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АНАТОМИЈА БЕОГРАДА" 

Модерна метропола је лолинуклеарна 

агломерација састављена ОД централног 

урбаног језгра и већег броја централних 

места различитог хијерархијског нивоа. 

Оваква структура метрополе формира ИН

тензивну мрежу међуо;:џноса различи'I'1ИХ 

центара која делом има чисто физички ка

рактер у виду инфраструктурних си-стема 

као што еу аутопутеви, желез.ничке пруге, 

канали, гасоводи, телефонски rводови, во

ДОВОД, канализација, а делом знатно флу
иднији, 'Од Iкојих су неки елементи видљи

ви и мерљиви као ШТО су сао6раh:ајни то

кови, IКретзње ЉУд'И и добара, ПQшта и фи
нансијске трансакције а неки сасвим ап

страк'I1НИ и немерљиви као ШТО су рззли-

1.IИТИ интереси, сарадња, измена :иrнформа

ција и међуљудски односи који сачињава

ју начин живота једне урбане заједнице. 

Теорија ·савременог аналитичк:ог поступ

ка при изучавању великих урбаних систе

ма сматра да су процеси економског раз-

., Овај рад је ск.раћена верзија публика
ције "Истраживање структуре Београда -
Мултивариаll'на анализа и К'омпјутер атлас 
континуално изграђеног подручја" рађене у 
оквиру зада·тка, "Концепција друштвено-еко
номС"ког развоја и програм просТ{)рног развоја 
и изградње Београда у периоду од 1976. до 
1985. roДине" и представља део његове ана
литичке подлоге. Атлас је објављен 1976. го
дине у издању Завода за планирање развоја 
града Београда. Ауторсюим тимом је руково
дио Милош Р. Перовиh а истраживачи су би
ли Милош Р. Перовиh, Милан Ша-рац и Се
рафим Оприцовиn . На овоме раду су још са
рађивали Татјана Живаниn, Јелена Радуло
виh, Вера Величковиh, Зорица Петровиh, Би
серка Милутиновиh, Иван Јоцев и Зорка Мар
ја-новиh. 

воја, друштвених IIIромена, социјалних, по

литичких и институцио.налних трендова 

не,YIпоредиво значајнији од чисто физичких 

или технолошких фактора. Природа метро

политанског развој а се не може сасвим 

простудирати и СХЈВаТ"И'I1И уколико се по

себна пажња не поклони променљивим а 
који описују друштвене, ПОJIIИтичке и кул

турне аспекте једног урбаног система. 

Основни извори .података О IСТРУ,ктури И 

расту Београда су низ пописа вођених 

још од 1834. године. Скоро сваки нови по

пис је проширивао информациону базу у

носеhи у своје упитнике прецизније пара

метре за области које су до тада биле не

адекватно покривене или сасвим необра

ђене. 

о.вај пораст информационе подлоге је 

сасвим у складу ·са порастом .К{lмпле:ЮСНQ

сти данаш·њег града. У 'Своме делу "Појава 
и раст урбаног региона" (Emergence and 
Growth о! ап Urban Region) Doxiadis, ана
лизирајуh.lИ раст Детроита, даје упе"lатљи

ву илустрацију пораста комплеКНQСТИ јед

ног урбаног система у току једног столеhа. 

Узимајуhи као полазну годину 1870. са ин
дексом 1,00, један век касније 1970. године 
пораст становника износи 47,4 територије 
града 62,5, дохот.ка 240, утрошка комерци
јалних -видова енергије 550 а "Комплексно

'СТИ 2.412. (Doxiadis, 1970). 
Мултиваријатни карактер града се не 

може једноставно објаснити једним репре

зентативним параметром (Robson, 1969). 
Маса расположивих података 'пружа при

лику да се урбани систем Београда сасвим 

добро сагледа али .постоје огромне тешкоhе 
у ру,ковању подацима и њиховој интерпре-
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'l'ацији. Тешкоhе су нарочито велике при 

по.кушају да -се у анаJllИЗУ унесе што је 
могуће више детаља а да се при томе са 

њима руку је на рационалан начин, колико 

то теорија и изабрана техника допуштају. 

(Rob50n, 1969). 
Фактор анализа, као и остале технике 

из велике породице мултивариаЋНе анали

зе (анализа главне компоненте, анализа 

групација, анализа !Сличности), је /Метод за 

истраживање структуре мултиварија'DНОГ 

света 'података путем дефинисања група

ција уско повезаних елемената садржаних 

у матрици корелационих коефицијената. 
Исард примеhује да је, као и многе дру

ге истраживач.ке техни·ке, фактор анализа 

тако .конструисана да омогуhи формирање 

једноставног оквира фактора чији међу

утицаји могу аДffiG3аТно да репрезентују 

сву комплексност реалног света (Isard, 
1960). 

Иза оваквог Isагd-овог тврђења стоје 

две основне претпоставке на којима ј е фак

тор анализа и заснована. Прва претпостав

ка је да у реалном свету постоји компли

кована структура односа која се бројчано 

може изразити а друга је да ниједна про

менљива 'сама по себи не може {)ву струк

туру адекватно да изрази, иако свака за 

себе објашњава извесне њене .карактери

стичне црте боље од било које друге. 

