
Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду 63 (81-118) 
 

 

81 

 

Оригинални научни рад 
 

 
ТИПОЛОГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИОНЕ 

КРИЗЕ: ПРИМЕР РЕГИОНА БЕОГРАДА 
 

Микица Сибиновић*1 
* Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд 
 
Апстракт: По схватању Дејвида Грига (1986) укупна пољопривредна произ-
водња није само сума вредности производње, већ скуп међусобних веза, фено-
мена и процеса. Због тога се пољопривредна производња може схватити и као 
комплекс или систем континуираних процеса. У овој студији типологије 
пољопривреде, осим укупне производње представљене на основу 32 базна 
индикатора сведена на референтне вредности, анализирани су још: структура 
и продуктивност производње, аграрни потенцијал и тржишна оријентисаност. 
Овај рад представља покушај егзактног сагледавања утицаја транзиционе кри-
зе на пољопривреду Региона Београда у периоду од 1991 до 2002. године.  
 
Кључне речи: пољопривреда, производња, рурални простор, Регион Београда, 
транзиција 
 
Предат: 2. октобар 2015; прихваћен: 25. новембар 2015. 
 

Увод 
 

Током 1990-их година Република Србија пролазила је кроз 
транзициони период обележен дугорочном кризом која се одликовала 
друштвеним раслојавањем, политичким системом који се противио 
реформама и дубоком економском рецесијом. Почетком и средином 
90-их година прошлог века, овај процес био је под утицајем спољних 
фактора као што су распад СФР Југославије (1991. године), учешће у 
војним сукобима и међународне економске санкције. Поновно увођење 
економских санкција крајем 1990-их и НАТО агресија 1999. године, 
додатно су урушили економски и друштвени систем државе. Унутра-
шњи фактори у виду анти-реформског режима Слободана Милошеви-
ћа, али и демократска револуција 2000. године, такође су допринели 
кризи. Овај период био је корак уназад у погледу животног стандарда, 
запослености, продуктивности и економске ефикасности. Пољоприв-
редна производња била је значајно смањена и додатно ограничена еко-
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номским санкцијама. Либерализација тржишта после демократских 
промена изазвала је додатне проблеме у аграрној производњи. 

Разноврсне последице ове дуге и озбиљне кризе нису довољно 
проучене. У примарном сектору криза се манифестовала општим сма-
њењем цена пољопривредних добара које је било интензивније од 
смањења цена хране. Истовремено, порастао је ниво тржишне неизвес-
ности и пословних ризика што се негативно одразило на прилив инвес-
тиција. Са смањењем доступних новчаних средстава, пољопривредни-
ци су се определили за смањивање засејаних површина и увођење 
финансијски мање захтевних модела пољопривредне производње. У 
исто време, економске санкције су смањиле залихе хране и повећале 
стратешку вредност пољопривредне производње за државу, што је 
приморало пољопривреднике да одржавају своју производњу на што 
вишем нивоу. 

Ова студија проучава примене типологије пољопривредне 
производње у периоду од 1991. до 2012. године. Истраживањем су 
обухваћена сеоска насеља у административном региону Града Београ-
да. Студија омогућава нови увид у развој пољопривреде у контексту 
Европског пост-социјализма. Ово истраживање такође сугерише да су 
услови кризе више погодили пољопривредну производњу, него што је 
то учинио рурално-урбани конфликт коришћења земљишта. Резултати 
указују да се специфичне промене у пољопривредној производњи 
одражавају на структурне и територијалне промене у пољопривредној 
производњи током најтежег периода у новијој историји Србије. Типич-
но за период транзиције у пост-социјалистичким земљама је смањење 
пољопривредне производње и раст удела тржишно оријентисане прои-
зводње пољопривредних добара (Kostov & Lingard, 2004; Bański, 2008; 
Jordan, 2009). Ова студија показује да је рурални простор Региона Бео-
града претрпео, као што се и очекивало, значајно смањење аграрне 
производње. Међутим, утврђено стање није последица урбанизације, 
већ спољашњих и унутрашњих, политичких и системских економских 
промена. Упркос транзиционим очекивањима, удео тржишно оријенти-
сане производње у случају Србије није забележио раст. Напротив, 
тржишно неоријентисана производња (производња за сопствене потре-
бе) постала је доминантна. Постојеће промене последица су високог 
удела производње слободног тржишта Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, и друго, ово је резултат свеукупне кризе у 
држави. У проучаваном простору, најинтензивније структурне промене 
и највеће смањење пољопривредне производње нису забележени по 
ободу урбане зоне или непосредном окружењу пољопривредног појаса. 
Овим се потврђује чињеница да оваква ситуација није директно пове-
зана са типичним рурално-урбаним конфликтом (видети: Mc Donagh, 
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2012; Sibinović et.al. 2015), већ је повезана са дугорочном економском 
рецесијом (видети: Göler & Lehmeier, 2012; Winkler, 2012). Регистрова-
на разноликост праваца коришћења земљишта није последица процеса 
урбанизације (према: Antrop, 2004; Hazell et al., 2010; Hubbard & Gor-
ton, 2011), већ пре свега резултат непрофитабилности пољопривреде 
тог времена.  
 

Теоријско методолошки приступи 
 

Различита научна тумачења појма типологија резултат су 
методолошке дилеме у којој није јасно дефинисана суштина типологи-
је, односно да ли она представља научну дисциплину, метод или један 
од основних принципа сваког теоријско-методолошког поступка. Пре-
ма М. Тодоровић (2002) типологија се може посматрати као збир опш-
тих метода, специфичних техника у системској анализи, синтези, иден-
тификацији, оптимизацији и другим методолошким поступцима. Осно-
вна функција процеса типологизације садржана је у трансформацији 
појавних конкретности на ниво имагинарног униформног поретка, где 
се на основу препознавања одређених фактора могу вршити различите 
предикције и пројекције. Веберовом дефиницијом (Weber, 1968) ели-
минисан је идеални тип неке друштвене појаве, јер се идеализована 
мисаона конструкција нигде не може наћи емпиријски у стварности. 
Према дефиницији Мек Кинеја (Mc Kinney, 1969) типологија је праг-
матички смишљен систем карактеристика, формиран као јединствен 
појмовни образац. Сваки тип је конструкција дијагностичких одлика и 
варијабли у којој емпиријски подаци имају пресудну улогу. 

У овој студији пољопривредни тип производње има хипотетички 
карактер који пружа могућност предикције будућих промена, јер постоје-
ћи типични фактори узрокују најчешће појаве типичних последица. 
Хипотетички исказ, по логичкој шеми метода хипотетичке дедукције, 
указује да ће се под претпоставком да су испуњени одређени услови и 
дата појава одвијати на одређени начин. 

Концепцијом типологије пољопривреде бавили су се и предста-
вници српске географске школе (Јаћимовић, 1976; Тодоровић, 2002), у 
сагласности са пољском школом Ј. Костровицког (1968; 1991), чију је 
теоријско-методолошку конструкцију усвојила Комисија за типологију 
пољопривреде Међународне географске уније – MGU (International Geo-
graphical Union - IGU). Типологија светске пољопривреде конципирана 
је на тај начин да се моделом централних тачака (central points) из унап-
ред дефинисаних (фиксираних) 28 базних индикатора детерминише код 
на основу кога је одређена припадност једном од 12 различитих типова. 
Међутим, овакав методолошки поступак погодан је само за истражива-
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ње типологије пољопривредне производње већих просторних целина 
(државе, региони, општине). Проучавање типологије пољопривреде на 
нивоу насеља или пољопривредних газдинстава, у оквирима 12 типова 
светске пољопривреде, не одговара реалним условима и потребама. Гео-
графске специфичности релативно малог простора (насеља) не могу аде-
кватно да кореспондирају са наведеним фиксираним моделом типологи-
је светске пољопривреде. Због тога су неки аутори покушали да дефи-
нишу типове пољопривредне производње користећи метод факторске 
анализе (Грчић и Минић, 1987). 
 

Факторска анализа типова пољопривредне производње 
 

Теоријски модели проучавања типологије пољопривредне 
производње могу се посматрати у оквиру два приступа. Први је садр-
жан у детерминистичком поимању каузалности пољопривреде и физи-
чко-географских карактеристика аграрног простора (енвиронментали-
зам), док се други правац односи на значај економског фактора, квали-
тета земљишта, аграрне густине насељености и бихевиористичких 
односа према производњи. Типови пољопривредне производње фунда-
ментално су предодређени природним карактеристикама, али су узро-
ци процеса трансформације проузроковани антропогеним факторима, 
који утичу на варијације начина коришћења пољопривредног земљиш-
та, обим и структуру аграрне производње. 

