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УВОД 
 

Нишка котлина представља једну од највећих котлина у Јужној Србији. Са свих 
страна је ограничена планинама средње висине. На овом простору су заступљене родопске и 
младе веначне планине, стене из различитих геолошких епоха, разни хидролошки облици 
(реке, термални извори, врела, водопади, језера), крашки облици, реликтне и ендемичне 
врсте биљака, као и велики број различитих врста животиња. 

Поред већ наведених природних карактеристика, Нишка котлина је крај у коме од 
привредних грана доминира пољопривреда ( ратарско – воћарски и виноградарски рејон), са 
нагласком на индустрију, саобраћај и туризам. Нишка Бања, својом лековитом водом 
привлачи велики број туриста из земље а и шире. 

Проблеми са којима се Србија суочила деведесетих година двадесетог века и који су 
довели до великог пада привредне активности, пада стандарда становништва, раста 
незапослености, раста обима сиве економије, били су у пуној мери изражени у Нишкој 
котлини. Криза и тешки услови пословања укупне привреде у последњих 12-15 година, 
праћени макроекономском нестабилношћу и великом инфлацијом, посебно су разорно 
деловали на привредне субјекте са дугим периодом репродукције и ниским стопама 
акумулације. Оснивање великог броја приватних предузећа и радњи само је делимично 
ублажило разорне ефекте кризе, јер су то углавном фирме у области трговине и производње 
за потребе домаћих индустријских произвођача или супституције мање рентабилних 
производа из увоза. 

Убрзани економски развој Нишке котлине треба да се оствари уз очување природних, 
људских и осталих потенцијала, тако да наредним генерацијама остане у наследство простор 
чији развој не угрожава животну средину и варијетете његових природних, људских и 
створених богатстава. Зато концепт одрживог развоја треба да буде у средишту пажње свих 
који се баве пројектовањем будућих подихвата. Једино такав развој може обезбедити не само 
висок животни стандард становништва, већ и богат живот у економском, културолошком, 
социолошком, здравственом и сваком другом смислу. 
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I ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

1. Географски положај 
 

Нишка котлина је створена на граници кристаласте, родопске масе и кречњачких 
планина Источне Србије; између Селичевице и Малог Јастребца и њихових огранака, као и 
Сврљишких и Суве планине. Она није сасвим изолована, иако је већим делом ограничена 
планинама. Превојем Грамаде се везује за Сврљишку котлину, дуж Кутинске реке за 
Заплање, а преко ниског југозападног обода са Добричем и Топлицом. 

У топографском оквиру, котлина захвата 591 km2, а ако се узму у обзир само 
тектонске границе, онда се реално простире на 360 km2. Дужа оса котлине је у правцу ИСИ-
ЗЈЗ и износи 40 km. Ова упоредничка дужина се узима од излаза Сићевачке клисуре на 
истоку до огранака Малог Јастребца на западу и донекле се поклапа са током Нишаве и 
планинским венцима на северном и јужном ободу. У мередијанском пружању она је ужа и 
максимална ширина јој износи 18 km. Ова оса од Курвиног града до Баталовца је 23 km. 
(Мартиновић Ж. 1976.) 

Котлина је неправилног овалног облика, јер се од запада ка Морави постепено 
спушта, а затим поново издиже. Највиша тачка на источном ободу (Вишеград – 1024 m), а 
најнижа близу ушћа Нишаве (173 m). На северу допире до кречњачког масива Калафат (837 
m), Баталовац (707 m), Црни врх (683 m) и кристаластe масe Попове главе (534 m). Са падина 
ове последње планине северна граница се спушта на мезграјску пречагу, а са ње улази на 
гребен Малог Јастребца до његовог највишег врха Купињака (946 m). Источни обод је на 
кречњачком гребену Сврљишких планина (Вишеград), затим је на сувопланинским 
огранцима: Стражи (608 m), Куновичком врху (747 m), Врлом камену (678 m), Оштрој глави 
(639 m), Раскрсју и Белишкој чуку (882 m). Јужни обод чини кречњачки гребен Суве 
планине са највишим оквиром на Соколовом камену (1552 m), Мосору (985 m) и Коритњаку 
(808 m), а затим кристаласто било планине Селичевице са највишим оквиром на Ибровици 
(902 m). Западни обод је на кристаластом гребену Малог Јастребца од Купињака до 
Батишњичког виса (310 m), а одатле на неогеној повији Кумиге (215 m). (Мартиновић Ж. 
1976.) 

Нишка котлина је тектонски ров у централној потолини Јужне Мораве. На северном 
ободу Селичевице налази се велика трансверзална раседна зона која чини јужни разлом рова 
Нишаве. Она је наставак топличке дислокације. Овај велики јужнонишавски расед, којим је 
формиран јужни обод нишког терцијарног  басена, изражен је и на северним странама 
Кованлука изнад Нишке Бање. Он се укршта са заплањским и студенским раседом. И дуж 
ових раседа вршено је спуштање појединих делова терена и формирање неогених басена. На 
дислокацији, која представља други главни заплањски расед, са источне стране извршено је 
спуштање Заплањске котлине. На севeрном ободу Нишке котлине, доња граница кречњака 
Калафата, која је за неколико стотина метара удаљена од кречњачког одсека, представља 
расед. Дуж овог севернонишавског раседа спуштен је тај део Нишке котлине. У овој 
раседној зони избија терма Бањица у кориту Горњоматејевачке реке. 
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Брзом развоју града Ниша, градско средиште котлине, највише погодује његов 
географски положај. Нишка котлина је у повољној комуникативној вези са суседним 
котлинама, захваљујући највише долинама Јужне Мораве, Нишаве и Кутинске реке. 
Суповачким теснацем на северном ободу у моравској удолини одржавају се најживље везе са 
Алексиначком котлином, а преко курвинградског теснаца са Лесковачком котлином. 

Долине су орјентисале трасирање моравске, односно моравско – вардарске железничке 
и друмске артерије Балканског полуострва. Кроз Кутинску клисуру истоимене реке води у 
Заплање заплањско – лужнички пут. На источном ободу кроз Сићевачку клисуру Нишаве, 
према Белопаланачкој котлини води нишавска железничко – друмска комуникација, односно 
Нишавско – маричка магистрала. На северном ободу преко превоја Грамаде, према 
Сврљишкој котлини, пролази Сврљишко – тимочка, односно Трансбалканска дијагонална 
магистрала. 

 
 
Слика 1: Транс-европска транспортна мрежа 

Извор: Европска комисија 
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2. Геолошки састав 
 

Нишка котлина је доста пространа и налази се на тектонској граници кристаластих 
шкриљаца и унутрашњег кречњачког мезозојског појаса источне Србије. У њеном 
геолошком саставу учествују стене различите старости: кристаласти шкриљци прве и друге 
групе, седименти девом-карбон, перм, тријас, јура, креда, терцијар и квартар, као и 
магматске стене. (Мартиновић Ж. 1976.) 

Шкриљци високог кристалинитета утврђени су са обе стране Јужне Мораве и 
заузимају простор на Селичевици, М.Јастребцу, Поповој глави и теснац Курвиног града. 
Кристалин друге групе мањег је пространства. Код њега, поред устаљене филитске серије, на 
Поповој глави константован је и кречњак. Ове стене указују да је на ободу Нишке котлине 
развијен силур, али и камбрија. Од других палеозојских формација има и девонских пешчара 
и карбонских глинаца. Пермски црвени пешчари имају највеће пространство и јављају се у 
две велике партије исте зоне која је раседима прекинута. Северно од Нишаве једну чини 
антиклинала Курилова, а јужна је у језгру Суве планине. 

Мезозоик је представљен прво доњим тријасом. Ова формација је у горњим 
хоризонтима црвених пешчара. Јура захвата уски појас на ЈИ котлине. Креда је помоћу 
оскудне фауне издвојена у северном ободу (Паркач) и изнад села Каменице односно 
доминира северно од Нишаве. 

Кенозоик углавном захвата централни део котлине. Од тих творевина се издваја 
олигоцен (бигар код Хума) и то једино по свом положају и односу према кредним и 
неогеним слојевима. Неоген је заступљен миоценом и плиоценом. Од ових седимената 
најстарији су 'бренички' лапоровити кречњаци, тако названи по селу Бреница. Млађа од њих 
је 'црвена серија' која се по свом стратиграфском положају сматра доњосарматском. Њој у 
повлати до 500 m висине су моћни панонски и понтијски разнобојни слабо везани пескови, 
лапори и глине. Ови седименти су разграничени помоћу неколико конгерија тако да доњи 
хоризонти су узети за панонске, а највиши за понтске. Квартарни седименти односно 
дилувијум је представљен бигром (Нишка Бања), лесом и шљунком који се често компонује 
са најмлађим наносима.  

Магматске стене су најмање заступљени (гранитом, габром, базалтом, дацитом и 
туфовима). Њихова појава је уско везана за дубоке тектонске проломе углавном дуж обода 
котлине. С тим у вези, запажене су нове локалности базалтних и туфитних изданака северно 
од Нишаве и западно од Јужне Мораве. 
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3. Геоморфолошка обележја 
 

Нишку котлину карактеришу различити геоморфолошки облици. Ова разноликост је 
последица веома дуге и бурне геолошке прошлости. У рељефу се јасно истичу како 
тектонски, тако и различити облици ерозивног рељефа. 

 
 

3.1. ТЕКТОНСКИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА 
 
Нишка котлина је настала тектонским процесима, који су захватили њено дно и обод, 

а манифестовали су се убирањем, најахивањем, раседањем и разламањем скоро свих слојева. 
Отуда котлина представља посебну тектонску целину која лежи између шест планинских 
(Селичевица, Сува планина, Сврљишке планине, Калафат, Попова глава и Мали Јастребац), 
односно четири морфотектонских јединица (Селичевица и Попова глава, Сува планина и 
Калафат, Сврљишке планине, М.Јастребац). (Мартиновић Ж. 1976.) 

