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Сажетак
У развијеним земљама од почетка деведесетих година прошлог века много већи значај него раније придаје се 
развојним подстицајима који долазе из области културе појединим подручјима, а у последње време особита пажња 
се поклања креативном сектору. У раду смо покушали да укажемо на савремено значење појма територијалног 
капитала. То смо учинили са циљем да осветлимо његову улогу у остваривању економских политика, првенствено 
регионалне или политике територијалног усклађивања. Затим смо се усредсредили на знање, културу и креативност као 
значајне елементе тзв. меког територијалног капитала. Везу између знања, културе, креативности, на једној страни, 
и територије, на другој, осветлили смо и из угла савремених и традиционалних развојних парадигми. Међусобно 
деловање простора на којима се сусрећу културно и креативно стваралаштво, делатности које се на њима заснивају и 
организације из домена културе, стваралачки сектори и таленти, у претходним развојним обрасцима друштва углавном 
су били занемаривани. Стога смо се у последњем делу рада осврнули на анализу ових елемената као чинилаца развоја, 
било земаља у целини, или њихових појединачних делова на свим нивоима – региона, округа, градова, до локалних 
заједница.
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Увод

Опре де ли ли смо се да нај пре ука же мо на са-
вре ме но зна че ње пој ма те ри то ри јал ни ка пи тал без 
пре тен зи је да по дроб но из ло жи мо ње го ву ево лу ци-
ју од уво ђе ња у план ску и/или ре ги о нал ну раз вој-
ну ли те ра ту ру, па до са да шње све че шће при ме не 
на нај ши ре схва ћен раз вој раз ли чи то опре де ље них 
те ри то ри ја. По ла зи мо од то га да те ри то ри јал ни ка-
пи тал пред ста вља је дан по се бан скуп фак то ра да-
тог под руч ја – од ге о стра те шког по ло жа ја, кли ме, 
ве ли чи не, људ ских ре сур са, са о бра ћај не и дру ге 
ин фра струк ту ре, све до кул тур ног на сле ђа. На ве-
де на ску пи на се мо же по сма тра ти као тзв. „твр ди“ 
и „ме ки“ те ри то ри јал ни ка пи тал.1 За хва љу ју ћи њи-
хо вом сје ди ње ном де ло ва њу на од ре ђе ном про сто-
ру, да та те ри то ри ја пру жа ве ће и бо ље мо гућ но сти 

1  По дроб ни је ви де ти у: М. Ву јо ше вић и др., Пост со ци ја ли стич ка тран зи ци ја 
у Ср би ји и те ри то ри јал ни ка пи тал Ср би је – ста ње, не ки бу ду ћи из гле ди и пред-
ви дљи ви сце на ри ји (Бе о град: Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, 
2010), 39-47.

да ин ве сти то ри опло де свој уло же ни ка пи тал у по-
ре ђе њу са дру гим под руч ји ма. Ва ља на гла си ти да 
ова ко схва ћен по јам те ри то ри јал ног ка пи та ла не 
да је јед ну не про мен љи ву сли ку о по тен ци ја ли ма 
не ког под руч ја за ко је се вр ши оце на. На про тив, 
он је ди на ми чан, тј. стал но се ме ња ју од но си чи ни-
ла ца с об зи ром на раз ли чи те угло ве са гле да ва ња 
и свр хе оце на што се вр ше, а ни је јед ном за сваг-
да да та ни те ри то ри јал на по де ла. Спе ци фич ност 
ак ту ел ног при сту па ња те ри то ри јал ном ка пи та лу у 
зе мља ма Европ ске уни је је у то ме да се, сем раз-
ма тра ња про бле ма ти ке усред сре ђе не на под руч-
ја ве ли ких гра до ва и ме тро по ла, све ве ћа па жња 
усме ра ва на под руч ја са са свим дру га чи јим ка рак-
те ри сти ка ма. У на уч ној об ра ди, струч ној јав но сти, 
ме ђу кре а то ри ма, од но сно ин сти ту ци ја ма ко је се 
бри ну о оства ри ва њу еко ном ских по ли ти ка, пр-
вен стве но ре ги о нал не или по ли ти ке те ри то ри јал-
ног ускла ђи ва ња (ко хе зи је), при ме њу је се кон цепт 
те ри то ри јал ног ка пи та ла на ма ње гу сто на се ље на 
под руч ја, од но сно на ма ње гра до ве и оне сред ње 
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ве ли чи не. Чак је, с тим у ве зи, Европ ски пар ла мент 
усво јио по себ ну ре зо лу ци ју 12. ма ја 2011. го ди не2, 
ко јом се на гла ша ва да тзв. ме ки те ри то ри јал ни ка-
пи тал – кул тур не и кре а тив не ак тив но сти, у број ним 
слу ча је ви ма мо гу до при не ти про ме ни прав ца кре-
та ња опа да ју ћих ло кал них при вре да. Он под сти че 
на ста ја ње но вог ти па еко ном ских ак тив но сти, ко је 
ства ра ју но ва и одр жи ва рад на ме ста, де лу ју на ве-
ћу при влач ност европ ских ре ги о на и гра до ва, те на 
тај на чин слу же ин те ре си ма дру штве ног и те ри то-
ри јал ног ускла ђи ва ња (ко хе зи је), и по бу ђу ју уку-
пни на пре дак да тих про стор них це ли на.

Осим што се ука зу је на по тен ци јал но по зи тив но 
де ло ва ње укуп ног те ри то ри јал ног ка пи та ла, раз-
ви јен је и ак ци о ни план уну тар про јек та Кре а тив-
ни кла сте ри у рет ко на се ље ним ур ба ним обла сти ма 
(Cre a ti ve Clu sters in Low Den sity Ur ban Are as). Он је 
пот по мог нут UR BACT II Про гра мом Европ ске ко-
ми си је, а по др жа ле су га и број не ло кал не са мо у-
пра ве из ви ше зе ма ља ЕУ.