Кор.истеh.и ову тех'нику, у стању смо да 

ригорозним математичким третманом из 

велике масе података 'издвојимо изузетно 

редуциран број нових променљивих-фак
тора кој и садржавајуhи велики део укупне 

варијације у суштини ,представљају кључ

не артефакте студираних показатеља. 

Процес примене фактор анализе се са

стоји из неколико !Карактеристичних кора

ка који су са мањим модификацијама и 

ИЗl\'1енама коришћени од стране -скоро свих 

истраживача. 

Први корак у примени фактор анализе 

је прикупљање и <припрема input-a од "пН 

променљивих за .. N" опсервација. 

'у следеfiем кораку треба дефинисати 

међYlсобне односе између "п" променљивих 

и "N" 'Поаматрања и као резултат извести 
квадратну оиметричну корелациону ма

трицу (R). 

'у Tpeh.eM кораку добијену корелациону 
матрицу (R) треба тако решити да се до-
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бије мања маТ"рица (nxk), односно матрица 
фактора у којој је "k" број фактора и 

најчешће је знатно мањи од "пН, броја у

лазних променљивих. 

'у четвртом КОрЗlКу добијену матрицу 
фактора треба ротирати тако да што боље 

одра)Кава одређени скуп изворних промен

љивих. 

Последњи корак фактор анализе је ин

терпретација изведених фактора. "Тежине 

фактора" добијене анализом корелационе 

матрице су основа за идентификовање из

двојених фактора и представ.љају !Корела

ције аваке појединачне проме-:fiљиве са из

двојеним факт>ором. Фактор матрица ·садр
жи онолико колона колико је фактора (k) 
издвојено и онолико редова колико је из

ворних променљивих (п) било укључено у 

анализу . ФакТ>ори се интерпретирају пре

,ма "тежинама фактора'4 најприближН'ијим 

вредностима + 1 или -1. (Нагтаn, 1970). 
Модел анализе фактора анализира "п" 

променљивих у "NH опсервација (п, N, Е 
скупу .природних бројева). 

Појединачна променљива се означава 

Хј , а 'ако јој доделимо индеК!с "iH добија
мо "ј Н _ту променљиву на "i44_TOj опсерва

цији Хјј (где је ј = 1, 2, . . . , п; i=1, 2, ... , N). 
Средња вредност променљиве Хј изра

чунава се по обрасцу: 

_ N 

Хј =1: Xj;lN. 
ј = 1 

Вредност променљиве у једној опсерва

цији може да се много погодније изрази 

као: 

Варијанса променљиве Хј даје се изра
зом: 

N 

5)' = 1: xftlN. 
1=1 

Ако се стандардно одступање узме ·као 

јединица мере, тада ·стандардизована вред

ност променљиве ј за i-TY опсервацију је: 

Скуп вредности Zji (i = 1, 2, .. . , N) на

зван је променљивом Zj у стандарној фор

ми ј единичне варијансе. За било Kqje две 
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променљиве "ј " и " k" коваријанса се даје тора. Из њих се очитава међусобна коре-
изразом: 

N 

Sj k = 1: Хј ј Xk/ N 
ј=1 
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Групације променљивих израже'liе фа1Сторu"ча. 

а коефицијенти корелације: 

N N V N N 
r jk=Sjk/SjSk=1:Zj i Zk /N = 1: Хјј Xk / .LX~ 1:Xki 

ј= 1 ј=1 . '.=1 k = 1 

Одређ-ивање корелационих коефиције

ната је први корак у раду на анализи фак-

лативна повезаност измеljу .променљивих 

I Гjk I ::::;; 1. Највиша повезаност постоји уко
лико је вредност I fjk I блиска 1. 
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Groupings ој variabLes e.Tpressed Ьу jactor. 

Основни циљ анализе фактора је да 
представи лроменљиву Zj помоhу неколико 

хипотетичких конструкција или фактора. 

Zj=. ajtFt+aj2Ft + ... + ajnFn (ј=1 , 2, ... , п) , 

где се свака од "п" променљивих линеар-
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КO(I«~;Ј~ drujt~.no·.konom,kog rilZVO/IJ 

I 
; progr.m proJtomog r.zvoJa Ilzgr.dnJ. 
B.ogr.dIJ .. periodu ,,16· 1985. 

~ Zavod z. plilnir.nj. r.zvoj. gradil B.ogr.dll 

Procenat stanovnika doseljenih do 1945. 

015 l.tr.tI~.nJ. Jtru"'ur. 8eogr~dil 
Mulllv~rIJ~ /na an~liza I "ompjul.r а/lа, konllnu~lno IzgrlldenOQ podrucja 

0.60 - 4.20 

4.21 - 1. fЮ 

~~ш 7.'1 - 11.40 

iШЩ 11.4 1- ' 5.00 

Проценат стаnовни'Ка досеље1tuх до 1945. 20 ';и ;: с 015. 

P ercentage ој inhabitants setHed иnш 1945. 015. 

ЗЗ6 

~ 15.01 - 1'.60 

== ~~~ 18.61- 22.20 

:i~::~: 22.21 - 25.'0 

ј1~Ш 
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0.24- 5.28 

5.29 - 10.33 

Procenat osoba sa visokiт strucniт obrazovanjeт ШШ! 10.34-15.37 

iШЩ 15.38 - 20.41 

019 Istraiivan/e struldure Beograda 
Mu/livari/atna anallza I koтp/uler atlas kontlnualno izgrsdenog podrucja 

[--
I 

Проц€'нат особа са вuсо'Ки.It СТРУ'>t'Њu,м. образовање"\~ 019 . 