Вишефазни тектонски покрети довели су до тога да је положај слојева скоро увек 
дискордантан. Ипак се примећује да нагиб код свих преовлађује ка ЈЗ. По томе, извор 
потисака за област котлине, изгледа да се налазио у М.Јастребцу и Селичевици. Он је 
нарочито деловао за време алпског орогена када су због тога скоро сви старији слојеви врло 
поремећени, убрани, извијени или налегли једни на друге. Сматра се да је стварање 
котлинске области почело са бајкалским и каледонским да би се преко херцинских 
наставило олигомиоценским покретима.  

Честим и јаким убирањима је најпре захваћена најзападнија структурна јединица 
Мали Јастребац. То је ниска планина, са истока ограничена Јужном Моравом, са севера 
током Турије и са запада Клисурском реком и превојем Грепца (који га издваја од Великог 
Јастребца). Једино је на јужној страни омеђена стрмим одсецима што се издижу изнад 
Суповца, Сечанице, Азбреснице, па тако уоквирена захвата површину приближно 132 km2. 
Највиша тачка на њој је Купињак – 946 m. Затим следе Љутићки крст, Црни врх, Зелени 
камен и Змијина глава.  

Селичевица и Попова глава тектонски припадају моравској навлаци односно 
Родопској маси, која је по К.Петковићу, убрана каледонском и херцинском орогенезом. 
Попову главу од Селичевице одваја севернонишавски расед, а на запад је ограничена 
моравском и моравско-заплањском дислокацијом. Селичевица се пружа од Ј.Мораве на 
југозападу до реке Кутине на североистоку, од града Ниша на северу, села Малошишта на 
северозападу, села Барбеш, Гркиња, Виландрица на југу, до општине Гаџин Хан на истоку. 
Највиши врхови су Мала Ибровица и Велика тумба (903 m), а извори гравитирају ка 
сливовима Механе, Ћурлинске, Габровачке и Вукмановске реке. 
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Сува планина и Калафат, односно завршни део Курилова, су источно од моравско-
заплањске дислокације и припадају унутрашњем кречњачком појасу источне Србије. Сува 
планина (Слика 2.), која се раније звала Куновица, простире се на дужини од 37 km, са 
највишим врхом Големи врх или Трем (1810 m). Остали врхови су Соколов (1552 m), Колов 

камен (1361 m), Мосор (985 m) и 
други. Шкрапе, вртаче и увале се 
налазе на крашкој заравни Валожје, 
(Група аутора, 1995.) 1300-1700 m 
надморске висине. Има само два 
извора на простору од 50 km2, а 
пећине су слабо развијене. У 
северном делу дубоко је усечена 
импозантна и јединствена долина 
Црвене реке (облук са 
подковичастим гребеном). Ерозија 
је честа појава јер је планина 
највећим делом обешумљена. 

              Слика 2: Сува планина 
                 Извор: www.nis.okrug.gov.rs 
 

Обод Нишке котлине чине Сврљишке планине, које се сударају са Родопском масом 
али структурно припадају Источној зони млађих веначних планина. На северу допиру до 
Сврљишког Тимока и њеног изворишног крака Манојличке реке, на југу до Нишаве, на 
истоку до Трговишког Тимока, Церовачке реке и Темске до ушћа, а на западу су ограничене 
Нишком котлином. Сврљишке планине захватају површину од 430 km2, са највишим врхом 
Зелени (1334 m). Познати извори су Белојинска корита, Бакала, Звонарац, Студенац, 
Перишки кладенац, а врела су Преконошко, Белојинско, Црнољевачко, Округличко и 
Крупачко.  

У морфотектонском склопу макрорељефа Нишке котлине, тектонски су 
предиспонирани и локални басени (јелашнички, студенски и светојовански) као и клисуре 
које их, као морфолошке споне, везују и одвајају. И велика Сићевачка клисура, 
морфолошки јединствена, композитна и полигенетска, 17 km дуга и дубока пробојница 
Нишаве, урезана у Куновичкој површи (580-900 m), између Суве планине, на југу и 
Сврљишких планина на северу, тектонски је предиспонирана. Курвинградска сутеска, на 
крају јужног дела Нишке котлине, на сектору села Малошишта, везана је за старе раседне 
линије.  

Цео ток Јелашничке реке, заједно са живописном Јелашничком клисуром, исто су 
тектонски предиспонирани. Укупна дужина клисуре, почев од Чукљеника па до низводног 
моста, износи укупно 2 km. Толико је уска да јој се вертикални одсеци на једном месту 
између Здравачког камена и Грђенице примичу на само 7-8 m. Због тога спада међу најлепше 
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и најромантичније у југоисточној Србији. Неки истраживачи сматрају да је некада 
представљала јединствену али разгранату пећину кроз коју је протицала Јелашничка река.  

Првокутинска клисура је мања морфолошка јединица која је изграђена на реци 
Кутини и због релативно мање дужине (10 km) све до 1976. године није издвајана из 
Заплањске области. Почиње од села Тасковића на југоистоку и завршава се код Прве Кутине 
на северозападу и повезује Гаџинханску котлиницу са Нишком котлином. Има значајно 
место у науци јер чини геолошку, тектонску и геоморфолошку границу између система 
Родопске масе ( Селичевица) и Источне зоне млађих веначних планина (Сува планина). 

У северном подножју Калафата, Крављанско-миљковачка клисура се издваја 
стрмим одсецима и местимично кањонским изгледом. Она је део долине Топоничке реке, 
која је предиспонирана топоничко-јастребачким раседом. (Група аутора, 1983.) 

 
 

3.2. ЕРОЗИВНИ ОБЛИЦИ У РЕЉЕФУ 
 
Мезо и микрорељеф Нишке котлине су изграђивани различитим морфогенетским 

процесима, и то терасним, термалним, крашким, кластокрашким и рецентним облицима. 
Крајем миоцена котлину је испунио дубок залив Паратетиса. Отада па до данас 

настаје њен еволутивни развитак. Он је подељен на језерску и флувиоденудациону фазу. 
Међутим, издвојене су још две фазе, преабразиона и флувијално-абразиона. Наиме, добро 
очувани клифови, карактеристични прибрежни седименти, терасе и подови, њихово 
пространство и повезивање у јединствени ниво у оквиру котлине, потврђују постојање 
абразионог процеса у прошлости. 

Панонско језеро је у овом крају Србије достизало максималну висину 970-950 m и 
својим осцилирањем створило већи број нивоа. Највиши абразиони облици су на 1000-1020 
m и утврђено је укупно 12 језерских стања: 1020-1000, 910-900, 860-850, 840-835, 830-820, 
780-770, 760-740, 720, 680, 660, 645 и 635-630 m. Сви ови нивои су резултат и позитивног и 
негативног осцилирања језера чији се износ кретао од 100 до 10 m. (Мартиновић Ж. 1976.) 

Абразиони нивои су већином нагнути ка котлини. На висини 512 – 490 m појавила се 
централна језерска раван а са њом је почео прави флувиоденудациони процес. Од кад су 
Морава и Нишава додирнуле језерско дно, извршиле су 17 вертикалних засецања и 
изградиле исто толико тераса. Тераса од 206-178 m је рецентна. Велики број тераса у оквиру 
централне равни условљен је спуштањем доње ерозивне базе Мораве и Нишаве, углавном 
услед тектонских покрета који су се у Моравском рову и у Нишкој котлини дешавали скоро 
до краја квартара на шта упућује и њихова местимична инверсност. (Мартиновић Ж. 1976.) 
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Специфичност морфопластике Нишке котлине је у томе што је обликује и термални 
рељеф. Велики део обода, почевши од Бреснице па све до Хума, састављен од 
лимнокварцита, односно хидрокварцита, који је старија термална творевина. Хемијски 
акумулативни облици рељефа настају излучивањем из термалних раствора. 

Крашки рељеф заступљен је на северном, источном и југоисточном ободу. На 
северном ободу, изнад села Г.Матејевца истиче се Курилска тераса. Потпуно је уравњена и 
од врха Калафата према побрђу Нишке котлине благо нагнута. На њој су развијене мале 
вртаче и шкрапе у зачетку (музге) као и разнолике каменице и други микрооблици краса. Од 
тектонско-крашких облика најимпресивнији су паритетни сатови. Створени су на мањим 
раседима или на параклазама и дијаклазама, и једино их има око бање крављанског Топила. 
То су велике вертикалне паралелне кречњачке плоче, дебљине 0,20-1,5 m, које изгледају као 
дубоки и врло уски процепи и зато подсећају на рамове саћа у кошницама. Последњих 
година догађа се обурвавање сатова. 

На југоисточном ободу Нишке котлине тектонска изломљеност је омогућила да у 
вишим партијама кречњаци, како површински тако и подземни, буду јако карстификовани. 
На источном ободу пружа се Куновичка површ, у коју је усечена Сићевачка клисура, која 
на северу ограничава Сува планина. Кречњаци ове планине су јако скрашћени и са скоро 
холокрашким облицима. У Јелашничкој клисури, под Сувом планином, има више окапина. 
Оне су у доломитском кречњаку, који се лако раствара и пун је пукотина, тако да су и све 
окапине њима предиспониране. Две од њих се називају - Латинска црква и Скривница. И 
крас Кованлука, чије стране стрмо падају ка Нишкој Бањи, представљен је масивним, врло 
испуцалим кречњацима. На Коритњаку изнад Нишке Бање, на површини око 2,5 km2 
откривено је двадесетак вртача различитих димензија.  

Церјанска пећина налази се на 14 km од Ниша, код села Церје. Улаз јој је на 
надморској висини од 515 m и представља понор речице Провалија, која поново извире на 
Крављанском врелу, 2800 m северозападно, на надморској висини од 310 m. У септембру и 
октобру 1999. године, АСАК је извео две истраживачке акције у Церјанској пећини и 
потврдио да је стално мокра пећина, а дужина канала прелази 6 km, односно износи 6025 m, 
а денивелација износи 176 m. У својим подземним дворанама крије необично благо, 
кречњачки накит – сталактите, сталагмите, камене завесе, стубове, хеликтите, саливе и друге 
лепоте. Речица која протиче кроз пећину гради мале водопаде и каскаде и испуњава 
травертинске басене претварајући их у језерца. (Стаменковић С. 2001.) 