Ак ту ел ни при ступ те ри то ри јал ном ка пи та лу у 
зе мља ма Европ ске уни је од ин те ре са је за са вре ме-
ни про стор ни раз вој Ср би је, пре вас ход но за то јер 
су по сто је ће раз ли ке ве ће но у би ло ко јој по је ди-
нач ној зе мљи чла ни ци ове асо ци ја ци је. По ла зе ћи 
од из ло же ног схва та ња о те ри то ри јал ном ка пи та лу 
и од го ва ра ју ћом при ме ном та ко це ло ви то схва ће-
ног ка пи та ла на ни воу ре ги о на (NUTS2)3 или су-
бре ги о на, од но сно ма њих ло кал них цен та ра, отва-
ра ју се мо гућ но сти ва ло ри зо ва ња по је ди нач ног 
про сто ра с тог ста но ви шта. На тај на чин би у Ср-
би ји би ла мо гу ћа про ме на до са да шњих трен до ва 
за о ста ја ња за ме тро по лом – Бе о гра дом, од но сно 
ма ло број ним раз ви је ни јим цен три ма – Но ви Сад и 
Ниш, где је кон цен три сан огро ман део по сто је ћих 
ка па ци те та и раз вој них по тен ци ја ла да нас. Ка ко 
би се из бе гли про бле ми за о ста ја ња у еко ном ском 
на прет ку и де мо граф ско пра жње ње, по треб но је 
ство ри ти прет по став ке да се те ри то ри јал ни ка пи-
тал на сва ком под руч ју по на о соб вред ну је. Јед но-
вре ме но, ме ра ма еко ном ске/ре ги о нал не по ли ти ке 
по треб но је под сти ца ти „ме ки“ те ри то ри јал ни ка-
пи тал као ве о ма зна ча јан еле мент при опре де љи-
ва њу по тен ци јал них ин ве сти то ра. Нео п ход но је 

2  Euro pean Par li a ment re so lu tion of 12 May 2011 on un loc king the po ten tial of cul-
tu ral and cre a ti ve in du stri es, No. 2010/2156 (Stras bo urg: Euro pean Par li a ment, 
2011), http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.do?pu bRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2011-0240+0+DOC+XML+V0//EN (пре у зе то 1. 8. 2012).
3  У скла ду са Но мен кла ту ром ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца ЕУ, 
пре ма „За ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ре ги о нал ном раз во ју“усво-
је ном ма ја 2010 (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 30/10).

при ла го ди ти фи нан сиј ске ин стру мен те, ка ко би 
ма ли и сред њи те ри то ри јал ни сег мен ти мо гли да 
их ко ри сте по ред већ по сто је ћих ме ха ни за ма ЕУ 
ко ји ма се под сти че кре а тив но усме рен раз вој. На-
гла ша ва мо да би тре ба ло из вр ши ти та кво при ла-
го ђа ва ње про це ду ра и усло ва фи нан си ра ња ко је 
би од го ва ра ло спе ци фич но сти ма ма лих и сред њих 
ло кал них цен та ра. С тог ста но ви шта, по ли ти ка Уни-
је ори јен ти са на је да се оства ру је у осо бе ном кон-
тек сту и мо ра има ти чврст по ли тич ки осло нац. Она 
мо ра би ти уса гла ше на са ин сти ту ци о нал ним ре ше-
њи ма, исто риј ском пу та њом, кул тур ним и дру гим 
по ка за ним ка рак те ри сти ка ма од ре ђе ног де ла те-
ри то ри је, ње го вим ме стом у про стор ном си сте му 
и ур ба ној хи је рар хи ји, те кре а тив ном по тен ци ја лу 
са мог под руч ја, тј. ње го вом ме ком те ри то ри јал ном 
ка пи та лу.

Пре глед не ких од ис тра жи ва ња по ка зу је да не-
ма не по сред не ве зе из ме ђу кул ту ре и кре а тив не 
про из вод ње са ве ли чи ном тр жи шта рад не сна ге 
или оби мом ста нов ни штва, са ре ги о нал ним раз-
ме шта јем ин ду стриј ских и ино ва ци о них си сте-
ма. Ка да се по сма тра ју са мо кул ту ра и кре а тив на 
про дук ци ја, че сто се по ка же да су оне мно го раз-
у ђе ни је у ру рал ним сре ди на ма, та ко да при ме на 
но вих мо де ла по сло ва ња (за сно ва них на ме ким и 
твр дим еле мен ти ма те ри то ри јал ног ка пи та ла) мо-
же до при не ти ино ва ци ји и одр жи во сти тра ди ци о-
нал них фор ми и би ти но си лац еко ном ског на прет-
ка. Шта ви ше, у већ по ме ну тој Ре зо лу ци ји Европ ског 
пар ла мен та од 12. ма ја 2011. ис ти че се да кул ту ра 
и кре а тив на ра ди ност до при но се, у број ним слу ча-
је ви ма уз оста ле еле мен те те ри то ри јал ног ка пи та-
ла, пре о кре ту опа да ју ћих ло кал них при вре да. Оне 
пу тем по др шке иза зо ви ма но вих вр ста еко ном ске 
ак тив но сти, ства ра њем но вих и одр жи вих рад них 
ме ста, чи не европ ске ре ги о не и гра до ве при влач-
ни јим, па се на та кав на чин за до во ља ва ју јед но вре-
ме но по тре бе дру штве ног и те ри то ри јал ног ујед на-
ча ва ња (ко хе зи је).4 На рав но, ту се под ра зу ме ва да 
је за ши ре ње ова квог при сту па раз во ју ме ђу од го-
ва ра ју ћим ма лим и сред њим обла сти ма нео п ход-
но вр ши ти раз ме ну ис ку ста ва и до бре прак се ве-
за не за кре а тив не кла сте ре. Фор ми ра ју се чи та ве 
мре же пре ко ко јих би се раз ли чи тим ме ха ни зми-
ма – кон фе рен ци ја ма, те мат ским ра ди о ни ца ма, 

4  Euro pean Par li a ment re so lu tion of 12 May 2011 on un loc king the po ten tial of cul-
tu ral and cre a ti ve in du stri es, No. 2010/2156 (Stras bo urg: Euro pean Par li a ment, 
2011), http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.do?pu bRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2011-0240+0+DOC+XML+V0//EN (пре у зе то 1. 8. 2012).
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сту диј ским по се та ма и дру гим об ли ци ма ме ђу-
соб но ин фор ми са ли пред став ни ци ин сти ту ци ја 
ко је се ба ве раз во јем на од ре ђе ним под руч ји ма, 
те на та кав на чин уна пре ђи ва ли и под сти ца ли раз-
вој. С дру ге стра не, још је по чет ком 2009. го ди не 
са рад ња ме ђу ло кал ним за јед ни ца ма ко је су ван 
до ма ша ја ме тро по ла или већ по сто је ћих пра ва ца/
осо ви на раз во ја фор ма ли зо ва на кроз по кре нут по-
ли тич ки ме мо ран дум на зван Obi dos Char ter – a Pact 
for Cre a ti vity5. Ње го ви пот пи сни ци, гра до на чел ни-
ци ва ро ши ца и гра до ва из Пор ту га ли је, Шпа ни је, 
Ве ли ке Бри та ни је, Ру му ни је и Ма ђар ске по зва ли 
су и оста ле ре ги о нал не и ло кал не вла сти да им се 
при дру же ка ко би се ус по ста ви ла европ ска мре жа 
за кре а тив ни раз вој, тј. на пре дак за сно ван на рас-
по ло жи вим по тен ци ја ли ма сва ког под руч ја или ло-
кал не за јед ни це, ње ном укуп ном те ри то ри јал ном 
ка пи та лу.