Percentage ој coUege graduates. 019. 

43 

20.42-25.46 

~ШШ 25.47- 30.50 

::::::-:: 

\ШШ 30.51 - 35.55 

ё: :;: 35.56- 40.59 
ш.tt-: 
ttш:: 

--1 

337 



МИЛОШ ПЕРОВИЋ 

::::: B~og'ada џ pe,iodu 1975-1985. 
:!!! 111 jK:,~~~~;::~,r;;~I~:"e;9o;:~~~i~"!f:;'~~~j:oja 

:::; I Zavod za planiranje razvoja gri1da Beograda 

Procenat penzionera 

039 Islrativanje slruklure Beograda 
Multlvarijalna analiza i "отрјulег allas kontinualno ;zgradenog podru(;ja 

Проценат nензuоnера 039. 

Percentage ој retired persons. 039. 

338 

0.30 - 2.77 

2.78 - 5.25 

5.26 - 7.72 

i!!Шi 7.73-10.20 

тш! 

~j 10.21-12.57 

=~.:: 
12.58 - 15.15 

ШШ~ 15.15 - 17.52 

i::::~ 17.63 - 20.10 

:П .. :: 



!!! 111 ~;;o~e;:';::~r';;:,~';"e:go~:~~~j~":~:;r~~~i;oia . ... I Beograda и periodu 1976·1965. 

:: ~ Zavod za planjrartje razvoja grada Beograda 

Ргосепа! upravnih radnika, administrativnih, 
rukovodecih strucnjaka i umetnika и odnosu па 
ukupno zaposleno osobIje 

030 ISlrailvan/e Sffukture Beograda 
МuШvаriјаlnа analiza I koтp/utef atlas kontintlalno izgradertog podrџcja 

АНАТОМИЈА БЕОГРАДА 

().6{Ј - 9.59 

9.60 - 18.57 

18.58-27.56 

ШШi 27.57- 36.55 

~f~ 36.56 - 45.54 

.'t:::~ 

45.55-54.52 

ННШ 54.53 - 63.51 

:::::'; 

;'::": 63.52 - 72.5() 

i:Шј 

Процепат уnравн.их радн.и"Ка, aaJ.LunUCTpaTUBHUx, ру'Х:оводеnuх стручња"Ка U у"ltетн.u-ка у од-
1ЮСУ па у'Х:уnnо заnосл.ен.о особље 030. 

Percentage ој white-соUаr workers, administrative, menageriat speciatists and artists in respect 
ој Ље totat nuтЬеу ој emptoyed personnet. 030. 
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::::: Beograda и pericdu 1976-1985 
:!!! 111 f:;o~e:;c,:;~1,;:t~~~e;:;:~~~i~"/~::r~~~i:oja 
::: ~ I Zavcd za planiranje razvo;a gr~da Becgrada 

Procenat stanovnika od 65 i vise godina starosti 

009 Istraiivanje struklure Beograda 
Mullivarijatna anallza i kompjuter atlas kontlnualno izgradenog podru(;ja 

Ј i 
i ( 

I // 
~ 
'" 

0.40 - 2.30 

2.31 - 4.20 

4.21 - 6. 10 

6. 11 - 8.00 

Проценат становника од 65 и више zодunа старости и09 . 

Percentage ој inhabitants 65 от тоте years otd. 009. 

340 

8.01- 9.90 

9.91-11.80 

Ш1Ш 11.81 - 13.70 

::::::: 
!~~~ 13.71 - 15.60 
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Коnсерсјја druiitveno-ekonomskog razvoja 
i ргоугаm proslornog razvoj8 i izgr8dnje 
Beograda и periodu 1976·1985. 

Zavod l8 planiranje razvoja grada Beograda 

0. 10 - 3.40 

3.41 - 6.7О 

Procenat stanova sa elektricnim grejnim telima 6.71-10.00 

074 Istrallvanje strukture Beograda 
Multlvarijatna analiza i kompjuter atlils kontinualno Izgradenog podrucja 

:::Н Н 10.01 -13.30 
::::Н: 

!т:н 

Процеuат стаuова Са eJte-КТРU'Ч.'I-Иt.м: zpejuU.At тел,u.лta 074. 

Percentage ој aparteтents еtесtriсаПу heated. 074. 

13.31 - 16.60 

~~Ш 16.61-19.90 

ШШ119.91-23.20 

ш::::· 

~::~ 23.21-26.50 

::о-::: 
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::::: 8eogr.Jda "pefiod" '976-1985. 
~!!! 11 ~:~;:':!:~:'~f~/I:g0;:::;~"l~:~~~:;Oja 

::; ~ 11 Z .. ,d '''''0;''0;'''''';'-' ,,," в.""" 
Ргосепа' dvoclanih domacinstava 

011 15lr.Jtlvanje strukture 8eog,a(1a 
Mu/tiv.J,ij.Jtna anllliz.J I kompju' .. , 1111115 kontinu.Jlno Izgfadenog podrиcjtJ 

0.30 - 12.76 

12.77 - 25.22 

25.23 - 37.69 

ii1П!i 37.70 - 50.15 

iШi!i 

Проценат двочд.анuх до.маћ:инстава 011. 