Раритетни облици микрорељефа постоје на сувопланинском кречњачком ободу. 
Јелашнички прозорац, изнад Царева корита, један је од два типска прозорца у Источној 
Србији. Овај прозорац, на висини од 430 m, широк 3 и висок 7 m, је кратка обурвана пећина, 
настала саламањем крашког рељефа у Јелашничкој клисури. Чукљенички прозорац је 
облика шупље стене, близу Студене у Сувој планини. Обликован је процесима распадања и 
растварања кречњака, као и ударном снагом ветра. Он је на  висини од 310 m, ширина 5, а 
највећа висина 4 m. Облицима прозораца припадају још два атипична стенска отвора на 
десној страни јелашничког  ждрела - Кука и Грђеница. 
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У Нишкој котлини постоје разноврсни денудациони стубови, зупци и чучавци. 
Највећи доломитски стубови су Инатовачки и Здравачки камен, који се издижу изнад леве 
долинске стране Јелашничке реке, изнад села Јелашнице. Са кречњачке терасе Чуке у селу 
Јелашници, избија најлепши Чукљенички зуб. Најпознатији денудациони чучавац је 
Чучикамен, на левој страни Јелашничке реке код села Чукљеника. 

Рељеф кластокраса распростањен је у црвеним пешчарима Калафата. Карбонати су 
депоновани са некадашње кречњачке повлате, која је еродирана, а хемијски и 
хидромеханички процеси су се пренели на пешчаре. У црвеним пешчарима Калафата има 
вртача, пречника од 1 до 3 m, а дубина око 0,5-1 m. Заступљене су и јаме, поткапине и 
шупљине. Јаме су неправилног облика, дубине 6 до 8 m. Поткапине су изражене код села 
Лесковика и Јасеновика, на Калафату и у Кутинској клисури. 

Рецентни рељеф је заступљен на различитој геолошкој грађи. Јаруге и суве долине 
обухватају изворишну челенку Јелашничке реке на сувопланинском ободу. Интензивним 
ерозивним дејством, на обешумљеном тлу у продуктивном слоју земљишта, усечене су 
оштре форме ровина и вододерина, као и крупни облици ерозије тла. Типски пример јаруга, 
посталих на колотечинама је изнад села Горње Студене. И поред заштитних мера, на 
Коритњаку, у рејону Нишке Бање, на релативно малој површини, запажају се скоро сви 
денудациони облици, који указују на интензиван процес. Ови су облици везани за 
антропогене објекте: путеве, насеља и обрадиве површине. Четврти степен денудативности 
је изражен на површини југоисточно од села Коритњака - напуштање обрадивих површина и 
стварање процепа, пролока и вододерина. 

И терени на северном ободу Нишке котлине, са благим рељефним цртама, захваћени 
су рецентном ерозијом. (Група аутора, 2008.) Она је створила урвасне терене и дубоке јаруге 
тако да земљиште местимично добија изглед рђаве земље (атари насеља Врела и Јасеновика). 
Њима је терен Калафата расцепљен и издвојен у косе и делове, а у Кутинској клисури 
пешчари су врло огољени и највећим делом су се одржали у виду купа. Јављала су се 
клизишта на сектору Грамаде. На јужним падинама М.Јастребца, такође је процес клижења 
терена био интензиван.  
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4. Климатска обележја 
 

На климу Нишке котлине утичу географски положај, рељеф и продори топлих и 
хладних ваздушних маса. Поднебље Ниша спада у област мезотермалних, умерено- топлих 
климата са израженим степеном континенталности. Лета су топла, а зиме снеговите. 
(Павловић М., Марковић Ј. 1995.) Прелазна годишња доба су изразита, док су падавине 
типичне за пролећни и јесењи период. Континентални утицају са севера, из Панонске и 
Влашке низије, продиру Поморављем и долином Тимока преко превоја Грамаде. Појава 
највиших и најнижих температура није увек везана за јул и јануар, већ у том ходу има 
померања у оба правца.  

 Табела 1: Просечне месечне температуре ваздуха за период 1996-2010. године 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
(ОC) 

0.7 2.4 6.8 12 17.4 20.6 22.5 22.6 17 12.2 7.3 2 12 
 Извор: www.tutiempo.net 

Просечна годишња температура ваздуха (за период 1996 - 2010. године) је износила 
12оС. Највише просечне месечне температуре од 1996-2010. године измерене су у јулу 
(22.5оС) и августу (22.6оС), а најниже у јануару (0.7оС) и децембру (2оС) . Највишу просечну 
годишњу температуру имала је 2007. година са 13оС, а најнижу је имала 2005. година, када је 
израчуната температура од 10.7оС. Највиша просечна месечна температура је измерена у 
јулу, 2007. године од 25.4оС, а најнижа просечна месечна у децембру, 2001. године од (-
2.9оС). 

Максимална температура ваздуха, у Нишу, измерена је 24. јула 2007. године од 44.2 
оС, минимална температура 26. јануара 2006. године од -18оС, период од 1996. до 2010. 
године. (Бројчани подаци су израчунати на основу података на сајту www.tutiempo.net) 

Просечни ваздушни притисак (за период 1996 - 2005. године) износи 1018.1 mb. 
Највиши просечни годишњи ваздушни притисак (за период 1996-2005) је 1020.3 mb, у 2003. 
години, а најмањи просечни годишњи притисак је 1016.9 mb измерен 1999. године. Ако 
посматрамо табелу и ваздушни притисак по месецима, највиши је у месецу јануару 1023.6 
mb, а најмањи просечни ваздушни притисак је измерен у априлу 1013.4 mb.  

 
 Табела 2: Просечни месечни притисак ваздуха за период 1996-2005. године 

 Извор: www.tutiempo.net 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
(mb) 

1023.6 1021.6 1019.4 1013.4 1014.5 1015.6 1014.1 1015.3 1017.3 1020.5 1020.1 1022.2 1018.1 
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Просечна влажност ваздуха у Нишкој котлини износи 69%. Минимална просечна 
влажност ваздуха (за период 1996 – 2010.године) је измерена у августу 60%. Максимална 
просечна влажност ваздуха је измерена у децембру 81%. Максимална просечна влажност 
ваздуха од 73% је измерена 2005. године, а минимална просечна влажност ваздуха је 62%, 
измерена 2000. године (период 1996 – 2010.године). 

 
 Табела 3: Просечна месечна влажност ваздуха од 1996-2010. године 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год (%) 
80.8 75.3 64.8 63 65.2 65 60.8 60.6 69.2 74.2 77.4 81.6 69.8 

 Извор: www.tutiempo.net 
 

На подручју Нишке котлине просечна количина падавина за период од 1996-2010. 
године износи 533.1 mm. Највећа количина падавина у ових петнаест година излучила се 
2004. године и износила је 712.7 mm, док се најмања количина падавина излучила 1998. 
године, 336.3 mm. Највише кише пада у пролеће (април и мај), а најмање за време зиме 
(јануар и фебруар). 

 Табела 4: Просечне месечне количине падавина за период 1996 - 2010. године 
месеци укупно 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
(mm) 

35.7 37.2 37.5 54.5 52.5 47.4 39 42.6 46 47.5 47.1 46.1 533.1 
 Извор: www.tutiempo.net 

Према табели, највеће просечне месечна количине падавина (1996-2010.године) су 
забележене у априлу (54.5 mm), док су најмање просечне месечне количине падавина 
забележене у јануару (35.7 mm). 

Ветрови у Нишкој котлини дувају из северозападног, североисточног и источног 
правца. Северозападни ветар је најучесталији у јулу, најређи у октобру. Ово је условљено 
долинама река Ј.Мораве и Нишаве, тако да када ваздушне масе продиру долинама ових река, 
у Нишу долазе као северозападни ветрови. Доста изражено струјање са истока је кошава која 
у Нишу дува из Влашке низије долином Тимока па се преко превоја Грамаде спушта у 
Нишку котлину. 

Магла је ретка појава и углавном је везана за зимски период године. Иако Ниш није 
магловит град, аерозагађење из године у годину расте, са развојем индустрије, саобраћаја и 
прираштаја становништва. 
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5. Хидролошка обележја 
 

Нишку котлину одводњавају два главна речна тока: Нишава и Јужна Морава. 
Нишава је највећа притока Јужне Мораве. Настаје од Гинске реке и Врбнице, које се састају 
на 640 надморске висине код села Тодена у Бугарској. Десна саставница, Гинска река, је 
водом богатија и два пута дужа од Врбнице, па се узима за главни изворишни крак Нишаве. 
Извире на источним падинама Кома и код Годечке котлине се спаја са Врбницом, која 
извире југоисточно од Бучин Прохода. (Гавриловић Љ., Дукић Д. 2002.) 

У Србију Нишава улази 6 km узводно од Димитровграда. Ту је широка 8 – 10 km и 
дубока 30 – 50 cm. Надаље тече композитном долином састављеном од неколико котлина 
које су спојене клисурама. То су: Пиротска котлина, Сопотски теснац, Ђурђевпољска 
котлина, теснац код Св. Оца, Белопаланачка котлина, Сићевачка клисура и Нишка котлина. 
Пре улаза у Сићевачку клисуру Нишава са леве стране прима Црвену реку. Име је добила по 
томе што за време високих вода носи велике количине суспендованог наноса од црвених 
пешчара, који тада Нишаву обоје у црвено. 

Сићевачка клисура је дугачка 17 km, а местимично дубља од 350 m. Малом 
Островичком котлином подељена је на два дела. Река је на два места преграђена бранама и 
изграђене су мале хидроцентрале – ''Сићево'' (1840 kW) и ''Островица'' (880 kW). На излазу 
из клисуре у Нишаву са леве стране се улива речица Јелашница. Низводно од клисуре 
Нишава улази у пространу Нишку котлину, која је 40 km дугачка и 23 km широка. У њој је 
Нишава равничарски, кривудави ток, чије су две лактасте окуке код Медошевца и Новог 
села пресечене, тако да је река скраћена за око 3 километра. На пролазу кроз Ниш корито је 
регулисано и подзидано каменом, а низводно од града, до ушћа у Јужну Мораву изграђени 
су насипи ради заштите од поплава.  
 

                  
   Слика 3: Нишава код Брзог Брода (апр.2011.) Слика 4: Нишава кроз Ниш (феб.2012.) 