Зна ње, кул ту ра и кре а тив ност -  
зна чај ни еле мен ти те ри то ри јал ног ка пи та ла 

У осно ви при сту па те ри то ри јал ном ка пи та лу, 
као под ло зи раз вој них мо гућ но сти, на ла зи се чи-
ње ни ца да је са вре ме ни свет већ не ко вре ме су о-
чен са ра сту ћим зна ча јем зна ња, ино ва ци ја и кре-
а тив но сти, упо ре до са трен до ви ма гло ба ли за ци је 
и ши ре њем ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја и ме диј-
ских тех но ло ги ја. За пра во, кре а тив ност, зна ње и 
ино ва ци је по ста ли су зна чај на по кре тач ка сна га 
те ри то ри јал них еко но ми ја, со ци јал ног и кул тур-
ног на прет ка. „У са вре ме ном све ту, на ста је но ва 
раз вој на па ра диг ма ко ја по ве зу је при вре ду и кул-
ту ру, об у хва та еко ном ске, кул тур не, тех но ло шке и 
со ци јал не аспек те раз во ја и на ма кро и на ми кро 
ни воу. Ва жно је за но ву па ра диг му у ства ри да се 
кре а тив ност, зна ње и при ступ ин фор ма ци ја ма све 
че шће пре по зна ју као сна жан ме ха ни зам што по-
кре ће еко ном ски раст и про мо ви ше раз вој у гло ба-
ли зо ва ном све ту“.6

Под кре а тив но шћу ов де се под ра зу ме ва чи тав 
про цес, од фор му ла ци је но вих иде ја до њи хо ве 
при ме не у ства ра њу ори ги нал них умет нич ких де ла 
и/или про из во да кул ту ре, функ ци о нал них тво ре-
ви на, на уч них от кри ћа и тех но ло шких ино ва ци ја. 
Упра во сто га се мо же ре ћи да је еко ном ски аспект 

5  Obi dos Char ter – a Pact for Cre a ti vity, http://ur bact.eu/fi le ad min/Pro jects/Cre-
a ti ve_Clu sters/05_-_OBI DOS_CHAR TER_1__2_.pdf (пре у зе то 1. 8. 2012).
6  UN CTAD, Cre a ti ve Eco nomy Re port 2008 (New York: UN CTAD), 27, http://un-
ctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf (пре у зе то 1. 8. 2012).

кре а тив но сти ви дљив кроз до при нос пред у зет ни-
штву, под сти ца њу ино ва ци ја уна пре ђе њем по сто-
је ћих и ства ра њем пот пу но но вих про из во да/услу-
га, по ди за њу про дук тив но сти ра да и про мо ци ји 
еко ном ског ра ста/раз во ја. Ка да се иде је до ко јих 
до ђу по је дин ци по ве жу са зна њем што ће омо гу ћи-
ти њи хо ву при ме ну, оне по ста ју су шти на ин те лек-
ту ал ног ка пи та ла ко јим рас по ла же сва ко под руч је, 
би ло оно ве ли ко или ма ло, бо га то или си ро ма шно, 
раз ви је но или у раз во ју.

НВећ се из не ко ли ко ре че них кон це па та7 мо же 
уочи ти по ве за ност из ме ђу кре а тив но сти и при вре-
де, па се у ли те ра ту ри сре ће мо и са пој мом кре а-
тив не ра ди но сти (cre a ti ve in du stri es) ко ји се схва та 
као оне ак тив но сти што су ини ци ра не ин ди ви ду ал-
ном кре а тив но шћу, ве шти ном и та лен том, а има-
ју мо гућ ност да ство ре вред ност и рад на ме ста 

7  UR BACT, Cre a ti ve Clu sters TAP IN TE LI Fi nal(1).pdf, 18, http://www.berg fi les.
com/i/bf4eedcd58h32i0 (пре у зе то 1. 8. 2012).

Не ко ли ко кон це па та  
кул ту ре и  
кре а тив них ин ду стри ја

Кејвс (Ca ves, 2000): Кре а тив не ак тив но-
сти да ју про из во де и вр ше услу ге ко је су ши-
ро ко по ве за не са кул ту ром, умет но шћу или 
јед но став но има ју вред ност као за ба ва. 

Тро зби (Throsby, 2001): Кул тур не ак тив-
но сти укљу чу ју не ке об ли ке кре а тив но сти у 
њи хо во ства ра ње; од но се се на ства ра ње и 
ко му ни ка ци ју сим бо лич ним зна че њи ма; њи-
хов про из вод је оте ло тво рен не ком фор мом 
ин те лек ту ал не сво ји не.