Percentage 01 two-тeтber-house}~otds, 011 . 

342 

"'--::::-.; 50. 16- 62.6 1 

~i 
62.62 - 75.07 

ШП§ 75.08 - 87.54 

:;::;~; 

::::::: 87.55 - 100.00 

ШШ~ 

' 0 
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~!!! "1111 ~;;'oC;:a~i~'~~I~lt~:~O;:;~~~~~~"!a;~i;Oill 
" " " " " Beo9.adlJ и pe.;odu 1976· 1985 

: ~ ;; ~ I Zavod la plan;'lInje r;uvojll 9fllda Boog.lIdfl 

1.30 - 3.2' 

3.30 - 5.27 

Procenat stanovnika od 0 - 6 godina starosti 5.28 - 7. 26 

ЩЩi 7.27- 9,25 

005 ISI .lJiivanje slruklure Beogr. dll 
M:JIII"lJrljlJlna anal;"fI ; kompjute. fltllJ' ~onfjnUlJlno IZ9tadeno9 pod.utja 

f 

, I 

! f I Ј _ 

~ km ~.~/' __________ ~~5 ______________ ~'f~О~ ______ _ 

'" 

Процеnат ста?tовnu-к:а од 0-6 zод~ша старости 005. 

Percentage 01 inlI.abitants 0-6 years otd. 005. 

~oЏf~ 9.25- 11.24 

~~ 11.25 - 13.22 

13.23 - 15.21 

;;:;ш 15.22-17.20 

ШiШ 
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Koncepcija dllljrveno-ekonom!ikog ,a~ "oj" 
i program pros~oJrnog razvoja i izgradnje 
Beograda 11 perlodll 1976- 19В5. 

Zavod za plani,.nje ralvoja grada Beograda 

Procenat stanovnika od 7-14 godi na starosti 

006 Isr~aiivanje $truklll,e BflOg,ada 
MII/t;varijatn •• naliz. I kompfllrer allas konlinlla/n o I%grad. nog podruCja 

0.20- 2.$7 

2.5$- 4.95 

4.96- 7.32 

iШШ 7.33- 9.70 

! Ш!!! 

Проценат ста'Ю6НU1Са од 7-14 ~oдuпa старости 006. 

Percentage ој inhabitants 7-14 years otd. 006. 
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9.7Ј - 12.07 

Ш~~ 12.08 - 14.45 

\ШШ 14.46 - 16.82 

k~::~1 16.83 - 19.20 



АНАТОМИЈА БЕОГРАДА 

но описује у зависности ОД "п" нових не- стандардном облику па се последња једна

зависних променљивих или компонената чина може представити у следеhој форми: 

F" F2, ... , F n. 

Најједноставнији математички модел да 

се једна променљива опише у односу !На 

неколико других ј е : 

(j=l, 2, ... , п) (m<n) 

где је овака од "П" променљивих линеарно 

описана у зависности од "т" заједничких 

фактора и једног јединственог фактора. 

3аједничКЈИ фактори се рачунају за оКоре

лативне променљиве а јединств~и фактор 

према варијанси променљиве. 

Класични модел анализе фактора се 

може експлицитно изразити као вредност 

"ј" променљивих у "i" опсервација: 

т 

Zji=k ајр Fpi+dj U ji 
р = 1 

(i=1, 2, ... , N; ј = 1 , 2, ... , п). 

Варијанса променљиве може исто тако 

бити изражена преко фактора. ТаR:Ю ће ва

ријанса променљиве изражена на тај на

чин бити: 

s' = )~ z'- /N = ~ а2 ,' " F2. /N ) + 
Ј "-'< ЈЈ L Јр L рЈ 

р= 1 

(код суме где је изостављен индек'с подра

зумева се као промена индекса i= 1, 2, 
.. , N). 

Пошто је варијанса у стандардној фор

ми једнака јединици то се подразумева да 

су променљиве вељичине као и фактори у 

" 

s~ = 1 
Ј 

m т 

~ "a' +d 2 + 2 " L ЈР Ј L. 
р= l p< q+ l 

т 

+ 2 d j L Вјр ffpUj 
р = 1 

Ј еДИНИЧНИ фактори су увек некорела

тивни 'са заједничким факторима, и ако су 

заједнич:юи фактори не:к;орелатИБНИ међу

собно, rпаследња једначина добија једноста

ван облик: 

ДОПРИНОС фактора F р СВИХ променљи

ВИХ дефинише се као: 

" 
Ур = Laip (p = l, 2, ... , т) 

ј= l 

укупан допринос ;свих заједниЧ'ких факто

ра за све променљиве даје се као: 

V 

а кому,налитети: 

(ј = 1, 2, . . . , п) 

Имајући у 'виду горњи израз 'Основни 

модел анализе фактора се може пред ста

ВИ'ТIИ у следеhој форми: 

Zj=ajl F 1 + aj2F:?+ ... +ajmF m + 
+ bjSj+ejEj (j = 1,2, . , п) 

где су Sj и Щ специфичН!и и фа,ктори гре

шке респективно, а Ьј и еј њих,ови коефи

цијенти. 