Фото: В.Аврамовић 
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Укупна дужина Нишаве са Гинском реком износи 202 km, а површина слива 4.068 

km2. Од тога Србији припада 151 km, односно 2.971,5 km2, док је остатак у НР Бугарској. 
Због знатног распрострањења кречњачких стена и релативно мале количине падавина 
(Пирот 597 mm, Бела Паланка 525 mm, Ниш 533 mm), просечна густина речне мреже у сливу 
је само 596 m/km2. Највеће притоке Нишаве су Темштица са десне и Јерма са леве стране. 

Нишава је водом најбогатија притока Јужне Мораве, чији просечни протицај повећава 
за 33,3 m3/s. У Нишу има највеће средње месечне протицаје у априлу и марту, што је утицај 
снежнице, а најмање у октобру и септембру. Наглим отапањем снежног покривача протицај 
Нишаве у Нишу се повећава.  

Термички режим Нишаве зависи од читавог низа фактора. Вода Нишаве је топлија у 
јесен него у пролеће. Слично ниским и средњим месечним темературама, високе месечне 
температуре воде Нишаве показују правилно повишење од горњег ка средњем и доњем току 
и од зимских ка летњим месецима. Велике амплитуде температуре ваздуха непосредно се 
одражавају на температуру речне воде. Максимална температура воде Нишаве достиже код 
Ниша 25,1oC, а минималне су измерене у децембру и јануару. Лед на Нишави се јавља ретко, 
само када су изузетно хладне године. 

Купалишна рекреација на води Нишаве онемогућавају отпадне воде које се у њу 
сливају од многобројних загађивача. Нишава до Пирота припада II класи, између Пирота и 
Ниша III класа, а низводно од Ниша IV. (Гавриловић Љ., Дукић Д. 2002.) 

Нишава као највећа притока Јужне Мораве у знатној мери утиче на режим ове реке 
низводно од свог ушћа. Пошто прими Нишаву, повећани протицај Јужне Мораве износи 101 
m3/s. Јужна Морава у пролећним и последњим зимским месецима располаже великом, а у 
летњим и првим јесењим месецима веома малом количином воде. Максимуми протицаја су у 
марту, а минимуми у августу и септембру. 

Све интензивније засипање речног корита доводи до чешће појаве поплава на Јужној 
Морави у околини Ниша. Главни узрок повећању великих вода је велика количина наноса у 
речној води чијим се таложењем смањује запремина корита, што изазива издизање његовог 
дна, па и повећање великих вода. Издизањем речног корита долази до чешћег бочног 
померања тока и потпуног напуштања корита тако да се одсецањем меандра стварају мртваје 
(моравишта). Међу већим адама у Нишкој котлини је и Великочапљиначка у атару Великог 
Чапљинца, где је један од већих напуштених меандара.� 

Већина притока Нишаве и у Нишкој котлини типично равничарске реке Јужне 
Мораве су сушице. Њиховим речним долинама у суходолицама највише је испресецано 
селичевско подручје јужног обода Нишке котлине и њихова вода само се делимично користи 
за наводњавање. Од Нишавских притока наводњавање се врши у доњем делу 
Горњоматејевачке и средњем и доњем току Малчанске реке. Међутим, и приобаље неких од 
притока угрожавају бујучне поплаве. Такве су поплаве Кутинске реке, која нема стабилне 
обале и зато се помера подривајући леву обалу и засипајући алувијалну раван удесно од 
тога. 
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У красу Нишке котлине издвајају се Светојовански поток, Раутовачки поток и 
понорница Провалија. У покривеном красу непосредне околине Нишке Бање налази се 
Раутовачки поток које се образује од атмосферских падавина као повремени ток и често има 
бујични карактер. У његовом кориту, нарочито у клисурастом делу долине, чести су мањи 
понори и издухе. Данас зид око главног понора потпуно је порушен и засут. Стална 
понорница Провалија на Калафату јавља се делом у периодским врелима која избијају у 
долини Топоничке реке, али се највећи део инфилтрира у издан језерским седиментима 
Нишке котлине. 

У Нишкој котлини подземне воде су значајни водни резервоари. Дубина изданске 
воде зависи од водостаја токова и колеба према њиховом нивоу. У јужном делу Нишке 
котлине у алувијалној равни Ј.Мораве, дубока је 1,5, на алувијалној тераси 4 m, а у бунарима 
неких вила и викендица на Винику достиже 18 m. 

Извори у Нишкој котлини и на ободу су врло бројни. На ободу котлине, северно од 
Нишаве, само из пермских пешчара избијају 69 извора. Највиши се налази на 730 m 
(Миљковско браниште), а најнижи на 322 m (Смрдан), док су најбројнији, њих 17, између 
550 и 600 m. Највише истичу као гравитациони. Укупно 47, а од њих 21 су пукотински. 
Постоје и сифонска извирања, али она су ређа појава у црвеним пешчарима. Извори на 
северном ободу Нишке котлине у пермским црвеним пешчарима су мале издашности и за 
снабдевање водом су од мањег значаја. Значајнији су крашки извори каптирани у 
самоизливајуће чесме (Забрце код Д. Матејевца, Пантелејска чесма и други). Јака крашка 
врела се јављају на контакту јурских и кредних кречњака са непропустљивим стенама. 

Раритетне морфохидролошке појаве и објекти су висећи токови и водопади. Рипаљка 
је позната у клисури Јелашничке реке, код села Јелашнице. Недалеко од Прозорца пенушећи 
се сурвава у Јелашничку реку и даје јој посебну лепоту. Интересантни су извори џиновских 
лонаца на слаповима у клисури Светојованског потока, изнад села Г.Матејевца. Џиновски 
лонци овог потока су еворсирани у готово непрекидном ланцу од Манастира до Ждрела, на 
дужини од 1 km. Први, највећи лонац се зове Калуђерски котал (2,5 x 1,20 m) и све до 
Војничког котла, нижу се плићи лонци, дубине до 60 cm. 

Облачинско језеро, лежи под Биљешком чуком, у подножју планине Мали 
Јастребац, на 350 m надморске висине. Храни се подземном водом што извире по дну, као и 
слабим површинским токовима. Услед малих димензија (ширина 450 m, дужина 550 m, а 
максимална дубина 4,7 m) преко лета може се загрејати и до 30оС. да би се зими заледило. 
Порибњено је шараном и центар пернате дивљачи, а језеро је преграђено и бедемом ради 
коришћења једног дела за купање. (Група аутора, 1995.)                     
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5.1. ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
 
 
У северном делу Нишке котлине термалне појаве и извори јављају се на северно – 

нишавском раседу и ван њега. На осталом котлинском простору најзначајније су термалне 
воде у рејону Нишке Бање. 

На поменутом раседу су Хумска и Горњоматејевачка Бањица. Ови извори су 
хипотерме, јер у храњењу изворишта учествују и хладне крашке воде. Међу осталим 
изворима на северном крају Нишке котлине су термални и мало минерализовани Дурлан, 
Појатиште, Смрдољина, Жута вода и Габар. 

 
Термоминерални извори Нишке Бање избијају 

на јужном ободу Нишке котлине под висом Коритњак, 
крајњим западним огранком Суве планине. Они су у 
раседној зони ограниченој северним странама 
кретацејских кречњака Кованлука. Ти су кречњаци 
испресецани многобројним дијаклазама испуњеним 
белим калцитским жицама. У самој Нишкој Бањи 
нишавске терасе засрте су дебелим слојем бигра. 
Просечна дебљина ових бигрених наслага износи око 
10 m, али местимично достиже и до 20 m. 

У термалном рејону Нишке Бање, утврђени су 
око Коритњака раседи, са свих страна осим оне којом 
се веже за Суву планину. Ту почиње и сноп заплањских 
раседа правца СЗ – ЈИ, дуж којих је спуштена котлина 
Заплање. Најиздашнији извори су: терма Сува Бања на 
студенском, а Главно врело на укрштању тог и 
заплањског раседа. Слабије терме: повремена врела 
Мало Грло (око 320 m источно од Суве Бање) и извор 
Авуз (или Школска чесма).                                      Слика 5: Бигрене терасе 

                 Извор: www.serbia.travel 
 

Температура воде у Главном врелу је 39 oC, а Суве Бање између 36 и 16 oC. Ова два 
извора чине термални ток, дужине 80 m, на коме је испред хотела ''Радон'', на одсеку бигрене 
терасе, уређен украсни водопад (Слика 5). Према најновијим истраживањима 
геохронолошком методом старост наслага бигра износи око 10.000 година, што је уједно и 
старост термоминералних извора. Брзина таложења бигра је 3,46 mm за годину дана и зато 
бигар Нишке Бање спада у холоценску а не плеистоценску творевину, три пута је млађи него 
што се сматрало. 
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Почетком XX века доказано је да је топла вода Нишке Бање минерална, јер поред 
ајкалија садржи и минималне количине гвожђа, сулфата, нитрата и бората. Због свега тога је 
уврстена у акратотерме. Међутим, права балнеолошка вредност Нишке Бање откривена је 
тек 1911. године када је утврђено да је минерална вода и радиоактивна. 

Радиоактивне су скоро све воде, било подземне или са извора (растворен радон у 
води), које се налазе на сектору бигровитог терена и низводно од њега. Радиоактивност 
гасова потиче искључиво од радиоактивних порозних слојева бањске терасе. Нишка Бања 
има 35,247 емана (1 MJ=3,64 емана), што је уврстило у најрадиоактивнију бању на 
Балканском полуострву. (Група аутора, 1983.) 

 
 Слика 6: Шеталиште - Нишка Бања  Слика 7: Фонтана - Нишка Бања 

    Фото: В.Аврамовић (окт.2012.) 
 

Савремена испитивања показују да термокрашка вода извора Нишке Бање има 
тврдоћу 5,0, pH вредности 7,4 и минерализација 0,37 gr/l. У односу на остале бањске воде у 
Србији може се рећи да је вода Нишке Бање средње температуре, просечног pH, релативно 
мале тврдоће и ниске минерализације. У садржају елемената ове воде учествују: K(0,90 
mg/l), Li(0,022 mg/l), Rb(0,004 mg/l), Cs(0,01 mg/l), Sr(0,22 mg/l). Основни хемијски састав 
указује да је то земноалкално термоминерална вода. На основу главних јона припада 
хидрокарбонатно-калцијско-алкалним водама. По гасном саставу ово је азотно кисеоничка 
термоминерална вода: N2 84,29, O2 13,50, CO2 1,00 процената запреминских. Поред тога што 
је концентрација азота у води 84%, налазе се и племенити гасови. 