Хар тли (Har tley, 2005): Иде ја кре а тив них 
ин ду стри ја на сто ји да опи ше кон цеп ту ал но 
и прак тич но при бли жа ва ње кре а тив не умет-
но сти (ин ди ви ду ал ног та лен та) са кул тур ном 
ин ду стри јом (ма сов ног оби ма), у кон тек сту 
но вих ме диј ских тех но ло ги ја у но вим еко но-
ми ја ма зна ња, за ко ри шће ње но вих ин тер-
ак тив них гра ђа на-по тро ша ча.
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при ме ном и ко ри шће њем ин те лек ту ал не сво ји не. 
На та квом по и ма њу се ни је ста ло, већ су у ме ђу-
вре ме ну вр ше не не ке из ме не и при ла го ђа ва ња 
раз ли чи тим зе мља ма, а као ре зул тат су об ја вље-
ни од го ва ра ју ћи по ли тич ки до ку мен ти у ко ји ма 
се пре по зна је зна чај овог сек то ра у еко ном ском 
на прет ку. Чак се у до ку мен ту UN CTAD, Cre a ti ve 
Eco nomy Re port 2008 кре а тив на ра ди ност на зи ва 
тач ком укр шта ња умет но сти, кул ту ре, би зни са и 
тех но ло ги је, а исто вре ме но се си сте ма ти зу је у че-
ти ри гру па ци је: на сле ђе, умет ност, ме ди ји и функ-
ци о нал не кре а ци је. Оне се мо гу при ка за ти на на-
чин приказан у табели (Прилог 1).8

Об у хват еле ме на та кул ту ре и кре а тив ног сек-
то ра из ло жен у При ло гу 1 у ства ри ши ри њи хо ве 
до ско ра уоби ча је не кон цеп те, укљу чу ју ћи ак тив-
но сти из ван умет но сти и кул ту ре у ужем сми слу. 
Стрикт не по де ле ко је су тра ди ци о нал но по сто ја ле 
из ме ђу јав но фи нан си ра них и при ват но по кре та-
них ак тив но сти, ко мер ци јал ног и не ко мер ци јал-
ног функ ци о ни са ња, елит не и по пу лар не умет но-
сти, по ступ но се ре ла ти ви зу ју, па чак и гу бе, ка ко 
су гра ни це сек то ра ла ба ви је. С дру ге стра не, по-
сма тра но кроз ла нац вред но сти, те шко је пра ви ти 

8 Ma pe a men to do Em pre go Cul tu ral e Cri a ti vo em Bra ga: Spil lo o vers pa ra a Eco-
no mia, (пре зен та ци ја, 2010), 11, http://www.euc re a ti ve in du stri es.eu/do cu-
ments/dow nlo ad/100&ei=zc1AUM2TCsjI swa4m4HYBw&usg=AFQjCNF1 vN-
LSKIz643JJSi dEHqG2RdwKg (пре у зе то 1. 8. 2012).

раз ли ку из ме ђу ства ра ња са др жа ја, про из вод ње и 
рас по де ле, те ис по ру ке про из во да или услу ге због 
рас ту ће при ме не но вих тех но ло ги ја у свим фа за-
ма. Све то да нас омо гу ћа ва да по тро ша чи по ста-
ну са у че сни ци у ства ра њу са др жа ја и при ме ње них 
плат фор ми у ме ри ко ли ко је до ми нан тан кон цепт 
отво ре них ино ва ци ја пред у зи мљи ви јих су бје ка та 
што се мо гу свр ста ти у „но ву еко но ми ју“.

По ла зе ћи од ре че ног схва та ња кул ту ре и кре-
а тив ног сек то ра, из вр ше на је ста ти стич ка ана ли за 
пр вен стве но за зе мље ЕУ-25 у ко ји ма су кул ту ра и 
кре а тив ни сек тор оства ри ли уку пан про мет по чет-
ком две хи ља ди тих око 654 ми ли јар де евра, а то-
ме је прет хо дио ку му ла тив ни пе то го ди шњи раст 
од 12,3% што је мно го из над ра ста укуп не при-
вре де у овој асо ци ја ци ји зе ма ља. Сем то га, за по-
сле ност у том сек то ру из но си ла је око 5,8 ми ли о на 
љу ди или 3,1% од укуп но за по сле них у Уни ји. На 
свет ском тр жи шту је, од по чет ка до по ло ви не пр-
ве де ка де две хи ља ди тих го ди на, по ра сло уче шће 
раз ме њи вих до ба ра и услу га кре а тив ног сек то ра 
за 8,7% про сеч но го ди шње, а свет ски из воз до ба-
ра кре а тив не де лат но сти уче ство вао је са 3,4% у 
ме ђу на род ној раз ме ни до сти гав ши 424,4 ми ли јар-
де до ла ра (2005). Пре ма то ме, мо же се оце ни ти 
да кул ту ра и кре а тив ни сек тор зна чај но до при но-
се за по шља ва њу, ства ра њу но ве вред но сти у ЕУ-
25, а ни је за не ма ри во ни уче шће из во за до ба ра 

Традиционална култура и 
наслеђе

Занати, антиквитети и 
уметничка рестаурација 

Накит, текстил, занатски производи од керамике и дрвета, 
антиквитети, уметничка рестаурација и др.

Традиционална 
гастрономија 

Гастрономске активности, прехрамбени производи тог краја 
и др.

Културно-историјско и 
природно наслеђе 

Музеји, архиви, библиотеке, археолошке локације, 
споменици, резервати природе...

Уметност 

Визуелне уметности Сликање, скулптуре, фотографисање, литература и др.

Извођачке уметности 
Позориште, балет, опера, циркус, луткарско позориште и 
др.

Културне продукције 
(медији) 

Аудиовизуелна продукција Филм, телевизија, радио, видео и остала радиодифузија

Музичка продукција Снимљена музика, живо музичко извођење

Издваштво Књиге, новине, магазини и остале публикације

Креативне активности 
Дизајн Дизајн одеће, графички дизајн, унутрашње уређење и др.

Креативне услуге Архитектура, рекламирање и др. 

Нови медији Комјутерски програми, видео игре, дигитални садржаји и др. 

Културни и креативни туризам 

При лог 1: Еле мен ти кул ту ре и кре а тив ног сек то ра8
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кре а тив не де лат но сти у укуп ној ме ђу на род ној раз-
ме ни. Ме ђу тим, ве ли ка ве ћи на зе ма ља у раз во ју 
још увек ни је у мо гућ но сти да ак ти ви ра свој „ме-
ки“ те ри то ри јал ни ка пи тал, ство ри и упо сли сво је 
соп стве не кре а тив не ка па ци те те, те на тај на чин 
оства ри зна чај ни је, трај не ефек те при вред ног ра-
ста, раз гра ња ва ња еко ном ске струк ту ре, но ва рад-
на ме ста и одр жи во за по шља ва ње.