Дефинисање пољопривредних типова методом факторске ана-
лизе захтева адекватан и прецизан избор показатеља (дијагностичких 
одлика) који описују диференцираност аграрног простора на основу 
реалних карактеристика. Конкретна анализа дијагностичких одлика 
руралног простора Региона Београда, на нивоу сеоских насеља, урађе-
на је на бази статистичких показатеља (Попис пољопривреде 1991. и 
2002. године), уз неколико одступања у односу на методолошко упутс-
тво Комисије за типологију пољопривреде (Kostrowicki & Szyrmer, 
1991; Тодоровић, 2002), јер базни индикатори нису циљ типологије 
пољопривреде већ фаза која претходи издвајању типова. Оваквим 
методолошким приступом омогућена је типологија пољопривреде 
независна од шаблона постојећих 12 основних типова светске пољоп-
ривреде. На основу кореалције базних индикатора, основни типови 
пољопривреде изведени су по принципу математичке егзактности. Баз-
ни индикатори2 пољопривредне производње распоређени су у следе-
ћим категоријама: 

                                                 
2 Базни индикатори сведени су на референтне јединице према методолошком 
упутству Комисије за типологију пољопривреде (видети рад: Тодоровић, 2002). 
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 Структурне одлике пољопривредног земљишта 
1. Ораничне површине (њиве) 
2. Површине под воћњацима 
3. Површине под виноградима 
4. Површине под ливадама 
5. Површине под пашњацима 
6. Површине под трстицима 

 Структурне одлике засада на сетвеним површинама   
7. Површине засејане житарицама 
8. Површине засејане индустријским биљем 
9. Површине засејане повртним биљем 
10. Површине засејане крмним (сточним) биљем 

 Структурне одлике биљне производње 
11. Произведене количине пшенице 
12. Произведене количине кукуруза 
13. Произведене количине детелине 
14. Произведене количине луцерке 
15. Произведене количине сена са ливада 
16. Произведене количине сена са пашњака 
17. Произведене количине јабука 
18. Произведене количине шљива 
19. Произведене количине грожђа 
20. Произведене количине шећерне репе 
21. Произведене количине сунцокрета 
22. Произведене количине пасуља 
23. Произведене количине кромпира 

 Структурне одлике сточне производње 
24. Производња говеда 
25. Производња коња 
26. Производња свиња 
27. Производња оваца 
28. Производња коза 
29. Производња живине 

 Продуктивност апсолутне пољопривредне производње 
30. Продуктивност земљишта 
31. Продуктивност рада 
32. Аграрни потенцијал. 

 
Набројане дијагностичке одлике аграрне производње (32 базна 

индикатора) пружају увид у узајамно условљене односе, структурну 
физиономију, степен организованости и динамику спонтаних промена 
пољопривреде. Следећи методолошки поступак подразумева груписа-
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ње проучаваних административних јединица (у овом случају сеоских 
насеља) према сличности дијагностичких одлика, што даје основу пос-
ледњем таксономском поступку, формирању типолошких одлика. 
Међутим, основни проблем формирања типолошких одлика пољоприв-
редне производње садржан је у великом броју варијабли, разноврсних 
променљивих (улазних и излазних), које одређују њене атрибуте, свој-
ства и карактеристике. Између више модела факторске анализе (multi-
ple factor analysis), најпогоднији за решавање проблема типологије 
пољопривредне производње је алгоритам анализе основних компоне-
ната (principal component analysis). Факторска анализа полази од прет-
поставке да висок степен корелације две или више варијабли доводи до 
њихове замене заједничким показатељем. Овим поступком пружа се 
увид у једнозначно квантитативно формулисање скривених структура, 
нових показатеља који представљају комплекс спојених променљивих, 
недоступних непосредној опсервацији.   

Математички поступак факторске анализе може се поједноста-
вљено приказати кроз шест корака или фаза (видети радове: Steiner, 
1965; Racine & Reymond, 1973; Грчић и Минић, 1987; Kovačić, 1994; 
Раткај, 2009): 

1. Дефинисање почетне матрице просторне информације, у којој 
је број колона m једнак броју просторних променљивих (базних 
индикатора), а број редова n, броју територијалних јединица, 
односно сеоских насеља у овом истраживању. 

2. Рачунање стандардизоване матрице просторне информације (Z), 
која представља број стандардних девијација у односу на средњу 

вредност, математички се изражава на следећи начин:  = ~
, 

где је ~ средња вредност променљиве , док је детерминантом  
означена вредност стандардне девијације. 

3. Рачунање матрице коефицијента корелације просторних про-
менљивих ( ) базирано је на Пирсоновом коефицијенту корелаци-

је: = ∑ ~ ~	 	, где су ~	и	 ~ средње вредности, а 	и	  стандардне девијације променљивих 	и	 , док је  број 
територијалних јединица (сеоских насеља). 

4. Издвајање фактора и формирање матрице факторских оптере-
ћења анализом главне компоненте. Анализа главне компоненте 
подразумева формулисање линеарне комбинације променљивих, 
која објашњава максимални део њихове варијансе. Факторска 
оптерећења за главну компоненту могу се израчунати следећом 

једначином: = ∑∑ ∑ , на основу чега је лако закључити 
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да факторска оптерећења представљају коефицијенте корелације 
између одређене променљиве и композитних фактора. 

5. Анализа ротација матрице факторских оптерећења, нај-
чешће се врши техником Varimax (variance maximization), 
односно варијантом ортогоналне ротације при чему се не 
мења однос факторских оса – оне остају ортогоналне. Резултат 
овакве ротације је „прочишћенаˮ факторска структура, елими-
нацијом одређених варијабли које је тешко интерпретирати. 

6. Рачунање факторских резултата („скороваˮ) изражено је 
просторним подацима, односно факторски резултат показује 
степен повезаности сваке територијалне јединице (сеоског 
насеља) и датог фактора. Сви просторни показатељи (базни 
индикатори) учествују у формирању факторског резултата, 
али се разликује њихов утицај у зависности од одговарајућих 
факторских оптерећења. 

 
Важно је нагласити потребу да матрица коефицијента корела-

ције не буде сингуларна, односно да постоји њена инверзна матрица. 
Због тога је неопходно израчунати Кајзер-Мејер-Олкинов показатељ 
адекватности узорка (КМО) и спровести Бартлетов тест сферности. 
Вредности КМО блиске јединици потврђују да је размештај у матрици 
компактан, што омогућава дефинисање поузданих фактора. За успешно 
спровођење факторске анализе неопходно је и да Бартлетов тест3 буде 
значајан: p<0,05. Постоји неколико различитих метода груписања на 
основу факторских резултата: растојање Минковског, Еуклидско рас-
тојање, Менхетен растојање, Махаланобисово растојање, Jaccard-ов 
коефицијент и други (Kovačić, 1994). У овом раду примењен је Ward-ов 
метод хијерархијског груписања са квадратом еуклидског растојања, 
јер су на тај начин јасно раздвојене различите групе са минималном 
унутрашњим варијансама. Ward-ов метод карактеристичан је по изра-
женој минималној суми квадрата, јер на почетку алгоритма свака тери-
торијална јединица (сеоско насеље) представља групу за себе, што је у 
овом истраживању неопходан услов за дефинисање типова пољоприв-
редне производње. Основна карактеристика или недостатак свих мето-
да хијерархијског груписања је одсуство унапред дефинисаног броја 
хомогених група на основу којих се врши интерпретација факторских 
оптерећења. Поступак избора броја група делимично је олакшан изра-
дом „screeˮ дијаграма, где је на апсцису унет број група, а на ординату 
промена вредности растојања, односно коефицијената дифузије. 

                                                 
3 Резултати третираног узорка показују да матрица коеф. корелације није 
сингуларна: КМО = 0,793; p = 0,00. 
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Интерпретација резултата факторских оптерећења 
 

Смисао резултата факторске анализе није у објашњењу комплетне 
варијабилности изабраних дијагностичких показатеља (променљивих), већ у 
издвајању довољног броја фактора који објашњавају значајан део варијабил-
ности. Методологија избора броја фактора састоји се у анализи карактерис-
тичних корена (λ) и „screeˮ дијаграма. Карактеристични корен интерпретира 
варијансу свих базних индикатора пољопривредне производње коју објаш-
њава издвојени фактор. Математички се може приказати као производ дела 
објашњене варијансе и укупног броја дијагностичких показатеља.  

На основу резултата факторске анализе пољопривредне прои-
зводње 1991. године, према критеријуму „јединичног коренаˮ, издвоје-
но је 6 фактора у оквиру факторског модела који објашњава 81,4% 
укупне варијансе. Издвајањем шест фактора створени су услови за 
дефинисање идентичног броја карактеристичних типова пољопривред-
не производње. На „screeˮ дијаграму значајне разлике у вредностима 
карактеристичних корена уочљиве су преломима на кривој. Евидентно 
је да се прва тачка на којој је могуће извршити редукцију броја факто-
ра налази између петог и седмог фактора. 

 

 
Слика 1. – „Screeˮ дијаграм пољопривредне производње 1991. године 
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Табела 1. – Значај издвојених фактора у неротираној и ротираној матрици 
факторских оптерећења (за пољопривредну производњу 1991. године) 

 Неротирана матрица Ротирана матрица 

Фактор 
(комп.) 

Карактер. 
корен (λ) 

Варијанса 
(%) 

Кумулативна 
варијанса 

(%) 

Карактер. 
Корен (λ) 

Варијанса 
(%) 

Кумулативна 
варијанса 

(%) 

1 13,059 40,81 40,81 10,108 31,59 31,59 
2 4,477 13,99 54,80 4,951 15,47 47,06 
3 3,133 9,79 64,59 3,467 10,84 57,89 
4 2,243 7,01 71,60 3,404 10,64 68,53 
5 1,946 6,08 77,68 2,761 8,63 77,16 
6 1,191 3,72 81,40 1,358 4,24 81,40 

 
Значај издвојених фактора може да се посматра пре и након 

извршене ротације Varimax методом. Ротација је извршена у циљу 
оптимизације факторске структуре и води делимичном уједначавању 
издвојених фактора. Први фактор у неротираној матрици објашњава 
40,81% укупне варијансе, док је у ротираној матрици проценат објаш-
њења смањен на 31,59%. Са друге стране, код осталих фактора степен 
објашњења укупне варијансе повећан је након Varimax ротације, сагла-
сно са кретањем односа карактеристичних корена (λ). 