Радиоактивне воде на терену Нишке Бање чине једну хидротерапијску, а 
радиоактивни гасови у тлу, другу компоненту природног терапијског потенцијала. Оне 
припадају групи енергетичних вода. Ове термалне воде, изразито радиоактивне, примењене 
у бањи (пиће, купање, инхалирање и др.) имају одређена физиолошка и терапијска дејства. 
Та дејства су и стимулативна и седативна и антиурицемична. У Заводу за превенцију, лечење 
и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника у Нишкој бањи, користе се савремене 
методе лечења реуматских болести, кардиоваскуларних болести и болести локомоторног 
апарата. 
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6. Биогеографске одлике 
 

У погледу састава и размештаја вегетације и тла, Нишка котлина се истиче као житородан 
и винородан предео. Каснијом девастацијом природне вегетације, а у новије време њеном 
регенерацијом, аграрно – економском специјализацијом и урбанизацијом, видно је измењен 
предеони географски лик. Ипак, на већем делу обода котлине, виноградарске и воћарске зоне и 
данас преовлађују. 

У Нишкој котлини има више од 1400 врста папратњача и цветница. Слабије су изражене 
маховине и све ниже биљке (бактерије, алге, гљиве, лишаји). Истражене су реликтне и ендемичне 
биљке: Ramonda nathaliae. Да је подручје Ниша 'субмедитеранска оаза' потврђују медитерански и 
субмедитерански представници: Salvia officinalis, Lophochloa cristata и Linara Dalmatica. 
Најзаступљенији су балкански и мезијски флорни елементи – Ranuculus rumelicus и R.Serbicus. 
(Група аутора, 1995.) 

У низијском делу, осим врбе и тополе има и дрвенасте вегетације која покрива 
пошумљене просторе, расаднике и паркове. Поред Облачинског језера има багремова и 
брзорастућих топола, док падине Малог Јастребца су покривене храстовом, буковом, боровом и 
другим шумама. Близу су и плантаже воћа и расадник у Облачини са најпознатијом вишњом из 
тог краја. На северној и западној обали језера, где је оно најплиће, расту трска и шевар. 

У зонама побрђа природна шумска вегетација највише је заступљена у рејону Нишке Бање 
и на сектору села Просека. По врсти дрвета има највише крашког граба, белог граба, јасена, цера, 
храста, планинског бреста и клена. При врху, испод планинског гребена, може се наћи дивљи 
јоргован. На површини око 14 ha око Бање подигнут је појас вештачких култура: црног бора, 
багрема, јасена и ораха. 

Шума на сектору Просека не припада климатогеној шуми сладун цера са грабићем, која 
одговара вегетацијски овдашњим макроклиматским условима. Ту се, условљена рељефом, јавља 
шума медунца са грабићем. Ова шума је на силикатном матичном супстрату, а налази се поред 
пута Ниш – Софија, на десној обали Нишаве, претежно на стрмим падинама Црног Врха (438 m). 
Ова шума, на црвеном пешчару пошто се битно разликује од познатих шумских заједница у свим 
нашим крајевима, означена је као посебна асоцијација: Querco – Carpinetum orientalis silicicolum. 
Карактеристичних биоценоза потпровинције медитеранских планинских камењара и пашњака 
има на надморској висини око 800 m, изнад Јелашничке клисуре. 

У другој половини XX века почела је обнова шума на Сврљишким планинама. Највише 
букових шума има на Каменичком вису. На Калафату и у зонама урвања земљишта, захваћеног 
денудацијом, још увек преовлађују шуме типа крашке шикаре. 

Стрми обронци сачували су у својим стенама и пукотинама терцијарне ендемичне реликте 
рамондије. На сектору Сићевачке клисуре животни услови одговарају асоцијацији Artemisio – 
Salvietum officinalis (жалфија и остале термофилне биљке). 

На Сувој планини и на Сврљишким планинама има рудински пелин у ливадско – 
пашњачким фитоценозама, на термофилним ливадама и камењарима субмедитеранског и 
степског карактера на плиткој кречњачкој подлози. Рудински пелин заједно са другим 
ксеротермним врстама успешно се супротстављају ерозији и зато га треба заштитити и 
размножавати. 
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Рецентни састав и распрострањење фауне Нишког подручја резултат је спреге:  
(Група аутора, 1995.) 

 
1. Историјско – геолошких чинилаца који су деловали у геолошкој прошлости 

посебно у терцијару и глацијалу; 
2. Утицаја актуелних еколошких прилика које владају у појединим биотопима и 

стаништима подручја Ниша, а одликују се великом разноврсношћу и 
осцилацијама климатских и других показатеља; 

3. Интервенција које је човек извршио и све интензивније врши у природи. 
 

Данас је Нишка котлина уникатни предео и полигон укрштања различитих клима 
(атлантске, медитеранске, континенталне), разноврсних геолошких слојева и стена, обиља 
геоморфолошких облика и велике орохидрографске разуђености. На стање природе Ниша, бројни 
народи и цивилизације оставили су видне трагове културе, од неолита, па чак и палеолита. Због 
тога овај крај је изузетан фаунистички мозаик веома богат врстама и животињским облицима. 

Једна од најбитнијих одлика су терцијарни ендемити у пећинским системима у околини 
Ниша: нижи рачић из пећина Сићевачке клисуре, изопода из Преконошке пећине, тврдокрилац из 
'Равне пећи' код Преконоге, стонога из Преконошке пећине. Значајни су и глацијални реликти 
којих има међу рибама, планаријама и ортоптерама. За остале екосистеме карактеристичне су 
заједнице примерене хоризонталној и вертикалној припадности, без обзира да ли се ради о 
сувоземним или воденим представницима. 

Посредно или непосредно човек је кривац за нестанак не малог броја животиња које си 
живеле у Нишкој котлини: мамут, рис, бизон, тур, дивокоза, медвед, орао брадан. Пред 
уништењем су: јазавац, пастрмка, видра, речни рак, барска корњача, бела рода, сури орао, 
бумбар, буљина, гавран и пух. 

Поред гајења домаћих животиња човек је доселио и нове врсте, па тако је у средњем веку 
фазана и гугутку, а у новијем времену компирову златицу, ондатру, калифорнијску пастрмку и 
др. Од других животиња у околини Ниша има зечева, дивље свиње, а од птица: сове и фазани.  

Од рибљег света заступљене су врсте: балканска поточна пастрмка, калифорнијска 
пастрмка, штука (повремено прелази из Крупачке тресаве код Пирота), клен (некада је био 
бројнији), скобаљ, мрена, гргеч, кркуша. Вештачким порибљавањем су настањени шаран, 
деверика и караш. Из године у годину, рибљи фонд Нишаве је све сиромашнији. 

Лов и риболов су више афирмисани на Облачинском језеру. Језеро је богато карашем, 
амуром, шараном и другом рибом. 
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7. Педолошка обележја 
 

 
Наносне зоне Јужне Мораве и њених притока представљају неискоришћено или незнатно 

искоришћено земљиште. У њима се због таквог састава врши инфилтрација речне воде и на тај 
начин се стварају забарена, слабо продуктивна земљишта. Овде доминирају травне ливадске 
површине, док су повртне културе сасвим незнатне. Поред река заступљени су: врба, топола и 
јова лужњака. 

Бескарбонатни алувијум распростањен је у централним деловима алувијалне равни Јужне 
Мораве између иловастог карбонатног алувијума. Он је углавном под хидрофилном вегетацијом 
и кукурузом. Најтипичније је изражен у атарима повртарских села јужног дела Нишке котлине: 
Новог села, Чокота и Горњег Mеђурова. То је земљиште у зони која је пре обрађивања била 
обрасла ксерофитним и мезофитним травним покривачем, па се у њој образовао хумусно – 
акумулативни хоризонт са појавом зрнасте и мрвичасте структуре. У површинском слоју има 
хумуса од 2,10 – 3,04%, има довољну количину фосфорне киселине и богат је калијумом. По 
агротехничким особинама то је најплодније земљиште, а по својим производним особинама 
припада првој класи. 

Мањег су пространства земљишта са песковито иловастим карбонатним алувијумом. Има 
их у атару села Чокота и састоје се од слојева са више или мање муља и песка, који је прилично 
везан. Ова земљишта су лаког састава, али сиромашна хумусом и фосфором. Користе се у 
повртарству. У Добричу продуктивно тле се састоји од смоница и огајњачених смоница. То су 
дубока плодна земљишта која су врло добра за бостан. 

Испод Селичевице налазе се гајњаче (Вукманово, Власе, Габровац и у низијском делу 
Сувог дола, Кованлука и Нишке Бање). Створене на неогеним шљунковитим седиментима од 
јако карбонатне иловаче, песковите иловаче, песковито глиновито и лесолике иловаче. Глина и 
песак су заступљени са 46-50% у површинском слоју. Ово земљиште је лакшег механичког 
састава и бољих водних и ваздушних особина. На осунчаним промајним и оцедним теренима, 
заклоњеним од јаких ветрова, веома погодује гајењу малина и јагода. (Група аутора, 1983.) 

У атару Брзог Брода распростањен је карбонатни алувијум, састављен од песковите 
иловаче. Ситан песак (59-73%) и колоидна глина (до 15%) чини ово земљиште. Оно је лако, 
растресито и деструктивно, али због велике пропустљивости воде, доноси слабије приносе. 
Черноземолико излужено земљиште је значајно за развој пољопривреде. Карбонатна смоница се 
налази у атарима Горњег и Доњег Матејевца, образована је на језерским глинама и лапорцима. 
Непогодна је за гајење ситног воћа јер је тежег механичког састава. 
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II ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 
8. Историјски развој Нишког краја 

 
У античком периоду Ниш се развијао у Нишкој котлини, на десној обали реке 

Нишаве. Почетком I века н.е. ту је подигнуто војно утврђење које се у античким изворима 
помиње као Naiss (Вилин град). О настанку имена Naissus има више мишљења и теорија, али 
се већина од њих везује за реку Нишаву. По једнима, име Naissus дали су Келти према 
Нишави (Вилиној реци), јер се сматрало да се у њој појављују виле. (Ристановић С. 1995.) 