Зна ње, кул ту ра и кре а тив ност –  
те ри то ри ја (про стор)

Ве зу из ме ђу зна ња, кул ту ре, кре а тив но сти, на 
јед ној стра ни и те ри то ри је на дру гој, ми смо до са-
да под ра зу ме ва ли ис ти чу ћи да су део тзв. те ри то-
ри јал ног ка пи та ла ко ји је у прет ход ним раз вој ним 
обра сци ма дру штва углав ном био за не ма ри ван. Он 
ни је са гле да ван као зна чај ни чи ни лац раз во ја, ни ти 
на од го ва ра ју ћи на чин укљу чен у ана ли зу раз вој них 
мо гућ но сти, би ло зе ма ља у це ли ни или њи хо вих по-
је ди нач них де ло ва, ре ги о на, окру га, гра до ва, па све 
до ни воа ло кал них зајед ни ца. Опре де љу ју ћи се да 
ов де осве тли мо упра во ту по ве за ност, нај о чи глед-
ни је је да је при ка же мо за по је ди нач не гра до ве-ме-
га ло по ли се ко ји, без сум ње, рас по ла жу са бар три 
ме ђу соб но по ве за на еле мен та „ме ког“ те ри то ри јал-
ног ка пи та ла. По се ду ју кре а тив ни про стор, ме ста на 
ко ји ма се су сре ћу кул тур но и кре а тив но ства ра ла-
штво, на јед ној, и од го ва ра ју ћу за ин те ре со ва ност за 
ње го ву „по тро шњу“, на дру гој стра ни. Са мим тим, 
мо гу да при ву ку ре сур се, љу де и ка пи тал; кре а тив-
не де лат но сти, пред у зе ћа и ор га ни за ци је из до ме на 
кул ту ре и ства ра лач ког сек то ра као при вред не, дру-
штве не и кул тур не по кре та че; и кре а тив ни та ле нат, 
љу де са умет нич ким ве шти на ма и лич ним спо соб-
но сти ма/при род ном кре а тив но шћу, а од ли ку ју се 
пред у зет нич ким ду хом ко ји им омо гу ћа ва ства ра-
ње ино ва тив них по слов них ак тив но сти. На рав но да 
њи хо во ме ђу соб но де ло ва ње умно го ме за ви си од 
си сте ма, осо бе ног во ђе ња и ин сти ту ци о нал них ре-
ше ња на да тој те ри то ри ји. За ви си од си сте ма упра-
вља ња, за тим њи хо вог по ло жа ја у про стор ном уре-
ђе њу зе мље и хи је рар хи ји гра до ва, те мо гућ но сти 
при сту па ин фор ма ци о ним и ко му ни ка ци о ним тех-
но ло ги ја ма. По ред са ме до ступ но сти ИКТ, ве о ма 
је ва жно ак тив но уче шће у „ди ги тал ној при вре ди“, 
што зна чи – по ве зи ва ње, уну тар да тог про сто ра и/
или са оста лим ре ги о ни ма зе мље, од но сно са ме ђу-
на род ним окру же њем. Све је то нео п ход но у ци љу 
соп стве ног про фи ли са ња, ме ђу соб не по де ле ра да 

или раз ли чи тих об ли ка еко ном ске са рад ње, ин фор-
ми са ња по тен ци јал них ко ри сни ка/ку па ца, те да им 
се омо гу ћи ин ди ви ду а лан ути цај у ци љу што пот пу-
ни јег за до во ље ња по тре ба.

Нај зна чај ни ја при мед ба на пред из ло же ном 
схва та њу од но са зна ња, кул ту ре и кре а тив но сти 
пре ма те ри то ри ји на при ме ру гра до ва-ме га ло по-
ли са је у пи та њу да ли се на ве де не прет по став ке 
мо гу сте ћи и ка да се има ју у ви ду знат но број ни је 
си ту а ци је ка рак те ри стич не за пре о вла ђу ју ћи део 
про сто ра ЕУ. По себ но би се мо ра ли има ти у ви ду 
усло ви ма ње раз ви је них зе ма ља све та или њи хо-
вих по је ди них де ло ва ко ји ма је још зна чај ни је да 
се осла ња ју на по сто је ћи те ри то ри јал ни ка пи тал, 
осо би то ње гов „ме ки“ део, ка ко би се ак тив но укљу-
чи ли сво јим спе ци фич но сти ма и ко ри сти ли их за 
еко ном ско/укуп но со ци јал но на пре до ва ње. Њи ме 
би тре ба ло да се под стак не и омо гу ћи тра јан, одр-
жив на пре дак сред њих и ма лих гра до ва или цен та-
ра ло кал них са мо у пра ва, где не по сто ји ве ли ка кон-
цен тра ци ја ста нов ни штва, при вред них ак тив но сти и 
дру гих прет по став ки. Реч је о те ри то ри ја ма на ко-
ји ма пре те жан и/или до бар део ста нов ни штва жи ви 
у ру рал ном, рет ко на се ље ном под руч ју, а не на ла зе 
се у гра ви та ци о ној зо ни ве ћих гра до ва из ко јих би 
мо гли оче ки ва ти да се ши ре раз вој ни им пул си. У ци-
љу пре ва зи ла же ња еко ном ске и дру штве не ствар-
но сти ка рак те ри стич не за пре те жан део те ри то ри је 
Евро пе, већ ду же од јед не де це ни је пред у зи ма ју се 
ра зно вр сне ме ре. Оне су по себ но усме ре не на оне 
су бре ги о не (NUTS3) ко ји су озна че ни као сред ње 
ур ба ни зо ва ни (где је нај ма ње око тре ћи не ста нов-
ни штва ур ба ни зо ва но) и пре те жно ру рал ни (ви ше 
од 50% укуп ног ста нов ни штва жи ви у ру рал ном 
под руч ју). Пре вас ход ни циљ пред у зе тих ме ра је да 
се у њи ма фор ми ра си стем одр жи вог, урав но те же-
ног, по ли цен трич ног и кон ку рент ног раз во ја ових 
про сто ра. Сем то га, у ак ту ел ним до ку мен ти ма ЕУ9 
пред ви ђа ју се и „но ве фор ме парт нер ства и те ри-
то ри јал ног упра вља ња из ме ђу ру рал них и ур ба них 
обла сти“, а у Те ри то ри јал ној аген ди ЕУ 2020 (Ter ri to-
rial Agen da of the EU 2020) из не то је за ла га ње да се 
про ши ру је и про ду би за по чет про цес умре жа ва ња, 
са рад ње и ин те гра ци је из ме ђу раз ли чи тих про сто-
ра на свим те ри то ри јал ним ни во и ма. На гла ша ва се 