Вредност корелације између свих варијабли и ротираних фактора 
изражена је ротираном матрицом факторских оптерећења. С обзиром на 
то да не постоји усаглашеност око граничне вредности факторских опте-
рећења изнад којих се може констатовати значајна корелација између 
променљивих и фактора, у овом истраживању за релевантне су сматране 
апсолутне вредности веће од 0,400, што одговара умереној корелацији 
(видети: Раткај, 2009). Иако је Varimax ротацијом смањена могућност да 
се висока факторска оптерећења исте променљиве јављају у два или више 
фактора, присутна су „секундарнаˮ оптерећења код 10 дијагностичких 
показатеља са апсолутним вредностима већим од умерених (>0,400). 

Комуналитет указује на део варијансе променљиве објашњен 
датом структуром фактора. Најнижа вредност комуналитета јавља се у 
заступљености живинарства (0,460), што показује да је и овај базни инди-
катор задовољавајуће садржан у изабраној факторској структури, и може 
се сматрати релевантним показатељем пољопривредне производње. 

 Интерпретација изведених фактора сматра се најважнијом фазом у 
факторској анализи, али је у овом истраживању посебно важно применити 
модел трансформације фактора у адекватан тип пољопривредне производње. 
Називи издвојених фактора усклађени су са основним типолошким каракте-
ристикама (Фактор 1 = Тип 1), а делимично одражавају и специфичне карак-
теристике руралног простора Региона Београда. Кластеризација факторских 
скорова извршена је на основу увида у дендограм (слика 2). 
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Слика 2. – Д
 

ик радова – Геог

Дендограм клас

графски факулт

стеризације фак

тет Универзит

кторских скоро

тета у Београду

ова 1991. и 2002

у 63 
 

 

 
2. године  
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Табела 2. – Ротирана матрица факторских оптерећења и комуналитет (за 
пољопривредну производњу 1991. године) 
Променљива Фактор 

1 
Фактор 

2 
Фактор 

3 
Фактор 

4 
Фактор 

5 
Фактор 

6 
Ком. 

Оранице (ha)  0,932 0,209 0,121 0,206 0,088 0,020 0,978 

Воћњаци (ha) 0,227 0,423 0,637 -0,073 0,363 0,250 0,836 

Виногради (ha) 0,078 0,058 0,927 -0,014 0,062 -0,052 0,875 

Ливаде (ha) 0,355 0,884 0,107 -0,090 -0,125 0,027 0,942 

Пашњаци (ha) 0,084 0,581 0,449 0,141 0,181 -0,165 0,625 

Трстици (ha) 0,172 -0,087 -0,087 0,461 0,323 -0,434 0,550 

Жита (ha) 0,881 0,305 0,048 0,218 0,139 0,062 0,942 

Инд. биље (ha) 0,300 -0,029 -0,069 0,911 0,071 0,001 0,930 

Поврће (ha) 0,787 -0,120 0,448 -0,053 -0,132 -0,122 0,870 

Крма (ha) 0,902 0,214 -0,063 0,128 0,181 0,033 0,914 

Пшеница  0,826 0,192 -0,025 0,410 0,240 -0,008 0,945 

Кукуруз  0,792 0,295 0,012 0,319 0,276 0,021 0,893 

Детелина  0,770 0,353 -0,048 -0,125 0,031 0,068 0,741 

Луцерка  0,680 0,048 -0,148 0,227 0,527 -0,177 0,847 

Сено_ливада  0,248 0,924 0,052 -0,080 -0,095 -0,017 0,935 

Сено_пашњака 0,198 0,917 0,048 -0,112 -0,092 -0,066 0,908 

Јабуке  0,104 -0,050 0,107 -0,114 0,807 0,036 0,690 

Шљиве   0,213 0,743 0,075 -0,072 0,218 0,372 0,795 

Грожђе  0,044 -0,012 0,944 -0,042 0,030 -0,086 0,903 

Шећерна репа  0,007 -0,104 -0,035 0,899 -0,097 -0,125 0,845 

Сунцокрет  0,153 -0,094 -0,035 0,869 0,001 0,120 0,803 

Пасуљ  0,706 -0,172 0,495 -0,195 -0,134 -0,143 0,850 

Кромпир  0,920 0,019 0,104 -0,146 0,060 -0,029 0,882 

Говеда  0,673 0,460 -0,156 0,141 0,351 0,004 0,832 

Свиње 0,787 0,340 0,045 0,253 0,277 0,115 0,891 

Овце 0,613 0,578 -0,085 -0,082 0,126 0,150 0,763 

Живина 0,408 0,172 0,140 0,185 0,259 0,378 0,460 

Коњи 0,306 0,040 -0,054 0,082 0,796 -0,131 0,756 

Козе 0,672 0,140 0,118 0,111 -0,028 0,169 0,527 

Производ. по ha 0,048 -0,214 -0,670 0,117 0,434 0,043 0,700 

Продукт. рада 0,070 -0,015 -0,202 -0,028 -0,084 0,767 0,642 

Агр. потенцијал 0,812 0,368 0,023 0,251 0,342 0,044 0,978 

* Висока факторска оптерећења приказана су масним курзивом. 
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Фактор/Тип 1 – Мешовити ратарско-сточарски тип пољоп-
ривредне производње са доминантном производњом житарица, крмног и 
повртног биља, са изразито високим аграрним потенцијалом, по својој 
структури је најсложенији фактор који објашњава 31,59% укупне вари-
јансе променљивих. Мешовити тип пољопривредне производње врло је 
карактеристичан за Србију (Тодоровић, 2002) и указује на недостатак 
специјализације пољопривреде. Традиционално је заступљен висок про-
центуални удео производње пшенице, кукуруза, кромпира, пасуља, 
детелине и луцерке, односно гајења свиња, говеда, оваца, живине и коза. 
Велики обим мешовите пољопривредне производње у сеоским насељима 
манифестује се појавом високих вредности аграрног потенцијала. 

Фактор/Тип 2 – Мешовити сточарско-воћарски тип пољопри-
вредне производње одликује се доминантном заступљеношћу ливада и 
производњом сена и детелине, као и већим површинама под воћњацима 
и производњом шљива. У структури сточног фонда доминирају овце и 
говеда, док је заступљеност свиња, живине, коза и коња знатно мања. 
Овај тип пољопривредне производње обрнуто је сразмеран (забележена 
је негативна корелација) према производњи шећерне репе, сунцокрета, 
грожђа и повртног биља. 

Фактор/Тип 3 – Виноградарско-воћарски тип карактеристи-
чан је по великим површинама под виноградима и воћњацима, са зна-
чајном производњом грожђа и пасуља. Овај тип је специфичан због 
веће заступљености пашњака, али и негативне корелације према гове-
дарству, овчарству и коњарству, производњи крмног и индустријског 
биља. Негативна корелација према продуктивности производње по 
јединици површине већа је од просечне (-0,670), уз изразито низак сте-
пен продуктивности рада (-0,202). Ови параметри указују на низак 
ниво капиталних улагања, што је одлика индивидуалних произвођача, 
односно, одсуства корпоративне производње. 

Фактор/Тип 4 – Специјализован ратарски тип са великим 
површинама под индустријским биљем и доминантном производњом 
шећерне репе и сунцокрета, уз традиционално високу затупљеност 
производње пшенице. За овај тип карактеристичне су нешто веће 
површине под трстицима и негативна корелација према производњи 
крмног биља, воћа и поврћа. 

Фактор/Тип 5 – Специјализован ратарско-сточарски тип карак-
теристичан је по високој заступљености производње јабука и луцерке и гаје-
њу коња. Одликује се нешто већом продуктивношћу производње по једини-
ци површине и већим површинама под трстицима.  

Фактор/Тип 6 – Комерцијални тип пољопривредне производње 
одликује висока продуктивност рада и изразито негативна корелација према 
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заступљености трстика. Последњи фактор објашњава свега 4,24% укупне 
варијансе променљивих које су обухваћене анализом.  

На приказаном „screeˮ дијаграму пољопривредне производње за 
2002. годину, преломима на кривој уочавају се јасне разлике у вредности-
ма карактеристичних корена. Класификацијом „јединичног коренаˮ према 
већ утврђеном критеријуму, сагласно са резултатом факторске анализе 
пољопривредне производње 1991. године, издвојено је шест фактора који 
објашњавају 80,18% укупне варијансе променљивих.  
 

 
Слика 3. – „Screeˮ дијаграм пољопривредне производње 2002. године 

 
 Поменути резултати омогућавају дефинисање идентичног броја 
типова пољопривредне производње и компарацију резултата са прет-
ходним пописним периодом из 1991. године. Вредности издвојених 
фактора разликују се пре и након извршене Varimax ротације. Уједна-
чавањем издвојених фактора смањена је вредност објашњења првог 
фактора у неротираној матрици са 37,85% на 32,51% укупне варијансе 
у ротираној матрици, јер је извршена елиминација варијабли које је 
тешко интерпретирати. Овим методолошким поступком извршено је и 
уједначавање вредности карактеристичног корена (λ = 12,113 → 
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10,404). Код осталих фактора степен објашњења укупне варијансе 
незнатно је повећан након Varimax ротације.  
 