Ниш, онда, из миниципијума – слободног и самоуправног града прераста у римски 
каструм – значајно економско, политичко и културно средиште римске провинције Мезије. 

Средином II века Naiss је један од четири највећа града у провинцији Дарданели, а 
захваљујући повољном географском положају достиже висок степен развоја и постаје важан 
политички и економски центар тадашње римске државе. 

Римски цар Константин (306-337) рођен и 
васпитаван у Naissusu, највише је придонео 
друштвено-економском, културном и 
урбанистичком процвату овог града и у његово 
време био је најнасељенији, богат, утврђен и добро 
брањен град. Због својих заслуга, цар Константин 
слављен је као једна од најистакнутијих фигура 
античког света. Прогласио је верску слободу 
Миланским едиктом 313. године, чиме је 
хришћанство уведено као државна религија. Најзад, 
Константин је и оснивач династије која ће и после 
њега управљати државом. Naissus је био један од 
првих градова Римске империје у коме се развило 
хришћанство, а у IV веку био је важан верски 
центар и епископско седиште. (Костић М. 1967.) 

 
 

Слика 8: Цар Константин 
Извор: www.discoversoutheastserbia.com 

 
После смрти цара Константина Великог становници града први пут су суочени са 

опасношћу од Хуна, али га Хуни нису тада порушили. У V веку, у два наврата, од Хуна и 
Гота, град и летњиковац Медијана бивају потпуно порушени, до темеља спаљени и 
опљачкани. 

После тешких разарања од Хуна и Гота, почетком IV века византијски цар 
Јустинијан предузео је многе мере за обнављање града. Али и после изградње нових 
утврђења град су напали нови освајачи Словени. Са владавином цара Ираклија престаје 
антички период Naissusa. 



��������	
����������
�	�������	��
����������
������	��
����	�
�

�
���

Нови становници Naissusa, настаниће се на овом подручју и ту остати више векова, 
све до појаве првих трагова словенске културе. Антика наставља да живи само у измењеним 
условима. После пет векова од ових догађаја град се помиње под именом Nisos. Почетком XI 
века град пада под утицај Византије. Неколико пута је рушен и од стране Угара али за време 
Манојла I Комнина опет је обновљен. 

Стефан Немања, велики српски жупан, 1187. године ослободио је Nisos византијске 
власти и прикључио га Србији. Али, Ниш није дуго уживао у миру, Турци су га освојили 
1386. године. Град је опустео, многе грађевине су срушене са земљом, тврђава разорена. 

Крајем XVIII века централна државна турска власт је слабила. Турска војска више 
није ишла у нова освајања, па су због тога повећали порезе и дажбине. Хатишерифом из 
1833. године, када је одређена српско-турска граница, Ниш је опет остао под Турцима. Буне 
су постале све чешће јер је народ желео своју слободу коју је коначно добио 11. јануара 
1878. године. Двадесет пет година после ослобођења (1902), Нишлије ће подићи споменик у 
центру града у част кнезу Милану Обреновићу и српским војницима. Ниш је тада био чисто 
оријентални град са преко 30 махала, преко 60 дућана и 20 ханова. 

Почетком XX века (1900) наступа период обнављања економских потенцијала 
становништва, акумулације капитала, просветне и културне изградње и јачање Ниша. 

У Првом светском рату Ниш је био седиште Српске Владе и Народне скупштине која 
је 1914. године изгласала Нишку декларацију. Ниш је ослобођен 12. октобра 1918. године. 

После I светског рата у Нишу се развијају многе гране индустрије, урбано се ширио и 
имућнији слој грађана је подизао велики број вила, кућа и задужбина. Осим значајних 
економско-социјалних промена, дешава се и културни преображај, тежња ка преовладавању 
европских на рачун патријархално-оријенталних обичаја, схватања и начина живота. 

Најтеже године Ниша биле су под немачком окупацијом. Пошто је отпор против 
окупатора овде био највећи Немци су појачали терор и вршили масовна хапшења и убијања 
грађана у логору ''Црвени крст''. Бомбардовање је довело, поред великог разарања града, и до 
великих жртава цивилног становништва у Нишу. Захваљујући храбрим борцима Ниш је 
ослобођен 14. октобра 1944. године. (Група аутора, 1983.) 

За време II светског рата Ниш је претрпео огромне губитке у људству, материјалним 
добрима и био је изложен великим пустошењима и разарањима. Само на стратишту Бубња 
окупатори су стрељали око 12.000 људи, а 6.000 људи из Ниша и околине је погинуло у 
партизанским одредима и бригадама. 

У слободи Ниш се суочио са потпуно уништеном привредом, саобраћајем и са 
несташицом сваке врсте. Обнови града приступило се одмах: обновљена су три моста на 
Нишави, индустрија, путеве и пруге, електрична мрежа и водовод. За целу привреду и 
друштвени развој уопште, од великог значаја било је отварање Универзитета у Нишу, 1965. 
године. 

Ниш је постао центар Нишког региона 1975. године, а од 1992. године и Нишавског 
управног округа.  
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9. Становништво 
 
Најстарије седелачке (неномадске) заједнице евидентиране су у Нишу и околини 3000 

година пре н.е. ( монохроматска керамика старчевачке културе на обали Нишаве код моста 
''Младости'', бубањско – хумска група – прелаз неолита у метално доба, крај бронзаног доба 
– насеље на левој обали Нишаве у близини античке Медијане, трагови из гвозденог доба...). 
Претечу данашњег града Ниша чини антички Naissus основан на месту келтског насеља (из 
280. године пре н.е.). (Стаменковић С. 2001.) 

Демографске прилике на простору Нишке котлине, у периоду после Другог светског 
рата, у највећој мери биле су одраз економских фактора, природног обнављања и миграције 
становништва. Са променама и развојем Нишке котлине све до XXI века број становништва 
се стално мењао. 

Према табели 5. види се да у периоду 1948. до 1981. године – 33 године - укупан број 
становника Ниша нагло је почео да расте. Овакав релативно и апсолутно брз пораст укупног 
послератног броја становника Ниша условљен је снажним и концентричним развојем 
секундарних и терцијалних делатности и даљим развојем његових ванпривредних и 
централних функција. После 1991. године број становника стагнира. 

Процењени број становника града Ниша износи 255.612. У укупној популацији 
Републике Србије, учествује са 3,43%, а у становништву Нишавског округа са 67,23%. У 
последњих 50 година, становништво се увећало 2,3 пута. Градски центар је увећао број 
становника 3,5 пута. У последњој деценији је раст становништва значајно успорен и 
приближава се нули. 
Табела 5: Упоредни преглед броја становника по пописима 1948-2011. године: 

 
Табела 6: Упоредни преглед броја домаћинстава по пописима 1948-2011. године: 

 
 
 

Година 
пописа 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

бр.становника 109 280 122 100 148 354 195 362 232 563 246 184 250 518 255 612 

година пописа 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
бр.домаћинстава 27 798 29 935 39 808 56 581 72 298 78 007 85 269 88 489 
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Становништво према старости и полу 
 

 
Када се посматрају табеле са подацима 
становника према старости и полу, уочава се да 
је мушкараца више у старосној групи 0-19 
година. У свим осталим групама (20-39, 40-59, 
60 и више) женског становништва је више, па 
самим тим је и већи удео жена у укупном броју 
становника. Овакво стање је забележено 
пописима 1981, 1991. и 2002. године. 
На формирање старосне структуре 
становништва Ниша битно утичу два фактора: 
висина стопе наталитета и старосни састав 
досељеног становништва. Основна 
карактеристика је опадање удела младог и 
повећања удела старијих старосних група. 

Табела 7: Полна и старосна структура 
 

Становништво према националном саставу 
Период владавине Турака на нашим просторима је свакако оставио највећи утицај на 

етнички састав становништва, као и бројне миграције. О етничком шаренилу Нишког краја 
говори Живановић Ж. када пише о Нишу и нишким знаменитостима: ''Ни у једној вароши у 
Србији нема тако разноврсних народности као у Нишу. Сви ови људи проводе своје навике 
'народне' и верозаконске обичаје по својој вољи и слободи.'' 

Највише је досељеног становништва из северних делова Србије, са Косова и Метохије, 
делимично из јужног Поморавља, а највише придошлица је са сеоског подручја из околине 
Ниша. Према попису за 2002. годину, највише има Срба 93,4%, Рома 2,5%, Црногораца, Бугара, 
Југословена, Македонаца и осталих народности. Према попису за 2011. годину, етничка 
структура становништва је иста као и у последњем попису. 
 

 
 
 

попис 1991. Године 
старосне 
групе укупно мушко женско 
0-19 63 990  32 760 31 230 

20-39 71 765 35 394 36 371 
40-59 70 246 35 009 35 237 

60 и више 38 912 17 634 21 278 
укупно 246 184 121 441 124 743 

попис 2002. Године 
старосне 
групе укупно мушко женско 
0-19 54 992 28 029 26 963 

20-39 68 731 33 854 34 877 
40-59 72 959 35 823 37 136 

60 и више 52 308 23 868 28 440 
укупно 250 518 122 339 128 179 
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Табела 8: Етничка структура 
 
( Остали- Црногорци, Југословени, 
Албанци, Бошњаци, Бугари, Буњевци 
Власи, Горанци, Мађари, Македонци, 
Муслимани, Немци, Румуни, Русини, 
Словаци, Украјинци, Хрвати, Чеси, 
Словенци и други). 
Према статистичком годишњаку у Нишу 
живе припадници 26 етничких група. 
Најбројнију и највидљивију етничку 
мањинску групу чине Роми. 

 
Подаци о етничком саставу релевантни су за разумевање културолошких разноликости 
становништва, положаја етничких група у друштву, праћење миграторних токова и других 
карактеристика етничких заједница, као и за дефинисање и реализацију бројних стратегија 
и политика за унапређење положаја припадника етничких група. 

