слика 4). 

 

 
 

Слика 4. – Кумулативне вредности квалитативних карактеристика – стопе 
наталитета у Италији по провинцијама 
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 На основу анализе кумулативних вредности квалитативних карак-
теристика које су приказане на слици 4 у циљу квалитетније регионализа-
ције треба генералисати расподеле кумулативних вредности у три најуоч-
љивије категорије: до 160, 161-219 и више од 220 (слика 5). 

 

 
 

Слика 5. – Генералисане расподеле– стопе наталитета у Италији по 
провинцијама 

 

 Генералисана расподела квалитативних карактеристика, која је 
приказана на хистограму (слика 5), омогућава квалитетнију диференција-
цију примарних јединица – провинција (слика 6).  

 

 
 

Слика 6. – Регионализација италијанских провинција према три категорије 
стопа наталитета 

 
Регионална диференцијација хомогених регија када су примарне 

јединице дефинисане са две квалитативне карактеристике 
 
 Упоредо са социоекономским развојем, квалитативне карактери-
стике примарних јединица у појединим, али и све ширим деловима тери-
торије постају комплекснији, а њихова концентрација и степен развијено-
сти виши. Из тих разлога постаје све сложеније регионалисати такву тери-
торију. У том случају, регионализација се заснива на избору кључних 



Regional approach and types of regional differentiation of the territory 
 

 

211 

принципа који су дефинисани на основу доминантних елемената или њи-
хових интегралних делова, варијација квалитативно-квантитативних ка-
рактеристика и слично (Балацкий и др., 2003). 
 Како регионалисати територију са две квалитативне карактеристи-
ке? Да би то објаснили, ми ћемо да ограничимо случај на три вредности: 
0, 1 и 2. Када су вредности присутне додељујемо 1 или 2 (зависно од тога 
која је карактеристика у питању), а ако оне недостају означавамо са 0. 
 Могу се издвајити четири модела хомогених регија када су при-
марне јединице дефинисане двема квалитативним карактеристикама 
(Clavel, 1998): 

− дисперзни размештај две квалитативне карактеристике (модел 2.1); 
− хомогени размештај две квалитативне карактеристике које формира-

ју две регионалне целине – једне на северу и друге на југу (модел 2.2); 
− хомогени размештај две квалитативне карактеристике које формира-

ју три регионалне целине – једне на северу, друге у централном делу 
и треће, без квалитативних карактеристика, на југу (модел 2.3) и 

− хомогени размештај две квалитативне карактеристике које форми-
рају четири регионалне целине-две са једном карактеристиком, јед-
ну са две карактеристике и једну без карактеристика (модел 2.4). 

 

 
модел 2.1 

 
модел 2.2 

 
модел 2.3 

 
модел 2.4 

 
Слика 7. Модели хомогених регија када су примарне јединице дефинисане са две 

квалитативне карактеристике (Clavel, 1998) 
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 Модел 2.1 је дисперзни размештај две квалитативне карактеристи-
ке по примарним јединицама на територији коју није могуће регионалиса-
ти. Модел 2.2 приказује примарне јединице са две квалитативне каракте-
ристике, чији се територијални размештај потпуно поклапа један преко 
другог. У том случају могу се диференцирати две хомогене регије – једна 
на северу која се састоји од две квалитативне карактеристике и друга у ју-
жном делу, која не садржи ни једну ни другу. Овај пример је типичан за 
више комплементарних карактеристика или функција које су заступљене 
у примарним јединицама и које све заједно образују регионалну целину. 
Модел 2.3 представља две квалитативне карактеристике које формирају 
две хомогене регионалне целине са квалитативним карактеристикама (јед-
ну на северу и другу на југу) и трећу регионалну целину (у средишњем 
делу) у којој није заступљена ни једна од њих. 
 У току регионализације у многим случајевима размештај квалита-
тивних карактеристика које формирају континуиране појасеве, сличан је 
моделу 2.4, где су издвојене четири хомогене целине: по две са различитим 
квалитативним карактеристикама, једна без, и једна са две карактеристике. 
 

Регионална диференцијација хомогених регија када су примарне 
јединице дефинисане са n – квалитативних карактеристика 

 
 Уколико је на некој територији присутно n – карактеристика 
оствариво је неколико типова регионализација јер је више или мање по-
зната структура (Grofman, 1994). Таква територија може бити дефинисана, 
уређена, рашчлањена и рангирана било на нивоу комплексности струк-
турних елемената или њихових интегралних делова, било по степену кон-
центрације, интензитета или развијености квалитативне карактеристике. 
 Претпоставимо да на некој територији свака примарна јединица 
поседује n – квалитативних карактеристика. Како у случају разноврсности 
квалитативних карактеристика извршити регионалну диференцијацију? 
Најједноставнији начин реализације јесте да на почетку установимо вред-
носну скалу за сваку издвојену квалитативну карактеристику. Након ана-
лизе вредносне скале може се уочити да су неке квалитативне карактери-
стике дисперзно размештене по примарним јединицама, док су друге пра-
вилно концентрисане; неке су опет јачег интензитета, док су друге слаби-
јег и друго. Само се груписане квалитативне карактеристике могу дифе-
ренцирати истим граничним вредностима. У том случају оствариво је не-
колико ситуација, које су приказане на моделима 3.1 и 3.2: 

− Дефинисањем, односно картографским приказом свих граница 
примарних јединица долази до њиховог преклапања и до форми-
рања скупа – језгра, које представља значајно подручје на анали-
зираној територији, где су све квалитативне карактеристике исто-
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времено присутне. У околини језгра, које представља пол развоја, 
присутна су подручја нижег хијерархијског нивоа, чије границе 
прате или секу једна другу, тако да није могуће говорити о хомо-
гености. У овом случају хомогене регије су издвојене од прела-
зних зона (модел 3.1). 