Како су Sj и Еј некорелативНlИ може се 
извести :следеhа релација између укупно

сти и појединих делова представљених ком

понената, 

а укупна варијанса: 
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ако се поузданост променљиве Zj означи 

као ђЈ тада вариј анса грешке може да се 

изрази следеhим једначинама: 

ei ~ I - rjJ 

b'~ d2-e' 
ј ј ј 

Како је поузданост КQмплемент непоуз

даности то је: 

или 

За групу од "п" променљивих Л'Инеарни 

модел (*) , који изражава било коју промен
љиву Zj у зависности од "т" заједничких 

фактора у експондираном облику, има сле

дећу форму : 

Овакав скуп једначина се назива узо

рак. Множеn'И било коју од горњих једна

чина 'са факторима, су.мирањем за сваку 
од N опсервациј а и делеh.и са N, добијамо : 

(**) 

f zjpp = Зjl:ГFрF 1 + Зfl ГFрђ~ + •. . +Зјр+ ... + 
+ З јm f FpFm, 

f zjFm = Зji f FmFI + Зј2 [ FmF2 + · .. + З јр Г РrпFр + 
+ . .. + ајт , 

и 

Последња једначина показује да је ко
релација са јединственим факторима (rZj щ) 
увек идентична са коефицијентима једи

Нlичних фактора у узорку. 
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Уколико су елементи једначине (**) раз
личити од коефицијената ајр 'Из узорака у 

том ,случај у су заједнички фактори Fp не

корелисани тј. ГРрРс! = 0 (р ~ q) тада јед

начина (**) постаје: 

(ј = 1,2, ", п; р=l, 2, ... , т) 

Само у том случају .некорелисани фак

тори су ищентични са ,одговарајУћИМ кое

фицијеН'ru1ма узорка. 

у овоме раду, наш интерес је привукла 

зона -континуално изграђеног подручја пре

ма дефиницији Ј1страживача Атинског цен

тра за е~истику (Папагеоргиоу, 1969), која, 
осим изузетног К!валитета могуће органске 

е~страполације у 'Системе вишег реда и ре

лативно ЛЗiког дефинисања ужих органских 

целина, омогућава интерпретирање распо

ложивих података без озбиљнијих стати

С1'ичких деформација. 

Континуално изграђено подручје захва

та сем к·онт.инуално изграђеног терена и 

субурбана насеља, индустријска построје

ња и аеродроме уколико су лако присту

пачни средствима ј авног саобраhаја . Тако

ђе, уколико је дистанца између !Изграђених 

и уређених делова мања од 1,0 КМ ови су 
делови земљишта укључе.ни у .континуално 

изграђено подручје без обзира на ,намену 

раздеоних тра'Ка. Ако су ове меljудистанце 

веће од 1,0 км, а представљају паркове, 

парк-шуме или отворена рекреациона по

дручја, ово земљиште се такође сматра де

лом континуаљно изграђеног ,подручја гра

да (Папагеоргиоу, 1969). 

На овај начин дефинисано, континуално 

изграђено подручје Београда са извесним 

неопходним заокружењима захвата повр

шњну од 32.443,30 ha и садржи 890.134 ста
новника према попису из 1971. године. 

Улаз у фактор анализу континуално 

изграђеног подручја Београда чини 77 про
~енљивих, сакупљених на 225 географСК~Х 
јеДИНЈЩа зоне Iстудије , које објашњаваЈУ 

основне урбане карактеристике, демограф
ску ,структуру, друштвене 'Карактеристике 

и услове становања у Београду. у табели 1 
дата је комплет.на листа променљивих ко

ришhених у овоме раду. 
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ЛИСТА УЛАЗНИХ ПО ДАТАКА Табела 1 

Број I 
nро,м,еиљиве 

Про.м.еuљuва 

'" 

ОСНОВНЕ УРБАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

001 Гу,стина на·сељености 

002 Густина радних места 

003 Индекс изграђености 

004 Број линија гp~ДCKOГ "аобраhаја 

ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

005 Проценат становника од 0-6 година старости 
006 Проценат становника од 7-14 roдмна старости 
007 Проценат становника од 15-19 година старости 
008 Проценат становника од 20- 64 година староСЂИ 
009 Проценат становника од 65 и више годИ/на старости 
010 Проценат једночланих домаhинста'Ва 

011 Проценат двочланих домаћинстава 

012 Проценат трочланих домаh.ИНСТЭlВа 

013 Проценат четворочланих домаћинстава 

014 Проценат домаhинстава са пет и више чланова 

015 Проценат становника досељених до 1945. 
016 Проценат становника \Цосељених у периоду 1946- 1950. 
017 Проценат становника досељених у периоду 1951-1960. 
018 Проценат становника досељених у периоду 1961- 1970. 