Табела 3. – Значај издвојених фактора у неротираној и ротираној матрици 
факторских оптерећења (за пољопривредну производњу 2002. године)  

 Неротирана матрица Ротирана матрица 

Фактор 
(комп.) 

Карактер. 
Корен (λ) 

Варијанса 
(%) 

Кумулативна 
варијанса 

(%) 

Карактер. 
Корен (λ) 

Варијанса 
(%) 

Кумулативна 
варијанса 

(%) 

1 12,113 37,85 37,85 10,404 32,51 32,51 
2 4,619 14,44 52,29 3,925 12,27 44,78 
3 3,105 9,70 61,99 3,246 10,15 54,92 
4 2,590 8,10 70,09 3,244 10,14 65,06 
5 1,857 5,80 75,89 2,536 7,93 72,98 
6 1,372 4,29 80,18 2,302 7,19 80,18 

 
Ротираном матрицом факторских оптерећења дефинисана је 

вредност корелације између свих варијабли и ротираних фактора. Због 
компатибилности методолошког поступка и компаративне анализе 
резултата различитих пописних година прихваћена је иста гранична 
вредност факторских оптерећења (као и у студији случаја 1991. године) 
изнад којих се може констатовати значајна корелација између промен-
љивих и фактора. За релевантне су сматране апсолутне вредности веће 
од 0,400, док су забележена „секундарнаˮ оптерећења код 12 дијагнос-
тичких показатеља. Најнижа вредност комуналитета јавља се у заступ-
љености продуктивности рада (0,217) и живинарства (0,223), због чега 
нису забележена факторска оптерећења изнад просечних. На основу 
наведених параметара може се закључити да ови базни индикатори 
нису задовољавајуће садржани у изабраној факторској структури, али 
су задржани у анализи јер се сматрају основним показатељима пољоп-
ривредне производње. 
 Фактор/Тип 1 – Мешовити ратарско-сточарски тип пољоприв-
редне производње одликује се сточарством и производњом житарица, 
крмног биља и кромпира, уз изразито високе вредности аграрног потенци-
јала. Својом структуром објашњава 32,51% укупне варијансе променљи-
вих. Овај тип пољопривредне производње доминантно је заступљен и у 
претходном пописном периоду из 1991. године. Висок процентуални удео 
производње кукуруза, пшенице, луцерке, детелине и кромпира, односно 
гајења говеда, свиња, оваца, коња и коза, условљен је традиционалним 
приступом организације пољопривреде, карактеристичним за целокупни 
простор Републике Србије. Са друге стране, велики обим пољопривредне 
производње доводи до високих вредности аграрног потенцијала. 
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Табела 4. – Ротирана матрица факторских оптерећења и комуналитет (за 
пољопривредну производњу 2002. године) 

Променљива Фактор 
1 

Фактор 
2 

Фактор 
3 

Фактор 
4 

Фактор 
5 

Фактор 
6 

Ком. 

Оранице (ha)  0,849 0,120 0,174 0,458 0,064 0,037 0,980 

Воћњаци (ha) 0,221 0,886 -0,104 0,045 0,160 0,138 0,892 

Виногради (ha) -0,099 0,782 0,019 0,413 0,098 0,140 0,823 

Ливаде (ha) 0,349 0,183 -0,152 0,060 0,841 0,048 0,893 

Пашњаци (ha) 0,064 0,443 0,079 0,060 0,461 0,640 0,832 

Трстици (ha) 0,150 -0,190 0,470 0,066 -0,148 0,481 0,537 

Жита (ha) 0,700 0,093 0,161 0,119 0,058 0,471 0,955 

Инд. биље (ha) 0,150 -0,051 0,960 0,018 -0,091 0,031 0,956 

Поврће (ha) 0,330 0,199 0,016 0,852 -0,015 0,071 0,880 

Крма (ha) 0,914 0,058 0,064 0,170 0,154 -0,106 0,906 

Пшеница  0,854 0,128 0,167 0,099 0,024 0,433 0,938 

Кукуруз  0,922 0,114 0,043 0,097 0,115 0,048 0,889 

Детелина  0,846 0,048 -0,145 0,197 0,181 -0,144 0,831 

Луцерка  0,856 -0,102 0,123 -0,009 -0,095 0,334 0,878 

Сено_ливада  0,402 0,119 -0,175 0,004 0,800 0,145 0,868 

Сено_пашњака 0,131 0,232 -0,116 -0,004 0,196 0,831 0,813 

Јабуке  0,030 0,722 -0,127 0,039 -0,285 0,398 0,779 

Шљиве   0,350 0,731 -0,055 -0,203 0,376 0,056 0,846 

Грожђе  0,069 0,824 -0,021 0,301 0,199 0,028 0,815 

Шећерна репа  -0,003 -0,089 0,923 -0,007 -0,008 0,043 0,862 

Сунцокрет  0,241 0,022 0,865 -0,074 -0,104 -0,023 0,823 

Пасуљ  0,237 0,145 -0,106 0,890 -0,038 0,121 0,897 

Кромпир  0,645 -0,028 -0,137 0,627 -0,025 0,117 0,843 

Говеда  0,891 0,050 0,091 -0,151 0,086 0,233 0,888 

Свиње 0,888 0,179 0,176 0,068 0,146 0,086 0,885 

Овце 0,750 0,029 -0,219 -0,101 0,409 0,026 0,789 

Живина 0,291 0,309 0,005 0,051 -0,200 -0,024 0,223 

Коњи 0,531 0,164 0,001 -0,131 -0,282 0,545 0,702 

Козе 0,515 0,080 0,118 0,434 0,097 -0,085 0,491 

Производ. по ha 0,411 -0,327 -0,061 -0,522 -0,416 0,105 0,737 

Продукт. рада 0,013 -0,095 -0,125 -0,238 -0,022 -0,366 0,215 

Агр. потенцијал 0,943 0,193 0,126 0,070 0,105 0,165 0,986 

* Висока факторска оптерећења приказана су масним курзивом 
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Фактор/Тип 2 – Виноградарско-воћарски тип пољопривредне 
производње карактеристичан је по доминантној заступљености произво-
дње грожђа, шљива и јабука. Овај тип пољопривредне производње обрну-
то је сразмеран (забележена је негативна корелација) према производњи 
луцерке, шећерне репе, кромпира, продуктивности производње по хекта-
ру и продуктивности рада.  

Фактор/Тип 3 – Специјализован ратарски тип специфичан је по 
великим површинама под индустријским биљем и доминантном произво-
дњом шећерне репе и сунцокрета. За овај тип производње карактеристич-
на је негативна корелација према производњи крмног и повртног биља, 
воћа, гајењу оваца, продуктивности рада и продуктивности производње 
по јединици површине. 

Фактор/Тип 4 – Мешовити повртарско-сточарски тип пољоп-
ривредне производње одликује се великим површинама под повртним 
биљем уз доминантну заступљеност производње пасуља и кромпира у ком-
бинацији са гајењем коза. Утврђена је натпросечна негативна корелација 
према продуктивности по јединици површине (-0,522), што указује на низак 
степен инвестиционих улагања у процес производње. 

Фактор/Тип 5 – Интензивно сточарски тип пољопривредне 
производње издваја се по високим факторским оптерећењима гајења ова-
ца и производњи сена са ливада. Негативну корелацију бележи према зас-
тупљености коња и живине, док је натпросечна негативна корелација 
утврђена према продуктивности по јединици површине (-0,416). 

Фактор/Тип 6 – Специјализован ратарско-сточарски тип пољо-
привредне производње карактеристичан је по високој производњи сена са 
ливада, пшенице и гајењу коња. Висок степен негативне корелације забе-
лежен је према продуктивности рада, што указује на недостатак агро-
механизације из чега произилази радно интензивни карактер производње. 
Последњи фактор објашњава 7,19% укупне варијансе променљивих што је 
два пута више у односу на степен објашњења идентичног фактора 1991. 
године. Већа уједначеност степена објашњења међу факторима производње 
2002. године може се објаснити мањом диспропорцијом обима производње 
различитих пољопривредних култура и врста стоке под утицајем неконтро-
лисаног континуалног пада производње.  

У проучаваном периоду просторни размештај карактеристичних 
типова пољопривредне производње делимично се променио под утицајем 
континуираног смањења обима производње и различитих социјалних, 
економских и локационих фактора.   
 Компаративном анализом типова пољопривредне производње 
(1991/2002) утврђене су просторне промене дистрибуције и супституције 
специфичних типова. Анализом пописа из 1991. године мешовити ратар-
ско-сточарски тип пољопривредне производње забележен је у 77 сеоских 
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насеља (55,8% од укупног броја насеља), просторно груписаним северно и 
јужно од урбане зоне Београда. Поменути тип производње проширио се 
2002. године у руралном простору јужно од урбане зоне Београда, захвата-
јући 98 села (71% од укупног броја насеља), сагласно са пољопривредним 
трендом Републике Србије (Тодоровић, 2002). 
 