− У другом случају, величине примарних јединица нису подударне, 
али могу бити груписане у две, три или више категорија. Као и у 
претходном случају уочава се хомогени нуклеус и прелазне зоне 
(модел 3.2). 

 

 
модел 3.1 

 

 
модел 3.2 

 
Слика 8. –  Модели хомогених регија када су примарне јединица дефинисане са n –

квалитативних карактеристика (Clavel, 1998) 
 
 Свака тачка или примарна јединица може бити размештена у од-
ређене класе или категорије. Када се те вредности пренесу на тематску 
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карту, уочавају се хомогени комплекси или конфузне дисперзне територи-
јалне јединице. 
 

Регионална диференцијација нодалних регија 
 
 Када примарне јединице имају исте квалитативне карактеристике 
и када одржавају константне односе и везе са истим центром, тако форми-
рана група примарних јединица поседује специфичну хомогеност која је 
створена у односу са заједничком средишњом тачком са којом су компле-
ментарне или у зависности (Вељковић, 1998). Овај тип груписања познат 
је као поларизована или нодална регија, од речи nodal, што у преводу са 
енглеског језика значи чвор (Clavel, 1998). 
 Треба истаћи да и мање територијалне јединице (нпр. групе при-
марних јединица) могу формирати целине комплексне структуре, односе 
и везе, са полом нижег хијерархијског нивоа. С друге стране, на широј те-
риторији на којој је развијено неколико нодалних регија, могу се издвоји-
ти развијеније, са сложенијом структуром и функцијама, па тиме имају и 
виши хијерархијски значај у односу на остале (Вељковић, 1998). 
 Картографски приказ омогућава сагледавање свих односа и веза 
између примарних јединица и центара гравитације, на основу чега се могу 
издвојити три основна модела нодалних регија (слика 9): 

− примарне јединице су своје квалитативне карактеристике, односе 
и везе усмерили према три гравитациона центра А, Б и В, без по-
клапања утицаја. У том случају близина гравитационог центра је 
уважена, тако да је регионална диференцијација територије изво-
дљива (модел 4.1);  

− подударни односи и везе између примарних јединица доводе до 
стварања разлика између нуклеуса са јасно дефинисаним граница-
ма на једној страни и прелазних зона где се сфере утицаја покла-
пају на другој (модел 4.2); 

− гравитациони центри Б и Ц постају зависни од најснажнијег пола 
развоја који је означен са А (модел 4.3).  

 У нодалној регији је изражена концентрација структурних елеме-
ната, чиме је она привлачнија за примарне јединице или групе њих, које 
су нижег хијерархијског реда. Атрактивност нодалне регије се повећава 
уколико поседује урбани центар са јаким функцијама (Vrišer, 1990). 
Структурни елементи нодалних регија се мање или више разликују, али 
увек обједињавају јединице које поседују једноставније или мање сложе-
не структуре и које имају континуално пружање (Тошић, 1999). Типичан 
пример нодалне регије је мрежа насеља у границама својих атара на некој 
територији која је функционално повезана или зависна од једног или ви-
ше градских центара (Clavel, 1998). Између града и његове околине посто-
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је стални и разнолики односи и везе из којих произилази свеукупна тран-
сформација географског простора. Промене су резултат дивергентне и 
конвергентне гравитације чији територијални оквир представља гравита-
ционо подручје (Стаменковић, 1992). 

 

  
модел 4.1 модел 4.2 

 

 
модел 4.3 

 
Слика 9. – Модели нодалних регија (Clavel, 1998) 

  
 Међу нодалним регијама зависно од функција које поседују, де-
финишу се хијерархијски односи и везе, које су засноване на коопераци-
ји и конкуренцији. У условима глобализације, развој савременог света 
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увелико зависи од међународних компанија и организација, иновацио-
них центара и других актера, што директно утиче на укрупњавање 
градова и формирање мегаполиса, који не само да брзо расту и „гутају” 
околна насеља, него се интегришу једни са другима. Често такви гра-
дови представљају центре наднационалних функција јер имају спо-
собност контроле и управљања светским и политичким токововима (Гр-
чић, 2006), а самим тим они представљају и глобална чворишта развоја – 
слика 10 (Григ, 1971). 
 

 
 

Слика 10. – Полицентрична мегаградска регија (Polycentric Mega-City Region) – 
PMCR (http://www.ceu-ectp.org/inc/cgi/dd/dd20060429.pdf) 

 

 У циљу децентрализације и успостављања равномерног простор-
но-функционалног развоја ЕУ, у оквиру INTERREG програма, предложен 
је модел европских метрополитанских развојних области MEGA-s (Metro-
politan European Growth Areas) (Martin, 2004). Инструменти за остварива-
ње полицентричног развоја ЕУ јесу регионални системи који су класифи-
ковани у хијерархијске нивое NUTS (Nomenclature des Unites territoriale 
statistiques) (http://www.statistics.gov.uk). 
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Mila Pavlović 
Dejan Šabić 
 
REGIONAL APPROACH AND TYPES OF REGIONAL DIFFERENTIATION 

OF THE TERRITORY 
 

Summary 
 
In this paper we analyze characteristics of regional approach and models of regional 
differentiation of territory. The regional approach always has the same aim-to replace 
the limited and discontinuous conception of the Earth’s surface with an overall view, 
that of the observer who seen things from above. Regional approach transcends the 
direct and simple perception of the Earth’s surface and replaces it with a constructed 
view. That is the reason why we show models of region and kinds of their regional 
differentiation.  
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