9  Ter ri to rial Agen da of the Euro pean Union: To wards a mo re com pe ti ti ve and Su sta i-
na ble Euro pe and Di ver se Re gi ons (Laj pcig: In for mal Mi ni ste rial Me e ting on Ur-
ban De ve lo pemnt and Ter ri to rial Co he sion, 24-25. maj 2007), http://www.in-
fo co o pe ra re.ro/Fi les/Ter ri to rial%20Agen da%20of%20the%20Euro pean%20
Union_20093195.pdf (пре у зе то 1. 8. 2012).
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да је „по ли цен трич ни и урав но те же ни те ри то ри јал-
ни раз вој ЕУ би тан еле мент за очу ва ње про стор ног 
скла да (ко хе зи је), где нај ра зви је ни ји гра до ви и ре-
ги о ни у Евро пи са ра ђу ју као де ло ви по ли цен трич ног 
мо де ла. Они до да ју вред ност и функ ци о ни шу као 
цен три што до при но се раз во ју ши рих ре ги о на“.10

У тој са рад њи, већ оства ре на кон цен тра ци ја при-
вред них де лат но сти, ста нов ни штва, обра зо ва ња, 
кул тур них и кре а тив них ак тив но сти у раз ви је ни јим 
сре ди на ма мо же се на по де сан на чин по ве за ти са 
од го ва ра ју ћим еле мен ти ма ко ји по сто је у сред ње 
ур ба ни зо ва ним и/или пре те жно ру рал ним под руч-
ји ма. По себ но ако се при ме не по год ни упра вљач-
ки ме ха ни зми и под сти ца ји што би при ву кли ин ве-
сти то ре и учи ни ли да им ре ђе на се ље не те ри то ри је 
по ста ну при влач не. Са рад ња омо гу ћа ва да се део 
обра зов них, кул тур них и кре а тив них ка па ци те та 
дис ло ци ра, или се њо ме под сти че њи хо во лак ше и 
бр же ши ре ње пре ма „но вим“ про сто ри ма за хва љу-
ју ћи ни жим ин ве сти ци о ним/те ку ћим тро шко ви ма 
и дру гом по год но сти ма (при род ним осо бе но сти-
ма, исто риј ском на сле ђу и кул тур ној тра ди ци ји, те 
на све му то ме за сно ва ној кре а тив но сти) из ван већ 
раз ви је них цен та ра. С дру ге стра не, јед но вре ме но 
се ис ти че као зна чај но за да љи на пре дак да се одр-
жи и да ље раз гра на ва њи хо ва по ве за ност са раз ви-
је ним цен три ма, од но сно укљу че ност у на ци о нал не 
и ме ђу на род не раз вој не то ко ве. На та кав на чин и 
ма ње ур ба ни зо ва не, ре ђе на се ље не, ру рал не те ри-
то ри је што се од ли ку ју ни жим сте пе ном раз ви је но-
сти, мо гу ра чу на ти на за јед нич ко ства ра ње кре а тив-
них про сто ра ко ји ма би при вла чи ли ре сур се, љу де 
и ка пи тал, као и кре а тив не де лат но сти. Оне би би-
ле при вред ни, дру штве ни и кул тур ни по кре та чи, те 
рас по ла га ле ге не рич ким сна га ма што де лу ју пре ма 
остат ку ту ло ци ра них еко ном ских ак тив но сти, од-
но сно укуп ној дру штве ној над град њи, фор ми ра ју-
ћи та ко це ло вит те ри то ри јал ни ком плекс. Под ра-
зу ме ва се да би све то тре ба ло да бу де по др жа но 
од го ва ра ју ћим упра вљач ким и ин сти ту ци о нал ним 
ре ше њи ма при ла го ђе ним сва кој по је ди нач ној про-
стор ној це ли ни. Ре ги он, су бре ги он, ло кал на за јед-
ни ца, или тач ка у ко јој се же ле ство ри ти раз вој не 
прет по став ке, мо ра ју би ти пот по мог ну те при сту пом 
ин фор ма ци о ним и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја-
ма, ка ко за са му др жав ну ад ми ни стра ци ју, та ко и 

10  Ter ri to rial Agen da 2020 – to wards an in clu si ve, sa mrt and su sta i na ble Euro pe of 
di ver se re gi ons (Gödöllő: In for mal Mi ni ste rial Me e ting of Mi ni sters re spon si ble 
for Spa tial Plan ning and Ter ri to rial De ve lop ment on 19th May 2011), http://
www.eu2011.hu/fi les/bveu/do cu ments/TA2020.pdf (пре у зе то 1. 8. 2012).

фор ми ра њем прет по став ки за „ди ги тал но при вре-
ђи ва ње“ ши ро ког кру га су бје ка та. То је нео п ход но 
да би се омо гу ћи ла до бра по ве за ност уну тар про-
сто ра и са окру же њем, ужим или ши рим.

Из све га ре че ног про из и ла зи да су упра во зна-
ње, кул ту ра и кре а тив ност, као де ло ви ме ког те ри-
то ри јал ног ка пи та ла, уз еко ло шке вред но сти, ква-
ли тет при род не сре ди не и кул тур но на сле ђе, ве о ма 
чвр сто по ве за ни са те ри то ри јом. Као та кви, они 
од ре ђу ју до бро бит и еко ном ску пер спек ти ву, од но-
сно опре де љу ју ње не је дин стве не раз вој не мо гућ-
но сти. Упра во због то га је и у Ср би ји зна чај но да 
се на свим ни во и ма те ри то ри јал ног ор га ни зо ва ња 
ја сно по ка жу бит ни еле мен ти те ри то ри јал ног ка-
пи та ла. По себ но тре ба из дво ји ти и ис та ћи оне ко ји 
ус по ста вља ју спе ци фич ност сва ког од мо гу ћих ни-
воа те ри то ри јал ног ор га ни зо ва ња зе мље, а при ме-
ном иза бра них ме ра, ме ха ни за ма, ин стру ме на та и 
ор га ни за ци је ва ља си стем ски де ло ва ти на њи хо во 
уну тра шње, ме ђу ре ги о нал но и ме ђу на род но по ве-
зи ва ње. Та ко би се оства ри ли ве ћи, трај ни и одр-
жи ви раз вој ни ефек ти и пре ва зи шле по сто је ће 
раз ли ке.