 
Слика 4. – Трансформација типологије пољопривреде 1991/2002. године 

 
Са друге стране, мешовити сточарско-воћарски тип заступљен у 

38 сеоских насеља 1991. године, трансформисао се 2002. године у мешовити 
ратарско-сточарски тип, односно мешовити повртарско-сточарски тип зас-
тупљен у 21 насељу. Повртарски тип производње смештен је у непосредној 
близини урбаних центара, што одговара класичној теорији локације каракте-
ристичних пољопривредних производа. Супституција комерцијалног типа 
пољопривредне производње из 1991. године у насељима Грабовац и Звечка 
(Обреновац), са интензивно сточарским типом производње 2002. године, 
последица је значајног смањења инвестиционих улагања у биљну производ-
њу што је довело до пада продуктивности рада. Идентична просторна засту-
пљеност и својеврсна стабилност евидентирана је код два карактеристична 
типа производње: Виноградарско-воћарски тип заступљен је у 10 сеоских 
насеља у општини Гроцка због природних услова погодних за гајење воћа и 
грожђа, али и због традиције и специјализације производње; Специјализован 
ратарски тип карактеристичан је за пет сеоских насеља на територији опш-
тина Сурчин и Земун, пре свега због компатибилности индустријске и пољо-
привредне производње кроз гајење индустријског биља.  
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Претходним истраживањима типологије пољопривредне произво-
дње на простору Србије и Региона Београда, у периоду од 1971-1991. године, 
утврђен је процес трансформације аутархичне или полуробне пољопривреде 
у савремену пољопривреду тржишне оријентације (видети: Тодоровић, 2002. 
стр. 124). Управо у овом периоду рурални простор Србије прешао је из сис-
тема „преживљавањаˮ у систем „просперитетаˮ, иако су још увек постојали 
значајни диспаритети у регионалном развоју пољопривреде. Међутим, током 
1990-их година, економска криза условљена међународним санкцијама доп-
ринела је интензивираном паду пољопривредне производње (Babić, 2001; 
Ševarlić & Tomić, 2009), што се на примеру сеоских насеља Региона Београда 
манифестовало ширењем индивидуалног начина производње и континуира-
ним падом успостављене корпорацијске пољопривреде. Доминантна заступ-
љеност производње за сопствене потребе идентификује се повећањем прос-
торне дистрибуције мешовитог ратарско-сточарског типа производње, 
који је 2002. године повећан за 15% у односу на претходни пописни период. 
Са друге стране, јавило се смањење специјализованог ратарског и специјали-
зованог ратарско-сточарског типа, док је комерцијални тип са високом 
продуктивношћу производње потпуно нестао.  
 

Закључак 
 

Током проучаваног периода утврђен је континуирани интензивни 
пад пољопривредне производње, који није заустављен преласком у другу 
транзициону фазу. Генеза проблема неадекватне просторне организације 
пољопривреде у руралном простору Региона Београда, налази се у планови-
ма и развојним стратегијама из периода СФРЈ (Adžić, 2008; Đorđević & 
Dabović, 2009; Sibinović, 2012), али и у друштвено-историјским околностима 
под чијим утицајем се обликовао економски развој Реп. Србије. Ефекат еко-
номске кризе проузроковао је опште смањење цена пољопривредних произ-
вода и повећање степена тржишне неизвесности и пословног ризика, што се 
негативно одразило на прилив директних инвестиција у производни процес. 
У условима редукције расположивих финансијских средстава, пољопривред-
ни произвођачи смањују обрадиве површине и опредељују се за финансијски 
мање захтевну аграрну производњу. Због тога су промене имале спонтани 
карактер, односно највише се смањивао тип земљишта који се најинтензив-
није обрађивао, без планског реструктурирања пољопривреде. Најинтензив-
није смањење површина под житарицама условљено је ниским степеном 
производње млинско-пекарске индустрије, што је последица смањења пла-
тежне моћи становништва изложеног дуготрајним економским санкцијама. 
Класификација типова пољопривредне производње у руралном простору 
Региона Београда пружа детаљан увид у основне производно-структурне 
одлике пољопривреде, на основу којих се могу дефинисати будући правци 
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развоја аграрне производње и извршити адекватно и промишљено усмерава-
ње аграрне политике. Резултати спроведене типологије пољопривреде омо-
гућавају компарацију и идентификацију сваке дијагностичке одлике поједи-
начно, на основу чега се врло прецизно може одредити положај администра-
тивне јединице (сеоског насеља у овој студији) у аграрном простору Региона. 
Рангирање дијагностичких јединица дефинисаног типа указује на могућнос-
ти промене и на смер побољшања анализираног сегмента производње. На 
основу наведених емпиријских сазнања стичу се услови за формирање науч-
не основе стратешког управљања социо-економским факторима развоја 
пољопривредне производње и политике руралног и регионалног развоја про-
учаваног простора.  
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Introduction 

 
During the nineties of twentieth century the Republic of Serbia has 

gone through a transitional period marked by a long-term crisis that is cha-
racterized by social stratification, political system who opposed to the re-
forms and deep economic recession. At the beginning and in mid-nineties of 
the last century this process was influenced by external factors such as the 
breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1991), participa-
tion in military conflicts and international economic sanctions. Reintroduc-
tion of economic sanctions in the late nineties and NATO aggression in 
1999, have further undermined economic and social system of the state. In-
ternal factors in the form of anti-reform regime of Slobodan Milošević, but 
also the democratic revolution in 2000, also contributed to the crisis. This 
period was a step backwards in terms of living standard, employment, prod-
uctivity and economic efficiency. Agricultural production was significantly 

                                                 
1 Correspondence to: msibinovic@gef.bg.ac.rs 
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reduced and further limited with economic sanctions. The liberalization of 
the market after the democratic changes caused further problems in the 
agrarian production. 

Various consequences of this long and serious crisis are not suffi-
ciently studied. In primary sector crisis was manifested by the general re-
duction in prices of agricultural goods, which was more intense than the 
decrease in food prices. At the same time, level of market uncertainties and 
business risks that have a negative impact on the inflow of investments has 
increased. With the decrease of available funds, farmers have opted for re-
ducing sown areas and the introduction of less financially demanding mod-
els of agricultural production. At the same time, economic sanctions have 
reduced food supplies and increase the strategic value of agricultural pro-
duction in the country, forcing farmers to maintain its production at the 
highest possible level. 

This study examines the application of the typology of agricultural 
production in the period from 1991 to 2012. Research covers villages in the 
administrative region of the City of Belgrade. The study provides new in-
sights into the development of agriculture in the context of the European 
post-socialism. This research also suggests that the conditions of the crisis 
were hit more agricultural products than it did the rural-urban land use con-
flict. The results indicate that the specific changes in agricultural production 
reflect on the structural and territorial changes in agricultural production 
during the hardest period in the recent history of Serbia. Typical for the pe-
riod of transition in the post-socialist countries is reducing of agricultural 
production and increase the share of market-oriented production of agricul-
tural goods (Kostov & Lingard, 2004; Bański, 2008; Jordan, 2009). This 
study shows that the rural area in the region of Belgrade suffered, as ex-
pected, a significant reduction in agricultural production. However, this sit-
uation is not a consequence of urbanization, but external and internal, polit-
ical and systemic economic changes. Despite expectations of transition, the 
share of market-oriented production in the case of Serbia has not recorded 
growth. On the contrary, the market-unoriented production (production for 
own consumption) became dominant. Current changes are the result of the 
high proportion of free market production of Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia, and secondly, this is a result of the overall crisis in the country. 
In the studied area, the most intense structural changes and the greatest de-
crease of agricultural production are not recorded at the periphery of urban 
areas or in the immediate environment of the agricultural belt. This con-
firms the fact that this situation is not directly connected with the typical 
rural-urban conflict (see: Mc Donagh, 2012; Sibinović et.al. 2015), but is 
associated with long-term economic recession (see: Göler & Lehmeier, 
2012; Winkler, 2012). Registered diversity of directions of land use is not 
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the result of the urbanization process (according to: Antrop, 2004; Hazell et 
al., 2010; Hubbard & Gorton, 2011), but primarily the result of non-
profitability of agriculture at that time. 

 
Theoretical and methodological approaches 

 
Different scientific interpretation of the notion of typology are the 

result of methodological dilemma in which is not clearly defined the es-
sence of typology, that is, whether it is a scientific discipline, method, or 
one of the basic principles of any theoretical and methodological procedure. 
According to M. Todorović (2002) typology can be seen as a set of general 
methods, specific techniques in system analysis, synthesis, identification, 
optimization and other methodological procedures. Main function of the 
process of typology is contained in the transformation of phenomenal con-
creteness to the level of an imaginary uniform system; where on the basis of 
recognition of certain factors can be perform different predictions and pro-
jections. Weber's definition (Weber, 1968) eliminates the ideal type of so-
cial phenomenon, because the idealized mental construct can’t be found in 
the empirical reality. By Mc Kinney’s definition (Mc Kinney, 1969) typolo-
gy is pragmatically designed system of characteristics, established as a 
unique conceptual form. Each type is a structure of diagnostic characteris-
tics and variables in which empirical data play a crucial role.  

In this study, agricultural production type has a hypothetical cha-
racter that provides ability to predict future changes, because the existing 
typical factors causing the appearance of the most typical consequences. A 
hypothetical statement, according to logical scheme of method of hypothet-
ical deduction, shows that under the assumption that certain conditions are 
fulfilled even some phenomenon will take place in a certain way. 