019 

020 
021 

022 

023 

024 
025 

026 
027 

ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Проценат особа са високим <;::тручним образовањем 

Проценат особа са вишим стручним образовањем 

Проценат особа са средњим стручним образовањем 

Проценат особа ,са нижим стручним образовањем 

Проценат ВКВ радника 

Проценат КВ радника 

Проценат полуювалифИIкованих радника 

Проценат неквалификованих радника 

Проценат пољопривредних и сродних радника у односу на укупно 

запослено особље 

028 

029 

Проценат индустриј:ских радника у односу на укупно запослено особље 

Проценат радника запослених у трговини у односу .на укупно запослено 

особље 

030 

031 

Проценат управних радника, администраЂИВНИХ, руководећих , стручњака и 

уметника у односу на укуп.но запослено особље 

Проценат неписмених становника 
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Број I 
nро.меНЈьиве 

Про.ме1tљuва 
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032 Проценат полуписмених становника 

033 Проценат запосленог стаiНовништва у односу на укупно становништво (без 

самосталних професија и помажуhих чланова) 

034 Проценат ак~ивних лица у приватном сектору у .односу на укупно активно 

становнишТоВО 

035 Проценат -активних лица привремено незапослених 

036 Проценат неактивних лица 

037 Проценат домавица 

038 Проценат ученика и студената 

039 Проценат пензионера 

040 Проценат запослених 'Који за одлазак на посао !Користе возила јавног 

градског саобраћаја 

041 Проценат запо.слеnих који за одлазак на посао користе аутомобил 

042 Проценат запослених који на посао одлазе пешице 

043 Проценат домаhинстава која поседују аутомобил 

044 Проценат домаhинстава која поседују два и 'више аутомобила 

045 

046 

047 
048 

049 

050 
051 
052 

053 

054 

055 
056 

057 

058 

059 
060 
061 

062 

063 
064 

065 
066 

067 

УСЛОВИ СТАНОВАЊА 

Проценат станова изграђених до 1900. 
Проценат станова изграђених од 1901- 1918. 
Проценат станова изграђених од 1919- 1930. 
Проценат станова изграђених од 1931- 1940. 
Проценат станова изграђених ОД 1941- 1945. 
Проценат станова изграђених ад 1946-1950. 
Проценат станова изграђених од 1951- 1960. 
Проценат станова изграђених од 1961- 1970. 
Проценат посебних fшстањених соба 

Проценат гарсоњера 

Проценат једно:собних станова 

Проценат двособних станова 

Проценат трособних станова 

Проценат четворособних и веhих станова 

Просечна величина стана изражена бројем соба 

Однос броја соба и броја становника 

Проценат станова који се налазе у приземљу 

Проценат станова који се налазе између првог и четвртог спрата 

Проценат станова 'КОји Ice ,налазе !Између .петог и тринаестог спрата 

Проценат 'станова који се налазе на четрнаестом и вишим спратовима 

Проценат ICTaHoBa по дефиницији Завода за статистику 

Проценат пословних просторија које се користе за станове 

Проценат просторија које се користе као нужни смештај 



Број I 
npo.м.eu.љuвe 

068 Проценат станова без купатила 
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Промеnљива 

069 Проценат ,станова без 'Сталног клозета 

070 Проценат станова са клозетом ван стана 

071 Проценат станова без ВОДОВОДНИХ инсталација 

072 Проценат станова без електричних инсталација 

073 Проценат станова са пећима на 'Чврсто гориво 

074 Проценат станова са електричним грејiНИМ телима 

075 Проценат станова са централним или етажним грејањем 

076 Проценат стамбених зграда од слабог материјала 

077 Проценат домаћинстава к-оја :жшве у заједничким становима 

Од тринаест анализом издвојених фак

тора било је могуће lидентификовати само 

првих ·пет. 3начење осталих осам фактора 

је у овом случају остало необјашњено. 

Табела 2 

ФАКТОР 1 - КАРАКТЕРИСТИКЕ 

МЕТРОПОЛИТАНСКОГ ЈЕЗГРА 

Број 

nро.м.еи

љиве 

Про.м.еnљu.ва 

003 Индекс изграђености 

015 Проценат становника досе

љених до 1945. године 

019 Проценат особа 'са високим 

стручним образовањем 

039 Проценат пензионера 

"Тежuиа 
фактора" 

добијеnа 

а1ШЛUЗО.м. 

0,92086 

0,87762 

0,88294 

0,87591 

030 Проценат управних радника, 

административних, руково-

дећИХ стручњака и уметника 

у односу на У.купно запо-

слено особље 0,87591 

001 

009 

Густина насељености 

Проценат становника ·од 65 
и више година старости 

016 Проценат становн:ика .досе

љених у периоду 1946- 1950. 
ГОДИrне 

0,86097 

0,81382 

0,78482 

020 

. 074 

002 

011 

Проценат особа са вишим 

.стручним 05разовањем 

Проценат 'станова са елек

тричним грејним телима 

Густина радних места 

Проценат двочланих 

домаhiинстава 

0,78118 

0,77527 

0,70096 

0,58890 

Фактор 1 добијен анализом ротиране 

матрице фактора садржи врло високе вре

дности "тежмна фактора" за дванаест пр
ворангираних променљивих. Овај !Изведени 

артефакт је врло високо корелисан са про
менљивом 015 (Проценат становника досе
љених до 1945) и нешто мање са :промен

љивом 016 (Проценат ·стаНОВНИlка досељених 
у периоду 1946- 1950) Ш1'О значи да је зона 
коју овај фактор покрива nретежно насе

љена становницима који би се могли сма

трати староседеоцима Београда. Становни

ци ове зоне живе у условима високе густи

не становања (променљива 001) и врло ви

соког 'индекса изграђености (променљива 

003). Зона такође садржи врло 'висок про
ценат интелектуалаца (променљиве 030 и 

019), пензионера (променљива 039), особа 

старијих од 65 година (променљива 009) и 
ДВОЧЛ3rних домаh.инстава (променљива 011). 
Овде се највероватније ради о Iстаријим 