У ци љу од го ва ра ју ћег при сту па ња те ри то ри јал-
ном ка пи та лу, осо би то ак ти ви ра њу ње го вих „ме-
ких ком по не на та“, не ки ауто ри се за ла жу за при-
ступ раз во ју за сно ван на те ри то ри ји (про сто ру). 
Ти ме би се у ства ри фор ми ра ла „но ва па ра диг ма 
ре ги о нал не по ли ти ке“ са ко јом се екс пе ри мен ти-
ше у раз ли чи тим де ло ви ма све та то ком по след ње 
две де це ни је. Пре ма да тим оце на ма, у ње ној осно-
ви се на ла зи по тре ба за стра те шким и ин те гри са-
ним схва та њем по ли ти ке ка ко би се сма њи ла ду-
го роч на не е фи ка сност и/или по сто је ћа со ци јал на 
ис кљу че ност. Све то има за циљ под сти ца ње ин сти-
ту ци о нал них про ме на, по слов не про дук тив но сти 
и ино ва тив но сти, што је нео п ход но за по бољ ша но 
оства ре ње ску па ци ље ва по ли ти ке те ри то ри јал ног 
раз во ја. Ово би до при не ло уна пре ђе њу ага ре гат-
ног и per ca pi ta ра ста, те оста лих по ка за те ља на 
осно ву пот пу ни јег ан га жо ва ња рас по ло жи вог те-
ри то ри јал ног ка пи та ла, уз јед но вре ме но ви сок сте-
пен ком пле мен тар но сти ра зно вр сних де лат но сти 
уну тар ужег или ши рег про стор ног ком плек са што 
се на та кав на чин фор ми ра.11

11  F. Bar ca, An agen da for a re for med co he sion po licy, a pla ce-ba sed ap pro ach to 
me e ting Euro pean Union chal len ges and ex pec ta ti ons, In de pen dent Re port for 
Re gi o nal Po licy Com mi si o ner, (april 2009), XI, http://www.euro parl.euro pa.
eu/me et docs/2009_2014/do cu ments/re gi/dv/bar ca_re port_/bar ca_re port_
en.pdf(пре у зе то 1. 8. 2012).
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Пре ма ста ром обра сцу, основ на ори јен та ци ја 
би ла је ка по ве ћа њу при хо да и ра сту ма кро е ко-
ном ских агре га та у спо ро ра сту ћим ре ги о ни ма, пре 
све га per ca pi ta бру то на ци о нал ног до хот ка (бру то 
до ма ћег про из во да).12Тре ба ло је пр вен стве но да 
се при вре ме но ком пен зу ју „ште те“ што про из и ла-
зе из ло ка ци о них гу би та ка у иза бра ним, кри тич-
ним ре ги о ни ма (не раз ви је ним, де пре си ра ним и/
или оним у за о ста ја њу). Ори јен та ци ја но ве па ра-
диг ме ка свим раз ли чи то опре де ље ним де ло ви ма 
про сто ра са ци љем да се јед но вре ме но са ра стом 
при хо да и агре га та per ca pi ta оства ри раз вој но ак-
ти ви ра ње не до вољ но ис ко ри шће них по тен ци ја ла 
свих те ри то ри ја, њи хо ва функ ци о нал на са рад ња 
и сма ње ње по сто је ћих раз ли ка, тач ни је до во ђе ње 
ових у дру штве но при хва тљи ви ју сра зме ру. На тај 
на чин се но вим обра сцем до би ја ве ћа ко хе рент-
ност из ме ђу про стор не за сно ва но сти и кон цеп та 
те ри то ри јал не по ли ти ке ко ја ни је све де на на ад-
ми ни стра тив не је ди ни це (што су нај че шће ре ги о-
ни у по је ди ним зе мља ма). Но вом па ра диг мом се 
тра же мо гућ но сти фор ми ра ња функ ци о нал них 
еко ном ских обла сти. То он да омо гу ћа ва да се из-
вр ши кон цен тра ци ја до брог де ла рас по ло жи вих 
сред ста ва на ма њи број ци ље ва/про је ка та од кључ-
ног зна ча ја за ЕУ и/или по је ди не зе мље чла ни це. У 
том прав цу, де лу је се већ ду же од две де це ни је да 
се фор ми ра ју функ ци о нал не еко ном ске обла сти 
од ком пле мен тар них ре ги о на ко ји су у раз ли чи тим 

12  OECD, The New Ru ral Pa ra digm: Po li ci es and Go ver nan ce (Pa ris: OECD Pu bli-
ca ti ons, 2006), 15-16.

зе мља ма (пре ко гра нич на са рад ња као ме ха ни зам 
ко ор ди на ци је про стор ног раз во ја са гла сно рас по-
ло жи вом те ри то ри јал ном ка пи та лу). С дру ге стра-
не, но вим обра сцем се оста вља мо гућ ност број ни-
јим су бјек ти ма да се ак тив но укљу че у чи тав овај 
про цес, пре све га у фа зи утвр ђи ва ња при о ри те та, 
али и то ком оства ри ва ња утвр ђе них ци ље ва, од но-
сно на кон за вр шет ка про је ка та у оце ну њи хо вих 
ре зул та та.

Ста ри обра зац се од ли ко вао ме ха нич ким спа ја-
њем сек тор ског и те ри то ри јал ног при сту па та ко што 
су под сти цај не ме ре, суб вен ци је и др жав на по моћ 
би ли сек тор ски опре де ље ни за од ре ђе не ре ги о не. 
У ствар но сти по је ди них зе ма ља, укљу чу ју ћи Ср би ју, 
све вре ме на кон Дру гог свет ског ра та, то је зна чи ло 
да су на ни воу зе мље утвр ђе ни сек тор ски при о ри те-
ти, а ме ра ма ре ги о нал не по ли ти ке на сто ја ло се да 
све ре пу бли ке и по кра ји не/цен трал на Ср би ја (као 
ре ги о ни) „до би ју“ то ком сва ког сред њо роч ног план-
ског раз до бља по не ки ка па ци тет из ода бра них при-
о ри тет них сек то ра. При то ме се ни је во ди ло ра чу на 
ко ли ко је та ко до би је на ин ве сти ци ја ком пле мен тар-
на са по сто је ћом еко ном ском струк ту ром, од но сно 
рас по ло жи вим те ри то ри јал ним ка пи та лом, да ли 
до при но си пот пу ни јем ак ти ви ра њу рас по ло жи вих 
ре ги о нал них по тен ци ја ла, од но сно спе ци ја ли за ци-
ји, ме ђу ре ги о нал ној по де ли ра да и ком плек сном 
раз во ју сва ког од њих. Ин те гри са ним раз вој ним 
про јек ти ма што се на ла зе у осно ви но вог обра сца 
и фор ми ра њем функ ци о нал них обла сти, омо гу ћа ва 
се пот пу ни је ак ти ви ра ње не до вољ но ис ко ри шће них 
по тен ци ја ла у свим де ло ви ма те ри то ри је. При то ме 