Some representatives of Serbian geographic school (Jaćimović 
1976, Todorović, 2002) dealt with conception of typology of agriculture in 
accordance with the Polish school of J. Kostrowicki (1968; 1991), whose 
theoretical and methodological structure were adopted by the Commission 
for the typology of Agriculture of the International Geographical Union - 
IGU. Typology of world agriculture is designed so that from the model of 
the central points from the predefined (fixed) 28 base indicators determines 
code on which basis is determined affiliation to one of 12 different types. 
However, this methodological procedure is suitable only for studying typol-
ogy of agricultural production of major spatial units (states, regions, and 
municipalities). Studying typology of agriculture at the level of the villages 
or agricultural holdings, within the 12 types of world agriculture, does not 
correspond to the real conditions and needs. Geographical specificity of rel-
atively small areas (settlements) cannot adequately to correspond to the 
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specified fixed model of the world of agriculture. Therefore, some authors 
have tried to define the types of agricultural production using methods of 
factor analysis (Грчић и Минић, 1987). 

 
Factor analysis of the types of agricultural production 

 
Theoretical models of researching of the typology of agricultural 

production can be seen in the two approaches. First one is included in de-
terministic understanding of causality of agriculture and physical-
geographic characteristics of the agricultural area (environmentalism), 
while the second direction is referred to the importance of economic factors, 
soil quality, agrarian population density and behavioral attitude toward pro-
duction. Types of agricultural production are fundamentally destined by 
natural characteristics, but the causes of the transformation process are 
caused by anthropogenic factors that influence on variations of types of use 
of agricultural land, volume and structure of agricultural production. 

Defining agricultural types using the factor analysis requires ade-
quate and accurate selection of indicators (diagnostic feature) that describe 
the differentiation of the agricultural area on the basis of real characteristics. 
Specific analysis of diagnostic characteristics of rural areas of the Belgrade 
region, at the level of rural settlements, is made on the basis of statistical in-
dicators (Agricultural Census in 1991 and 2002), with a few deviations from 
the methodological instructions of the Commission for the typology of Agri-
culture (Kostrowicki & Szyrmer, 1991; Тодоровић, 2002), because the basic 
indicators are not the aim of typology of agriculture, but only the phase that 
precedes the separation of types. Such methodological approach enables ty-
pology of agriculture independent of the pattern of the existing 12 basic types 
of global agriculture. Basic indicators2 of agricultural production are divided 
into the following categories: 

 Structural characteristics of agricultural land 
1. Plough land  
2. Areas under orchards 
3. Areas under vineyards 
4. Areas covered by meadows 
5. Areas under grasslands 
6. Areas under reeds 

 Structural characteristics of plantings on sowing areas 
       7.  Areas planted with cereals 
       8.  Areas planted with industrial crops 

                                                 
2 Basic indicators are reduced to the reference units according to procedure of the 
Commission for the typology of Agriculture (see: Тодоровић, 2002) 
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       9.  Areas planted with vegetables 
      10. Areas planted with fodder 

 Structural characteristics of crop production 
      11. Produced quantities of wheat 
      12. Produced quantities of corn 
      13. Produced quantities of clover  
      14. Produced quantities of lucerne 
      15. Produced quantities of hay from meadows 
      16. Produced quantities of hay from grassland 
      17. Produced quantities of apples 
      18. Produced quantities of plums 
      19. Produced quantities of grapes 
      20. Produced quantities of sugar beet 
      21. Produced quantities of sunflower 
      22. Produced quantities of beans 
      23. Produced quantities of potatoes  

 Structural characteristics of  animal production 
      24. Production of cattle  
      25. Production of horses 
      26. Production of pigs 
      27. Production of sheep 
      28. Production of goats  
      29. Production of poultry 

 Productivity of absolute agricultural production   
30. Productivity of soil 
31. Productivity of labor 
32. Agricultural potential 

 
Listed diagnostic features of agricultural production (32 basic in-

dicators) provide insight into the interdependent relations, structural phy-
siognomy, level of organization and the dynamics of spontaneous changes 
in agriculture. The following methodological procedure involves grouping 
of studied administrative units (in this case rural settlements) according to 
similarities of diagnostic features, which provides the basis for the last tax-
onomic procedure - forming typological characteristics. However, the main 
problem of forming typological characteristics of agricultural production is 
contained in a large number of variables (input and output), which deter-
mine its attributes and characteristics. Between few models of factor analy-
sis (multiple factor analysis), the most suitable for solving the problem of 
typology of agricultural production is algorithm of analyze of the basic 
components (principal component analysis). Factor analysis assumes that a 
high correlation between two or more variables leads to their replacement 
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with indicator. This procedure provides an insight into unambiguous quan-
titative formulation of hidden structures, new indicators that represent com-
plex connected variables, inaccessible to direct observation. 

Mathematical procedure of factor analysis can be simplified shown 
through six steps or phases (see works: Steiner, 1965; Racine & Reymond, 
1973; Грчић и Минић, 1987; Kovačić, 1994; Раткај, 2009): 

1. Defining the initial matrix of spatial information, where the number of 
columns m are equal to the number of spatial variables (basic indica-
tors), and number of rows n, is equal to the number of territorial units, 
respectively to the rural settlements in this study. 

2. Calculating standardized matrix of spatial information (Z), which 
represents the number of standard deviations from the mean value, 

mathematically expressed as follows: = ~
, where ~ represents 

the mean value of the variable X, while the determinant Q mark stan-
dard deviation value. 

3. Calculating matrix of coefficient of correlation of spatial variables 
( ) is based on the Pearson correlation coefficient: = ∑ ~ ~	  , where ~ and ~ represents middle value, 

and  and   standard deviation of variables  and , while  
represents number of territorial units (rural settlements). 

4. Separating factors and formatting the matrix of factor loadings by 
analyzing main components. Analysis of the main components in-
volves the formulation of linear combinations of variables, which ex-
plains the maximum part of their variance. The factor loadings for the 
main component can be calculated by the following equation: = ∑∑ ∑ , on which basis is easy to conclude that the factor 

loadings represents the coefficients of correlation between certain va-
riables and composite factors. 

5. Analysis of rotation of matrix of factor loadings, the most common-
ly performed by Varimax technique (variance maximization) or by 
the variant of orthogonal rotation while not changing the ratio of 
factor wasps - they remain orthogonal. The result of this rotation is 
“purified” factor structure eliminating certain variables that are dif-
ficult to interpret. 

6. Calculation the factor results ("scores”) is expressed with spatial 
data, respectively, the factor score indicates the degree of correla-
tion of each territorial unit (rural settlements) and certain factor. All 
spatial indicators (basic indicators) are involved in the formation of 
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the factor results, but their impact varies depending on the corres-
ponding factor loadings. 
 

It is important to emphasize the need that matrix correlation coef-
ficient is not singular, i.e. that there is its inverse matrix. Therefore, it is 
necessary to calculate the Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Ade-
quacy (KMO) and implement Bartlett's test of sphericity. Values of KMO 
close to 1 confirm that the deployment in matrix is compact, which allows 
defining of reliable factors. For successful implementation of factor analy-
sis it is necessary that Bartlett's test3 is significant: p <0.05. There are sev-
eral different methods of grouping based on the factor results: Minkowski 
distance, Euclidean distance, Manhattan distance, Mahalanobis distance, 
Jaccard's coefficient and others (Kovačić, 1994). In this work is applied a 
Ward's method of hierarchical clustering with the roots of the Euclidean 
distance, because, on this way different groups are so clearly separated with 
minimal internal variances. Ward's method is characterized by distinctive 
minimum sum of roots, because at the beginning of the algorithm, each ter-
ritorial unit (village settlement) is a group for themselves, which is in this 
study a necessary condition for defining the types of agricultural produc-
tion. Main characteristics or lack of all hierarchical clustering methods is 
the absence of a predefined number of homogenous groups on the basis of 
which are perform interpretation of factor loadings. The process of selecting 
the groups is partially facilitated by creating “scree” diagram where the 
abscissa entered number of groups, and the ordinate changes in the values 
of distance or diffusion coefficients. 
 

Interpretation of the results of factor loadings 
 

The meaning of the factor analysis is not a complete explanation 
of the variability of selected diagnostic parameters (variables), but in the 
allocation of a sufficient number of factors that explains a significant por-
tion of the variability. Selection of the number of factors consists of analy-
sis of characteristic roots (λ) and “scree” diagrams. The typical roots in-
terpret the variance of all basic indicators of agricultural production, which 
explains the isolated factor. Mathematically it can be represented as the 
product of the partly explained variance and the total number of diagnostic 
indicators. 

                                                 
3 Results of treated sample shows that the matrix of coefficient of correlation is not 
singular КМО = 0,793; p = 0,00. 
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Based on the results of the factor analysis of agricultural produc-
tion in 1991, according to the criterion of “unit roots” has been allocated 6 
factors within the factor model that explained 81.4% of the total variance. 
Isolation six factors created the conditions for defining an identical number 
of distinctive types of agricultural production. Significant differences in the 
values of characteristic roots are visible on fractures on the curve on the 
“scree” diagram. It is evident that the first point at which it is possible to 
carry out the reduction of the number of factors is between the fifth and se-
venth factor. 
 

 
Figure 1 – “Scree” diagram of agricultural production in 1991 
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Table 1 – Importance of extracted factors in unrotated and rotated matrix of factor 
loadings (for agricultural production in 1991)  

 Unrotated matrix Rotated matrix 

Factor 
(comp.) 