брачним lПаровима чија су деца одрасла, 
засновала своје породице и отишла да жи

ве у неки други крај Београда. Подаци из 

ротиране матрице фактора потврђују ову 

претпоставку јер променљиве 005 (Проце

нат становника од 0--6 година старости) и 
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006 (Проценат 'становника од 7-14 година 
староC'I'И) имају врло мале "теж,ине фак

тора", ,свега - 0,02933 и 0,09605. Промен
љива 074 говори да је реч о зони са рела
тивно застарелим стамбеним фондом јер 

зграде нису прикључене на насељске то

плане и да је добар део ICTaHOBa у њој нак

надно опремљен електричним грејним те

лима. О,ва зона садржи и !Врло велики број 

радних места (променљива 002). На основу 
ове анализе фактор 1 је идентифи:юован 

као "КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТРОПОЛИ
ТАНСКОГ ЈЕЗГРА". 

Табел.а 3 

ФАКТОР 2 - РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ 

ГРАДА ИЛИ НОВА НАСЕЉА 

Број 

uро.м.еn

љиве 

Про.м,енљuва 

"Тежu.nа 
фактора" 

добuјеnа 

а1iал.uзо.,',!. 

006 Проценат становника од 

005 

012 

023 

013 

040 

7-14 година старости 0,92921 

Проценат становника од 

0-6 година старости 0,91163 

Проценат трочланих 

домаhинстава 0,89201 

Проценат ВКВ ра~ника 0,85384 

Проценат че~ворочланих 

дома~инста'ва 0,84726 

Проценат запослених који за 

одлазак на посао користе 

врло високо корелисан и које показују 

врло висок 'проценат трочланих (012) и че
творочланих домаhинстава (013) проценат 

младог 'Становништва (038) и деце (005., 006 
и 007). Другу групу променљи:вих у окви
ру 'овога фактора чине променљиве које 
показују да је проценат неактивних лица, 

проценат Домаnица и 'студената врло висок. 

Овај фактор такође има врло .високу коре

лацију са променљивом ·која показује про

ценат запослених лица IKoja за одлазак нэ 
посао користе возила јавног градС!Ког 'сао

браnаја (040), одакле би се могао извести 
закључак да не ,постојlИ довољан број рад

них места у ширем гравитационом: подруч

ју стамбеног дела ових зона. Недостатак 

променљивих , у структури овога фактора , 

које би говориле о евентуалним лошим 

стамбеним условима у зонама које овај 

фактор покрива довело је до идентифико

вања овога фактора као РАЗОВЈНИ ПРАВ

ЦИ ГРАДА ИЛИ НОВА НАСЕЉА. 

Табела 4 

ФАКТОР 3 - ТРАНЗИТОРНЕ ЗОНЕ 

Број 

nро.м.еn

љиве 

Про.м.еnљuва 

010 Проценат једночланих 

"ТеЖU1iа 
фактора" 

добuје1Ш 

аnалuзо.м. 

домаk.инстава 0,69551 

054 Проценат гарсоњера 0,55786 

033 Проценат запослених станов-
ника у односу на У.КJIIПНО 

становништво 0,51929 возила јавног градског 

саобраhаја 0,83493 018 Проценат становника досе-

036 Проценат неактивних лица 

007 Проценат становника од 

15-19 година старости 

0,82278 љених У периоду 1961-1970. 0,41359 

052 Проценат станова изгра-

0,81180 ђених од 1961- 1970. 0,39744 

038 

037 

Проценат ученика и 

студената 

Проценат домаhица 

0,81149 

0,78654 

028 

062 

Фактор који је анализом издвојен као 

други по значају садр>юи две основне гру- 008 
пације променљивих. 'у првој групи се на-

лазе променљиве са којима је овај фактор 

350 

Проценат индустријских 

радника у односу на 

укупно запослено особље 

Проценат броја станова 

који се ,налазе између 

првог и четвртог спрата 

Проценат становника од 

20-64 година 

0,35602 

0,30885 

0,27098 



Фактор 3 има врло .комплек'сну струк

туру IИ значење. Овај фактор је високо 

корелисан са променљивом која приказује 

проценат запослених становника у односу 

на уку,пно ·становништво (033) и променљи
вом која показује да се Ђећина становника 

ове зоне претежно налази у активном пе

риоду ICBora живота (008.). Такође постоји 
врло висока корелација са променљивим а 

које говоре да је добар део становника 

ових делова града досељен у периоду 

1961- 1970, да живи у становима из грађе-
иим у истом периоду, да у зони постоји 

висок проценат једночланих домаћинстава, 

што објашњава и високу к'орелацију са 

процентом гарсоњера у зони. ПромеНJЪiива 

028 показује да у зони живи врл'о висок 

проценат радника запослених у ИНДУСТРИ-

АНАТОМИЈА БЕОГРАДА 

садрже карактеристике лоших услова ста

новања, како је овај фактор назван. Са

свим је вероватно да 'се у оквиру овога 

фактора крију и зоне бесправне изградње 
на територији Ћонтинуално изграђеног под
ручј а Београда. 