При лог 2: Ста ри и но ви обра зац ре ги о нал не/те ри то ри јал не по ли ти ке12

Стари образац (парадигма) Нови образац (парадигма) 

Циљеви
Привремене компензације за 
локационе губитке спорорастућих 
региона

Ослушкивање недовољно искоришћених 
потенцијала у свим регионима за јачање 
регионалне конкурентности

Јединица на коју се односе Административне јединице Функционалне економске области

Стратегије Секторски приступ Интегрисани развојни пројекти

Инструменти Субвенције и државна помоћ
Комбинација „чврстог“ и „меког“ 
територијалног капитала

Извршилац
Централна влада (у новије време 
међународни фондови и институције)

Интеракција различитих чинилаца – 
наднационалних (када су укључени), државе 
и свих њених међунивоа, па до локалних 
самоуправа
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је мо гу ће то ком при пре ме, пу тем ди ја ло га на раз ли-
чи тим ни во и ма др жа ве, са зе мља ма у не по сред ном 
окру же њу и/или са ме ђу на род ним асо ци ја ци ја ма 
(пре све га са ЕУ), кроз рас пра ву утвр ди ти ко ли ко су 
при о ри те ти уса гла ше ни у од но су на стра те шка до-
ку мен та сва ког уче сни ка, те утвр ди ти ин ди ка то ре за 
про це ну оства ре ног учин ка иза бра них ин те гри са-
них раз вој них про је ка та.13

Ка ко би се оства ри ли бо љи ре зул та ти у ре а ли за-
ци ји, за Европ ску уни ју или зе мље што ра чу на ју на 
ње ну по др шку, пред ла же се и но ви уго вор ни ме ха-
ни зам ко јим би се обез бе ди ло ства ра ње по треб них 
ши рих прет по став ки. Ми сли се пре све га на оства-
ре ње оче ки ва них учи на ка и ин сти ту ци о нал не про-
ме не, за тим на њи хов од го ва ра ју ћи на чин при ме не 
и оце не, али и го ди шње про ве ре ре зул та та по сле 
тре ће го ди не от по чи ња ња оства ре ња од стра не ор-
га на ЕУ, ако је по треб но, или на осно ву Стра те шког 
из ве шта ја о ре зул та ти ма са мих зе ма ља.

13  F. Bar ca, An agen da for a re for med co he sion po licy, a pla ce-ba sed ap pro ach to 
me e ting Euro pean Union chal len ges and ex pec ta ti ons, In de pen dent Re port for 
Re gi o nal Po licy Com mi si o ner, (april 2009), IX, http://www.euro parl.euro pa.
eu/me et docs/2009_2014/do cu ments/re gi/dv/bar ca_re port_/bar ca_re port_
en.pdf, (пре у зе то 1. 8. 2012). 

Оце њу је се да но ви обра зац те ри то ри јал не по-
ли ти ке омо гу ћа ва бо ље усред сре ђи ва ње на основ-
не при о ри те те, уз ви со ку са гла сност број них су-
бје ка та укљу че них у про цес про јек то ва ња ци ље ва, 
се та ex an te утвр ђе них усло ва, по треб ног ин сти ту-
ци о нал ног окви ра и па ра ме та ра за оце ну ис пу ње-
но сти по ста вље них ци ље ва. Сем то га, укљу чи ва ње 
ло кал них чи ни ла ца у про цес ини ци ја ти ва, утвр ђи-
ва ња ци ље ва и омо гу ћа ва ње ме ђу на род них екс-
пер ти за на ло кал ном ни воу, тре ба ло би да сма њи 
ри зик од оп струк ци ја ме сних ин те ре сних гру па, 
или ло кал них са мо у пра ва, за по сти за ње оче ки ва-
них ефе ка та ин те гри са них раз вој них про је ка та.

Са сво је стра не, ши ро ким об у хва том ини ци-
ја ти ва и про јек то ва ња ци ље ва сти му лише се про-
цес обра зо ва ња и уса вр ша ва ња свих укљу че них 
су бје ка та ка ко би мо гли ква ли фи ко ва но да уче-
ству ју у це ло куп ном про це су. То ће јед но вре ме но 
до при не ти бо љем са гле да ва њу и про це ни рас по-
ло жи во сти свих еле ме на та те ри то ри јал ног ка пи-
та ла, њи хо вом ак ти ви ра њу, те по сти за њу од го ва-
ра ју ћих раз вој них ефе ка та за сва ки по је ди нач ни 
про стор и це ли ну ко јој при па да, од но сно чи та ву 
за јед ни цу.
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Territorial Capital and Development Potentials of a Territory 

Summary
Since the beginning of the nineties of the 20th century, in developed countries much bigger significance has been given to 
the development incentives that come into certain areas from the field of culture, and recently particular attention is being 
paid to the creative sector. In this paper we have attempted to point out to the modern meaning of the concept of territorial 
capital. We did that with the aim to highlight the role of this concept in the realization of economic policies, primarily the 
regional policy or the policy of territorial adjustment. Then we focused on the knowledge, culture and creativity as important 
elements of the so-called soft territorial capital. We illuminate the connection between knowledge, culture and creativity, 
on the one hand, and the territory, on the other, from the perspective of both contemporary and traditional development 
paradigms. The interaction between the spaces where the cultural and creative work and activities that are based on 
them, meet the organizations from the domain of culture, creative sectors and talents, was mainly neglected in previous 
developmental patterns of the society. Therefore, in the last part of the paper we dealt with the analysis of these elements 
as factors of development, either of a country as a whole, or its individual parts on all the levels - regions, districts, cities, 
local communities. The new pattern of the territorial policy allows better focusing on basic priorities, with the full consent of 
the numerous entities involved in the process of designing objectives, the set of ex ante established conditions, the necessary 
institutional framework and parameters for assessing the fulfillment of the goals. Besides, involvement of local stakeholders 
in the process of initiatives, determining goals and providing international expertise at the local level, should reduce the risk 
of obstruction of local interest groups or the local governments, for achieving expected effects of integrated development 
projects.
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