Character. 
root (λ) 

Variance 
(%) 

Cumulative 
variance (%) 

Character. 
root (λ) 

Variance 
 (%) 

Cumulative 
variance (%) 

1 13,059 40,81 40,81 10,108 31,59 31,59 
2 4,477 13,99 54,80 4,951 15,47 47,06 
3 3,133 9,79 64,59 3,467 10,84 57,89 
4 2,243 7,01 71,60 3,404 10,64 68,53 
5 1,946 6,08 77,68 2,761 8,63 77,16 
6 1,191 3,72 81,40 1,358 4,24 81,40 

 
Importance of isolated factors can be viewed before and after accom-

plished rotation with Varimax method. Rotation is performed in order to optimize 
the factor structure and leads to partial approximation of isolated factors. The first 
factor in unrotated matrix explains 40.81% of the total variance, while in rotated 
matrix explanations percentage decreased to 31.59%. On the other hand, among 
other factors, the degree of explanation of the total variance has increased after Va-
rimax rotation, in accordance with the modification of characteristic roots (λ). 

Value of the correlation between all variables and rotated factors is 
expressed in the rotation matrix of factor loadings. Given that, there is no com-
pliance about the limit value of factor loadings above which it can be noted a 
significant correlation between the variables and factors, as relevant in this 
study are considered absolute values greater than 0.400, which corresponds to a 
moderate correlation (see: Раткај, 2009). Although, with Varimax rotation is 
reduced possibility of occurring high factor loadings of same variables in two 
or more factors, there are “secondary” loadings at 10 diagnostic parameters 
with absolute values greater than moderate (> 0,400). 

Communality indicates the part of variance explained by the structure of 
factors. Lowest value of communality occurs in the presence of poultry (0,460), 
which shows that this base indicator is satisfactorily contained in the selected factor 
structure, and can be considered as relevant indicator of agricultural production. 
 Interpretation of derived factors considered to be the most important 
phase in factor analyze, but in this research especially important is to apply 
the model of factor transformation in adequate type of agricultural produc-
tion. The names of selected factors are harmonized with the basic typological 
characteristics (Factor 1 = Type 1), and also partly reflects the specific cha-
racteristics of rural areas of the region of Belgrade. Clustering of factor 
scores was done on the basis of the dendrogram (Figure 2). 
 
Figure 2 - Dendogram of clustering of factor scores for years of 1991 and 2002 (see at 
page 90) 
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Table 2 – Rotated matrix of factor loadings and communality (for agricultural produc-
tion in 1991) 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Com. 

Ploughland (ha)  0,932 0,209 0,121 0,206 0,088 0,020 0,978 

Orchards (ha) 0,227 0,423 0,637 -0,073 0,363 0,250 0,836 

Vineyards (ha) 0,078 0,058 0,927 -0,014 0,062 -0,052 0,875 

Meadows (ha) 0,355 0,884 0,107 -0,090 -0,125 0,027 0,942 

Grassland (ha) 0,084 0,581 0,449 0,141 0,181 -0,165 0,625 

Reeds (ha) 0,172 -0,087 -0,087 0,461 0,323 -0,434 0,550 

Cereals (ha) 0,881 0,305 0,048 0,218 0,139 0,062 0,942 

Ind. crops (ha) 0,300 -0,029 -0,069 0,911 0,071 0,001 0,930 

Vegetables (ha) 0,787 -0,120 0,448 -0,053 -0,132 -0,122 0,870 

Fodder (ha) 0,902 0,214 -0,063 0,128 0,181 0,033 0,914 

Wheat  0,826 0,192 -0,025 0,410 0,240 -0,008 0,945 

Corn     0,792 0,295 0,012 0,319 0,276 0,021 0,893 

Clover 0,770 0,353 -0,048 -0,125 0,031 0,068 0,741 

Lucerne  0,680 0,048 -0,148 0,227 0,527 -0,177 0,847 

Hay _meadows 0,248 0,924 0,052 -0,080 -0,095 -0,017 0,935 

Hay _ grassland 0,198 0,917 0,048 -0,112 -0,092 -0,066 0,908 

Apples  0,104 -0,050 0,107 -0,114 0,807 0,036 0,690 

Plums   0,213 0,743 0,075 -0,072 0,218 0,372 0,795 

Grapes  0,044 -0,012 0,944 -0,042 0,030 -0,086 0,903 

Sugar beet 0,007 -0,104 -0,035 0,899 -0,097 -0,125 0,845 

Sunflower 0,153 -0,094 -0,035 0,869 0,001 0,120 0,803 

Beans  0,706 -0,172 0,495 -0,195 -0,134 -0,143 0,850 

Potatoes  0,920 0,019 0,104 -0,146 0,060 -0,029 0,882 

Cattles 0,673 0,460 -0,156 0,141 0,351 0,004 0,832 

Pigs 0,787 0,340 0,045 0,253 0,277 0,115 0,891 

Sheep 0,613 0,578 -0,085 -0,082 0,126 0,150 0,763 

Poultry 0,408 0,172 0,140 0,185 0,259 0,378 0,460 

Horses 0,306 0,040 -0,054 0,082 0,796 -0,131 0,756 

Goats 0,672 0,140 0,118 0,111 -0,028 0,169 0,527 

Produc. per ha 0,048 -0,214 -0,670 0,117 0,434 0,043 0,700 

Product. of labor 0,070 -0,015 -0,202 -0,028 -0,084 0,767 0,642 

Agric. potential 0,812 0,368 0,023 0,251 0,342 0,044 0,978 

* High factor loadings are shown with tinted cursive 
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Factor / Type 1 - Mixed crop-livestock type of agricultural produc-
tion with dominant production of cereals, fodder and vegetables, with par-
ticularly high agrarian potential. By its structure is the most complex factor 
that explains 31.59% of the total variance of variables. Mixed type of agri-
cultural production is very characteristic for Serbia (Тодоровић, 2002) and 
indicates a lack of specialization of agriculture. Traditionally is represented 
with high percentage of production of wheat, corn, potatoes, beans, clover 
and lucerne, and also growing pigs, cattle, sheep, poultry and goats. The 
large volume of mixed agricultural production in rural areas is manifesting 
with the appearance of high values of the agrarian potential. 

Factor / Type 2 - Mixed livestock-fruit type of agricultural produc-
tion is characterized by the dominant representation of meadows and pro-
duction of hay and clover, as well as larger areas of orchards and production 
of plums. In the structure of the livestock is dominant growing of sheep and 
cattle, while the incidence of pigs, poultry, goats and horses are much low-
er. This type of agricultural production is inversely proportional (observed a 
negative correlation) to the production of sugar beets, sunflowers, grapes 
and vegetables. 

Factor / Type 3 - Vineyard-fruit type is characterized by large 
areas of vineyards and orchards, with a significant production of grapes and 
beans. This type is specific because of greater representation of grasslands 
and negative correlation to cattle, sheep and horse growing, and production 
of fodder and industrial crops. A negative correlation toward productivity 
output per unit area is higher than the average (-0.670), with extremely low 
levels of labor productivity (-0.202). These parameters indicate low level of 
capital investment, which is characteristic of the individual producers, i.e. 
the absence of corporate production. 

Factor / Type 4 - Specialized crop type with a large area under in-
dustrial crops and dominant production of sugar beet and sunflower, with 
traditionally high wheat production. For this type are characteristic larger 
areas under reeds and negative correlation to the production of fodder, fruits 
and vegetables. 

Factor / Type 5 - Specialized crop-livestock type is characterized 
by a high representation of apple production and cultivation of lucerne and 
horses. It is characterized by higher productivity output per unit area and 
larger areas under reeds. 

Factor / Type 6 - Commercial type of agricultural production is cha-
racterized by high productivity and extremely negative correlation to the pres-
ence of reeds. The last factor explains only 4.24% of the total variance of va-
riables included in the analysis. 

At displayed “scree” diagram of agricultural production for the 
year 2002, the fracture of the curve shows clear differences in values of 
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characteristic roots. By classification of “unit root” according with the set 
criteria, in accordance with the result of factor analysis of agricultural pro-
duction in 1991, it is extracted six factors that explain 80.18% of the total 
variance of variables. 
 

 
Figure 2 – “Scree” diagram of agricultural production for year 2002 

 
Mentioned results allow defining identical number of types of 

agricultural production and the comparison with results of previous census 
period in 1991. Values of selected factors differ before and after the Vari-
max rotation. Harmonization of selected factors has reduced the value of the 
explanations of the first factor in unrotated matrix from 37.85% to 32.51% 
of the total variance in the rotated matrix, because it made the elimination 
of variables that are difficult to interpret. With this methodological proce-
dure was performed also the equalization of values of characteristic root (λ 
= 12,113 → 10,404). For other factors the degree of explanation of the total 
variance increased slightly after Varimax rotation. 
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Table 3 - Importance of extracted factors in unrotated and rotated matrix of factor 
loadings (for agricultural production in 1991) 

 Unrotated matrix Rotated matrix 

Factor 
(comp.) 

Characteristic 
root (λ) 

Variance 
(%) 

Cumulative 
variance 

(%) 

Characteristic 
root (λ) 

Variance 
 (%) 

Cumulative 
variance 

(%) 

1 12,113 37,85 37,85 10,404 32,51 32,51 
2 4,619 14,44 52,29 3,925 12,27 44,78 
3 3,105 9,70 61,99 3,246 10,15 54,92 
4 2,590 8,10 70,09 3,244 10,14 65,06 
5 1,857 5,80 75,89 2,536 7,93 72,98 
6 1,372 4,29 80,18 2,302 7,19 80,18 

 
Value of correlation between all the variables and rotated factors is 

defined by rotation matrix of factor loadings. Due to the compatibility of me-
thodological procedure and comparative analysis of the different census years, 
same limit value of factor loading is accepted (as for 1991), above which it can 
be noted a significant correlation between the variables and factors. For rele-
vant are considered absolute values greater than 0,400, while the “secondary” 
loadings are recorded at 12 diagnostic indicators. The lowest value of commu-
nality occurs in the representation of labor productivity (0.217) and poultry 
(0,223), where were not recorded load factor above average. Based on these 
parameters, it can be concluded that these basic indicators are not satisfactory 
contained in the selected factor structure, but were kept in the analysis because 
they are considered as basic indicators of agricultural production. 