Табела 6 

ФАКТОР 5 - РУРАЛНА КОМПОНЕНТА 

Број 

nро.меи-

љиве 

Проме1iљива 

"ТеЖU1iа 
фактора" 

добuје1iа 

аnалuзо.м 

ји. Анализирајуhи ,структуру и односе лро- 027 
менљивих издвојених у ОКВИРУ фактора 3 
највероватније је, !и поред све његове ком

плексности, да се неће погрешити ако се 034 
овај фактор идентификује као ТРАНЗИ
ТОРНЕ ЗОНЕ, зоне у којима мигранти на-

Проценат пољопривредних 

и 'сродних раДНИiка у односу 

на укупно запослено особље 0,89199 
Проценат активних лица у 

приватном сектору у односу 

на укупно 'становништво 0,85143 
лазе свој први трајнији смештај. 014 Процена'Г домаЋ:инста:ва са 

Табе.ља 5 

ФАКТОР 4 - ЛОШИ УСЛОВИ 

СТАНОВАЊА 

"Тежunа 

073 

031 

068 

пет и више чланова 

Проценат станова са ле

ћима на чврсто гориво 

Проценат неписмених 

становника 

Проценат становника 

без купатила 

0,58416 

0,54677 

0,43375 

0,38203 
Број 

промен

љиве 

Промеnљива 
фактора" 070 Проценат 'станОва са 

клозетом ван стана 

Проценат станова без 

водоводних инсталациј а 

Проценат броја 'станова 

који ·се налазе у приземљ у 

Проценат станова 

изграђених ОД 1945- 1950 

добuје1iа 0,34088 
анализом 071 

076 

072 

071 

Проценат стамбених зграда 

од слабог материјала 

Проценат станова без 

електричних инсталациј а 

Проценат 'станова без 

0,83315 

0,63557 

0,32389 
061 

0,22861 
050 

0,21699 

водоводних !Инсталација 0,35993 Фактор 5 је идентификован као ру_ 
061 Проценат броја станова Iкоји РАЛНА КОМПОНЕНТА и има врло високу 

0,32408 

070 

се налазе у приземљу 

Проценат 'станова са 

клозетом ван стана 0,31528 

За разлику од фактора 3, фактор 4 има 
врло једноставну структуру, сасвим ја:сно 

значење и садржи свега пет високо коре

ЛИС3iних променљивих које све до једне 

корелацију ·са променљивима које прика

зују проценат пољопривредних И сродних 

радника у зони (027), проценат активних 

лица у приватном 'сектору (034) и проценат 
дома:ћинстава са пет И више чланова (014). 
Нешто нижу к'орелативну везу овај фак

тор показује са променљивима које дефи

нишу лоше стамбене услове ('станови без 

водоводних инсталација (071), без купати-
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ла (068) ,са клозетом ван стана (070), са пе
вима на чврсто гориво (073)). Међу о'Вим 

становницима се такође налази и приличан 

број неписмених 'становника (.променљива 

031) . Променљива 050 (Проценат станова 

изграђених ОД 1946. ДО 1950) учвршћује 

претпоставку да се овде у ствари ради о 

селима махом дограђиваним у периоду од

мах .после другог светског рата које је ур

бана еК'спанзија припојила континуално 

\Изграђеном подручју Београда. 

ке 'сту!,Циране зоне уз минималан губитак 

детаљности улаз не масе .информација. Про

менљиве yrкључене у анализу су врло раз

личите по своме карактеру и, као после

дица тога, скоро ·сви издвојени фактори су 

сложени. 

Овакав приступ анализи континуално 

изграђеног подручја Београда је неупоре

диво егзактнији ад алтернативних распо

ложивих метода и отвара пут комплексној 

и детаљној анализи ХЈијерархијског низа 

Објашњени фактори врло прецизно из- органских целина метрополитанс.ког под

двајају основне структурне карактеристи- ручја Београда. 
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ТНЕ ANATOMY ОР BEOGRAD 

Milo!i Perovic 

The theory of ргеsепt-dау an3l1yHcal руо

cedure јп the study о! great uгЬап sy.stems 
takes that .Ље processes о! economic develop
ment, changes in society, soc.ia1, роlШсаl and 
institutional trends аге incomparably тоге im
роrtапt than purely physical and technological 
factors. The nature of шеtгороlitап develop
ment cannot ргорег1у Ье studied and uпdегstооd 
if specia:l attention јэ not paid to the variables 
which depict iSocial, political and cultural 
aspects о! an игЬап system. 

The factol' ana1ysis is а method of res 
earching the multivariant w.orld of data through 
def1ning groups о! close1y linked e1ements 
contained in the matrix of correlating соеНјс
ients. 
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Making use о! this technique, through 
r,igorous mathematical tгеаtшепt, in the mass 
of 77 variables - which depict the игЬап t issue 
о! Beograd resulti1ng from the census о! March 
31, 1971 - was sorted out а геduсеd пиmЬег о! 
new vагiаblеs - factors - which, containing 
а large раг·t о! Ље to.tal vагi-аtiоп, г.ергеsепt the 
key агtеfасts о! the ,studied iпdioаtогs. 

In Ље fiгst part of the text have been given 
basic theoretical determinations which stand 
after the use of the factor analysis јп the 
геsеагсh о! Ље structure о! а town. 

The second part of the text shows Ље model 
of Ље factor ana1ysis with аl'l necessary tech
пјсаl details . 

In the third, the last part, have been апа
lysed јп detail the factors sогtеd out. 