 
Табела 9: Укупно и пољопривредно становништво у Нишу по попису за 2002. годину: 

 
Из табеле може се закључити да је удео пољопривредног становништва у укупном 

становништву 2 %. Активно пољопривредно становништво које обавља занимање заузима 
3,2 % од укупног активног становништва и 71,6 % од укупног пољопривредног 
становништва. 

Просечна старост становништва износи 39,4 година (38,6 код мушкараца и 40,2 код 
жена).  

 

попис 1981. године 
насеље укупно Срби Роми Остали 
Ниш 232 563 205 652 4 962 21 949 

попис 1991. године 
насеље укупно Срби Роми Остали 
Ниш 245 182 227 349 5 662 12 171 

попис 2002. године 
насеље укупно Срби Роми Остали 
Ниш 250 518 235 657 5 687 9 174 

попис 2011. године 
насеље укупно Срби Роми Остали 
Ниш 260 237 243 381 6996 9 860 

укупно 
активно стан. – 114 179 лица са 

лич. 
приходом 

издржавано 
акт.стан. 

пољопр.
стан 

акт.пољопр.стан.које 
обавља занимање 

издржавано 
пољопр.стан. обавља 

занимање 
не обавља 
занимање 

250 518 85 215 28 964 49 939 86 028 5 126 3 669 1 457 
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10. Привреда 
 
У турском периоду носиоци привредне активности биле су занатлије. Према до сада 

познатим подацима прво су мутавџије (занатлије које су се бавиле прерадом козје длаке) 
почеле да се удружују и 1791. године формирали су занатско удружење (еснаф). 

Прве фабрике појавиле су се непосредно након ослобађања 1878. године, поготову 
након повезивања пругом са Београдом. Отвара се прва банкарска установа (1881), 
радионица за одржавање и ремонт возова (1884) и „Пивара Јована Апела и синова“ (1884). 

Пре Другог светског рата зачела се градска привреда кроз развој: текстилне, 
машинске и дуванске индустрије. Процват нишке привреде се збио у периоду 1960-1990. 
године. У то време су се развили као економски гиганти: Електронска индустрија Ниш, 
Дуванска индустрија Ниш, Машинска индустрија Ниш, Нитекс, Вулкан, Нишка пивара, 
Нишка банка, Нишпромет и Ангропромет.  

Током периода СФР Југославије Ниш је имао развијену привреду тако да је 1981. 
године БДП по глави становника, био 110% у односу на југословенски просек.  

Од 1989. године почиње драстичан пад индустријске производње тако да до 2000. 
године она пада за чак 50%, а највећи падови забележени су 1993. (37%) и 1999. (25,6%). Пад 
производње био је праћен падом зарада и озбиљним повећањем незапослености. Једина 
фабрика која је повећала производњу била је Дуванска индустрија Ниш, која је имала 
монополски положај на тржишту СР Југославије. Почетком деведесетих изграђени су ТЦ 
Калча, ТЦ Амбасадор, ТЦ Душанов базар, ТЦ Зона 1,2 и 3 и подземни пролаз. Ово је 
значајно увећало број локала и мултифункционалног пословног простора у Нишу, где се 
отворио велики број малих предузећа и пружила могућност да се ублажи криза. 

Након 2000. године долази до ланчаног опоравка привредне активности, али испод 
републичког просека. Најуспешније гране индустије поред дуванске индустрије су трговина 
и грађевина, а најуспешнија предузећа у 2007. години су: Нишка фабрика дувана „Phillip 
Moris“, ПЗП Ниш, Инекс-Морава, Нини, Југо-импекс и Нискоградња.  

На подручју града послује око 9.700 предузећа различитог облика својине и то: 3,4% 
друштвених, 1,4% мешовитих, 0,1% државних, 1,4% задружних и 93,7% приватних 
предузећа. 
� Преглед предузећа по величини: 0,9% великих, 1,9% средњих и 97,2% малих предузећа. 
� Преглед предузећа по делатностима: трговина 30,9 %, индустрија 29,2 %. 
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На територији града послује и 6.033 радњи од чега су 333 са седиштем на територији 
друге општине. 
� Највеће учешће појединих грана у структури производње: производња и 
прерада дувана (43,1%), производња електро-машина и апарата (14,7%), метало-
прерађивачка делатност (6,64%), производња готових текстилних производа (5%) и прерада 
каучука (4,4%). 
� Најниже учешће у укупној производњи имају гране: производња финалних производа од 
дрвета (0,1%), производња и прерада индустријског отпада (0,2%) и производња 
грађевинског материјала (0,7%). 

 

 

10.1 ПОЉОПРИВРЕДА 
 

Најважније остварене друштвено-економске промене у пољопривреди и на селу су 
следеће: (Група аутора, 1996.) 

а) Развој индустрије и остале привреде, као и општи друштвено-економски развој, 
довели су до радикалне промене у структури становништва. И поред великог смањења 
учешћа пољопривредног земљишта у укупном, бег са села, односно трансфер сељака у 
раднике није заустављен. 

б) Земљорадничка газдинства су напустила традиционалну натуралну производњу и 
укључују се све више у разне видове робне производње. То доприноси даљем развоју 
тржишних основа и даљој трансформацији класичне пољопривреде и села. 

в) Модерна техничка средства и модерна технологија продрли су на земљорадничко 
газдинство, а присутна је и тенденција даљег ширења техничко-технолошких достигнућа у 
пољопривреди. 

г) У селима Нишке котлине постоји доминација мешовитих газдинстава, јер се одвија 
аграрни егзодус. Такође је све већи број старачких домаћинстава, јер се омладина школује па 
је све мање наследника који ће се бавити радом на газдинству. 

д) Села подручја Ниша су широко захваћена развојем инфраструктуре, урбанизацијом 
и разним културним и спортским акцијама и другим модерним тековинама, па се може 
говорити о потпуно новом селу. 
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Табела 10: Преглед пољопривредне површине према начину коришћења у граду Нишу 
(друштвена и индивидуална пољопривредна газдинства): 

 
Просечни земљишни посед је око 3 ha, а учешће ораничног у просечном поседу је око 

2 ha по домаћинству. Доминирају уситњени приватни поседи, који се најчешће састоје од 
неколико парцела, просечне величине мање од 5 ha. Доминирају II, III, IV и V бонитетна 
класа земљишта. Основна компаративна предност земљишног фонда Нишке котлине је 
разноликост по типовима, надморској висини, начинима искоришћавања (што је предуслов 
за развој свих видова пољопривредне производње) и незагађеност земљишта, што омогућава 
најкраћу и најефикаснију конверзију конвенционалне у органску пољопривредну 
производњу. 

Ратарство у Нишкој котлини обухвата гајење житарица, поврћа, сточно - крмног 
биљa и индустријског биља. Од житарица се највише гаји пшеница и кукуруз за сопствене 
потребе. Велика годишња колебања приноса житарица условљена су нестабилношћу 
климатских услова. Најважније повртарске културе су кромпир и пасуљ. Производња поврћа 
је значајно модернизована јер се употребљава квалитетно семе, правилно обрађује земља, 
користе минерална ђубрива и заштитна средства. Многи произвођачи имају пластенике и 
стакленике где производе рано поврће. Али, поврће осим у сировом стању за исхрану људи, 
користи се и као сировина у прехрамбеној индустрији. 

Пољопривредни произвођачи се више одлучују за сточарску производњу на бази 
производње сточне хране на њиви (луцерка и детелина). То повећава површине под овим 
биљем док површине под ливадама и пашњацима стагнирају. Површина под индустријским 
биљем је преполовљена, у последњих двадесет година па су зато и приноси сунцокрета и 
шећерне репе мали у овом крају. 

У сточарству су биле заступљене све врсте стоке све до појаве постепеног преласка 
са радно-интезивног на производно-интензивно сточарство. Тада је почео да опада број 
говеда, али и број овци и живине. Криза у овчарству довела је до смањења понуде 
квалитетног овчјег меса, сира и качкаваља, јагњећег меса и вуне. Једино у свињарству су 
резултати у производњи задовољавајући.  

Данас, млечност крава и оваца се не поправља битно, приноси вуне и носивост 
живине стагнирају. Осцилације и смањење у производњи меса присутни су у дужем периоду. 
Резултати у сточарству Ниша заостају за резултатима у биљној производњи. 

Ниш пољопривредна  
     површина 

оранице  
и баште воћнаци виногради ливаде пашњаци 

2001 36996 21729 1949 3961 1847 7503 
2011 37836 21478 1853 3250 1963 9292   
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Последњих година је присутна и експанзија у неконвенционалним видовима 
сточарења – пужеви, зечеви, нутрије, глисте и емуи. 

Воћарство је развијено на целом простору око реке Нишаве, са надморским 
висинама мањим од 550 m. Од воћа се највише гаје: вишње, крушке, јабуке, дуње, шљиве и 
брескве. Највећи приноси се добијају на површинама под вишњом, крушком и јабуком, а 
највећи значај има производња шљива и јабука. Планира се увођење високо акумулативних 
култура, посебно бобичасто и јагодичасто воће. 

Виноградарство – Римски споменици из I, II, III века, са уклесаним листовима и 
гроздовима винове лозе, који су пронађени у Нишком крају, сведоче да се та пољопривредна 
култура код нас одавно гаји. Највеће површине под виноградима у односу на обрадиве 
површине имају села: Горњи Матејевац (61%), Сићево (49,5), Каменица, Малча, Кнез Село, 
Доњи Матејевац и Јелашница. Нишки виноградарски подрејон чине три виногорја – 
матејевачко (највеће површине), затим сићевачко, па кутинско виногорје. 

Најзаступљенија сорта винове лозе је Пловдина, затим следе, Прокупац, Смедеревка, 
Мускат хамбург, Афуз-али, Франковка, Вранац и Жупљанка. Број чокота који данас опада и 
мотивисаност виноградара, може се повећати са већом откупном ценом грожђа и ажурношћу 
исплате откупљених производа. 

       
Слика 9: Скица виногорја (Група аутора, 1996.) 
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10.2. ИНДУСТРИЈА 
 

Ниш је најбитнији индустријски центар Србије, познат по електронској, дуванској, 
машинској, текстилној и прехрамбеној индустрији. 