Factor / Type 1 - Mixed crop-livestock type of agricultural production 
is characterized by livestock breeding and production of cereals, fodder crops 
and potatoes, with extremely high values of the agrarian potential. Its structure 
explains 32.51% of the total variance of variables. This type of farming is also 
predominantly present in the previous census period in 1991. High percentage 
of the production of corn, wheat, lucerne, clover and potatoes, and also cattle, 
pigs, sheep, horses and goats breading, was influenced by the traditional ap-
proach of organization of agriculture which is characteristic for the entire area 
of the Republic of Serbia. On the other hand, a large volume of agricultural 
production leads to high values of the agrarian potential. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade 63 
 

 

 114 

Table 4 – Rotated matrix of factor loadings and communality (for agricultural  
production in 2002) 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Com. 

Plough land (ha) 0,849 0,120 0,174 0,458 0,064 0,037 0,980 

Orchards (ha) 0,221 0,886 -0,104 0,045 0,160 0,138 0,892 

Vineyards (ha) -0,099 0,782 0,019 0,413 0,098 0,140 0,823 

Meadows (ha) 0,349 0,183 -0,152 0,060 0,841 0,048 0,893 

Grassland (ha) 0,064 0,443 0,079 0,060 0,461 0,640 0,832 

Reeds (ha) 0,150 -0,190 0,470 0,066 -0,148 0,481 0,537 

Cereals (ha) 0,700 0,093 0,161 0,119 0,058 0,471 0,955 

Ind. crops (ha) 0,150 -0,051 0,960 0,018 -0,091 0,031 0,956 

Vegetables (ha) 0,330 0,199 0,016 0,852 -0,015 0,071 0,880 

Fodder (ha) 0,914 0,058 0,064 0,170 0,154 -0,106 0,906 

Wheat  0,854 0,128 0,167 0,099 0,024 0,433 0,938 

Corn  0,922 0,114 0,043 0,097 0,115 0,048 0,889 

Clover  0,846 0,048 -0,145 0,197 0,181 -0,144 0,831 

Lucerne  0,856 -0,102 0,123 -0,009 -0,095 0,334 0,878 

Hay_medows  0,402 0,119 -0,175 0,004 0,800 0,145 0,868 

Hay_grassland 0,131 0,232 -0,116 -0,004 0,196 0,831 0,813 

Apples 0,030 0,722 -0,127 0,039 -0,285 0,398 0,779 

Plums   0,350 0,731 -0,055 -0,203 0,376 0,056 0,846 

Grapes  0,069 0,824 -0,021 0,301 0,199 0,028 0,815 

Sugar beet  -0,003 -0,089 0,923 -0,007 -0,008 0,043 0,862 

Sunflower  0,241 0,022 0,865 -0,074 -0,104 -0,023 0,823 

Beans 0,237 0,145 -0,106 0,890 -0,038 0,121 0,897 

Potatoes  0,645 -0,028 -0,137 0,627 -0,025 0,117 0,843 

Cattle 0,891 0,050 0,091 -0,151 0,086 0,233 0,888 

Pigs 0,888 0,179 0,176 0,068 0,146 0,086 0,885 

Sheep 0,750 0,029 -0,219 -0,101 0,409 0,026 0,789 

Poultry 0,291 0,309 0,005 0,051 -0,200 -0,024 0,223 

Horses 0,531 0,164 0,001 -0,131 -0,282 0,545 0,702 

Goats 0,515 0,080 0,118 0,434 0,097 -0,085 0,491 

Product. per ha 0,411 -0,327 -0,061 -0,522 -0,416 0,105 0,737 

Product. labor 0,013 -0,095 -0,125 -0,238 -0,022 -0,366 0,215 

Agricu. potential 0,943 0,193 0,126 0,070 0,105 0,165 0,986 

* High factor loadings are shown with tinted cursive 
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Factor / Type 2 - Vineyard-fruit type of agricultural production is 
characterized by the dominant presence of grape, plum and apple production. 
This type of agricultural production is inversely proportional (observed a nega-
tive correlation) to the production of lucerne, sugar beets, potatoes, productivi-
ty of production per hectare and labor productivity. 

Factor / Type 3 - Specialized crop type is specific by its large area 
under industrial crops and dominant production of sugar beet and sunflower. 
For this type of production is characteristic a negative correlation to the pro-
duction of fodder and vegetables, fruit, sheep breeding, labor productivity and 
productivity per unit area. 

Factor / Type 4 - Mixed vegetable-livestock type of agricultural pro-
duction is characterized by large surfaces covered with vegetables, with domi-
nant representation of the production of beans and potatoes in combination 
with breeding goats. There was above-average negative correlation to the prod-
uctivity per unit area (-0.522), which indicates the low level of investments in 
production process. 

Factor / Type 5 - Intensive livestock type of agricultural production is 
distinguished by high factor loadings of sheep breeding and production of hay 
from the meadows. Negative correlation is recorded toward representation of 
horses and poultry, while above-average negative correlation is recorded to-
ward productivity per unit area (-0.416). 

Factor / Type 6 - Specialized crop - livestock type agricultural 
production is characteristic by high production of hay from the meadows, 
wheat and growing horses. High degree of negative correlation was record-
ed by labor productivity, which indicates a lack of agro-mechanization 
which indicates labor intensive nature of production. The last factor ex-
plains 7.19% of the total variance of the variables which is twice more 
compared to the level of explanations for identical factors in 1991. Greater 
uniformity of degree of explanation among the factors of production in 
2002 can be explained by lower disproportion of production volume of var-
ious crops and livestock species under the influence of uncontrolled conti-
nuous decline in production.  

Spatial distribution of distinctive types of agricultural production par-
tially changed in studied period under the influence of continuous reduction in 
production volume and various social, economic and locational factors. 

Comparative analyses of types of agricultural production 
(1991/2002) determine spatial distribution changes and substitutions of spe-
cific types. In analysis of the 1991 census mixed crop-livestock type of agri-
cultural production was recorded in 77 rural settlements (55.8% of the total 
number of settlements), spatially clustered north and south of the urban area 
of Belgrade. The aforementioned type of production has expanded in year 
2002 in a rural area south of the urban zone of Belgrade, encompassing 98 
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rural area of Serbia moved from the system of “survival” to the system of 
“prosperity”, although there were still significant disparities in regional de-
velopment of agriculture. However, during the 1990s, the economic crisis 
caused by international sanctions contributed to the intensified decline in 
agricultural production (Babić, 2001; Ševarlić & Tomić, 2009), which in the 
case of rural settlements of the region Belgrade manifested by expanding 
individual modes of production and continuous decline of the established 
corporate agriculture. Dominant presence of production for own needs is 
identifying with increasing of the spatial distribution of mixed crop-
livestock type, which in 2002 increased by 15% compared to the previous 
census period. On the other hand, there's been a decrease in the specialized 
crop and specialized crop-livestock type, and the commercial type with high 
productivity of production completely disappeared. 

 
Conclusion 

 
Intensive and continuous decline in agricultural production is de-

termined during studied period, which is not stopped by switching to anoth-
er transitional phase. Genesis of the problem of inadequate spatial organiza-
tion of agriculture in rural areas of the region of Belgrade is in development 
plans and strategies from the period of SFR Yugoslavia (Adžić, 2008; 
Đorđević & Dabović, 2009; Sibinović, 2012), but also in the socio-
historical circumstances under whose influence was form economic devel-
opment of the Republic of Serbia. Effect of the economic crisis has caused a 
general reduction in the prices of agricultural products and increases the 
degree of market uncertainty and business risk, which had a negative impact 
on the inflow of foreign direct investment in the production process. In 
conditions of the reduction of available financial resources, agricultural 
producers reduce arable land and opt for the less financially-intensive agri-
cultural production. Therefore, the changes have had spontaneous character, 
and biggest decreasing was recorded at type that is most intensively culti-
vated without any planned restructuring of agriculture. The most intense 
reduction of the areas under cereals is conditioned by the low level of pro-
duction of milling industry as a result of reducing the purchasing power of 
the population exposed to prolonged economic sanctions. 

Classification of types of agricultural production in rural areas of 
the Region of Belgrade provides a detailed insight into the basic production 
and structural characteristics of agriculture, on the basis of which can be 
define future development of agricultural production and perform adequate-
ly and judiciously routing of agricultural policy. Results of conducted ty-
pology of agriculture allow comparison and identification of each individual 
diagnostic feature, on which base it can be very accurately determined the 
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position of each administrative units (rural settlement in this study) in the 
agricultural area of the region. Ranking of the diagnostic units of defined 
type indicates the possibility of changing and the way for improving of ana-
lyzed segment of production. Based on this empirical knowledge, condi-
tions for the formation of the scientific bases of strategic management of 
socio-economic factors of development of agricultural production and the 
policy of rural and regional development of this area are acquired. 
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