 

Електронска индустрија – ЕИ 
 

Еи Ниш је холдинг компанија чије је седиште у Нишу, а настала је 1948. године, 
формирањем Института за производњу радио опреме и рендгенских апарата. У саставу 
компаније налази се више зависних предузећа из Ниша, Београда и других градова Србије. 
Електронска индустрија Ниш је у поступку реструктурирања и приватизације (2006 – 2008. 
године), тако да је један број предузећа приватизован један број је у поступку приватизације, 
а неколико их је већ у стечају или у поступку ликвидације.  

Прво име компаније је било РР заводи Ниш и прославила се производњом: ренген 
апарата, електронских цеви, радио апарата и ТВ апарата. До скоро је ова фирма била једна 
од ретких у свету која је производила електронске цеви, али их више не производи. 

Најуспешнији период пословања је био од 1965. до 1980. године. У то време је Еи 
имала погоне у Нишу, Београду, Сврљигу, Житорађи, Алексинцу, Гевгелији 
(Македонија), Срб-у (Хрватска), око 50 фабрика са 28.000 радника и бруто производом око 
700 милиона долара годишње. Електронска индустрија је у то време имала велики асортиман 
производа широке потрошње за домаће потребе, војску и извоз. Производили су се апарати и 
уређаји у великим серијама: радио апарати, звучници, појачала, системи за озвучење, 
рачунари, електрична бројила, машине за прање веша, машине за прање судова, обичне 
пегле, "роло" пегле, Црно бели телевизори, Колор телевизори, телефони, телефонске 
централе, вф уређаји, радио станице, уређаји железничке сигнализације, семафори и пратећа 
опрема, уређаји специјалне намене за потребе војске и милиције, штампана електронска 
кола, производи индустријске електронике, ауто-електроника, рендген апарати, медицински 
уређаји, колор катодне цеви, електронске цеви, клима уређаји, картонска амбалажа, 
пластична галантерија, фромагнетни материјали, отпорници, кондензатори, механички 
делови уређаја, полупроводнички елементи и др. 

Од 1991. године почиње пад Електронске индустрије Ниш и од тада почиње повећање 
губитака, смањење броја радника и смањење производње. Од 2000. године када је у 
предузећима (друштвени капитал) било око 10.000 радника почиње приватизација 
перспективних предузећа и стечај нерентабилних предузећа. 
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Већ 2009. године број радника у неприватизованим предузећима (и оним која су била 
пред стечајем) био је око 1000. Средином 2010. године је остало око 100 радника у 
предузећима са већинским друштвеним (државним) капиталом. 

Данас, кроз приватизацију и стечајни поступак у кругу Еи послује преко 30 предузећа 
разних профила. Руководство Еи покушава са органима власти да оживи производњу и 
стварање нових предузећа (''Технолошки парк'', ''Бесцаринска зона''...) 
 

Машинска индустрија – МИН 
 

            МИН је холдинг корпорација која се бави енергетиком, рударством, процесном 
техником, опремом за пољопривреду и програмом за железницу. 

МИН је основана 1884. године као радионица за одржавање и ремонт железничких 
возила. Са временом је добила сопствену ливницу челика, сивог лива и обојених метала, 
ковачницу, пресер и на тај начин оспособљена за све врсте прераде метала, а има и 
властити институт и лабораторију. 

Данас МИН има погоне у Сврљигу, Гаџином Хану, Житорађи, Мерошини и Великом 
Боњицу. Окосницу производње чини железнички програм, термоенергетска постројења, 
транспортни системи и израдња и монтажа железничких мостова. Седиште МИН Холдинга 
је у Нишу. 

Машинска индустрија Ниш у склопу железничког програма производи локомотиве, 
путничке и теретне вагоне, мостове и скретнице. Али често обавља и ремонт дотрајаних 
возила, што је више од једног века дуга традиција. До 2007. године МИН је обновио више од 
10 хиљада типова локомотива, 20 хиљада путничких и спавачких вагона и преко 100 хиљада 
теретних вагона и цистерни. За мрежу Југословенских железница (ЈЖ) био је искључиви 
ремонтер дизел локомотива. 

Са улагањем у производњу шинских возила, МИН данас производи 50 врсти вагона и 
цистерни. Такође производе дизел локомотиве до снаге 736 kW и моторне дресине до снаге 
165 kW. 

МИН је дуже време био један од најважнијих ослонаца града што се тиче запосљења. 
Од 1998. године број запошљених од 8.723 је опао на 3.978 у 2005. години. Приватизација 
која је уследила након 2005. године довела је до даљег пада. Нова предузећа су након 
испоштовања социјалног програма наставили отпуштања. 
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Дуванска индустрија – ДИН 
 

ДИН је основана 1930. године на садашњој локацији на Црвеном Крсту. 
Истраживачки институт (од 1995. године) одабира, производи дуван и дизајнира нове 
дуванске производе. Августа 2003. године, Philip Morris Corporation је купила Дин у току 
приватизације. 

Остале врсте индустрије су: текстилна индустрија ''Бенетон'' – раније “Нитекс” 
(производња тканине и одеће као и ХТЗ опреме), фабрика гумених производа ''Вулкан'', 
грађевинска индустрија ''Грађевинар'', фабрика алуминијума ''Нисал'', прехрамбена 
индустрија ''Житопек'', Нишка млекара и Нишка пивара - производи широк спектар 
алкохолних и безалкохолних пића и други. (Ристановић С. 1995.) 

На територији града Ниша приватизовано је 91 друштвено предузеће, од тога 
методом јавног тендера 7, а методом јавне аукције 84 предузећа. Највећи број ових 
индустријских предузећа данас обавља производњу у условима дубоке економске и 
производне кризе са смањеним искоришћењем инсталираних капацитета. 

 
10.3. САОБРАЋАЈ 

 
Нишка котлина и град Ниш због свог повољног географског положаја, одувек су били 

на раскрсници европских путева – саобраћајни чвор Балкана. На овом простору укрштају се 
шест важна саобраћајна правца, од којих пет имају ширу регионалну и интеррегионалну 
вредност. То су: моравски према Београду и Скопљу, нишавски, тимочки, топлички и 
заплањски саобраћајни правац. Сви ови саобраћајни правци, осим заплањског, покривени 
су мрежом железничког саобраћаја. Сви правци покривени су мрежом друмског саобраћаја. 
(Ћирић Ј. 1970.) 

Најважнији саобраћајни правац представља међународни транзитни правац Е-75 
Београд-Ниш, саобраћајница која спаја правце из западне, северне и средње Европе са 
Грчком и Малом Азијом. Овај транзитни правац се у Нишу рачва ка Солуну и Атини и 
Софији-Истамбулу. Правци према Београду, Скопљу и Софији имају интеррегионални, 
интернационални па чак и интерконтинентални значај и као такви су врло добро познати.  

Међутим, интеррегионални и интерконтинентални значај има и тимочко-топлички 
правац, иако је то мање познато. Овај ''Трансбалкански саобраћајни правац'' ређе се помиње, 
односно не врши своју пуну функцију и зато је његова међународна и трансконтинентална 
саобраћајна вредност ( источна Европа-Влашка низија-Поморавље-Косово-Медовски залив ) 
мала. Он је комуникационим везама и линијама покривен само делимично и недостају 
повољне политичко-географске прилике за потпуну доградњу и његову саобраћајну 
експлоатацију. (Ћирић Ј. 1970.) 
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Тимочко-топлички правац, горе поменути, састоји се од аутопута Е-771 Ниш-
Сврљиг-Зајечар-Кладово-Румунија и аутопут Е-80 Ниш-Прокупље-Подујево-Приштина, 
даље према Јадрану и Црногорском приморју. Слаба изграђеност пута Ниш-Заплање-
Власина објективно умањује просторно-географске могућности Нишке котлине. 

Ниш не заостаје ни у погледу железничког саобаћаја, где заузима централно место у 
попречном саобраћајно-туристичком правцу Прахово-Зајечар-Ниш-Приштина-Пећ-Призрен. 

Мрежа путева је дугачка 391 km, а њену структуру чине: магистрални 
путеви 9%, регионални путеви 23% и локални путеви 68%. 

Ваздушни саобраћај се одвија преко аеродрома ''Константин Велики'', на 4 km од 
центра Ниша. После десет година паузе и великих оштећења од НАТО бомбардовања, 
поново је почео са радом, а данас је на другом месту у Србији по броју примљених путника 
годишње. 

  
Слика 10: Карта аеродрома у Србији са 
гравитационим подручјем аеродрома Ниш 

Извор: www.kler.ni.rs 
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10.4. ТУРИЗАМ 
 

Повољан положај Нишке котлине подстиче развој бројних данашњих видова туризма, 
као што су бањски, градски, транзитни и манифестациони и на тај начин велики број 
посетилаца долази у овај крај. 

Од Медијане, преко Тврђаве, Ћеле-Куле, до концентрационог логора на Црвеном 
Крсту, туриста који борави у Нишу може научити многе ствари, не само о граду, већ и о 
протеклим временима читаве Србије. Због свог веома богатог културно - историjског 
наслеђа, Ниш је један од туристички најатрактивнијих градова у нашој земљи.  

 

Културно - историјски споменици 
 

Римски летњиковац Медијана - На четири километра од Naissusa, на левој обали 
Нишаве, уз трасу античког пута Via Militaris, ка Serdici (Софији) и Константинопољу 
(Цариграду), подигнуто је античко насеље Медијана као предграђе и летњиковац римских 
царева. Предпоставља се да је ова привремена резиденција и угодно одмаралиште римских 
царева на путу ка истоку, настало у време пуног процвата Naissusa (II – IV век). После 

најезде Хуна и Гота у V веку, а затим и 
Словена у VI и VII веку, Медијана је 
потпуно уништена. Данас (Слика 11.), 
на 40 хектара у току су археолошка 
истраживања, а пронађени су: луксузне 
грађевине са подовима у мозаику, 
фреске на зидовима, украшене 
скулптуре и разнобојни мермер као и, 
статуе цара Константина и царице 
Теодоре, накит, оруђе, златни новац, 
оружје и много других предмета из тог 
периода. 

 
Слика 11: Медијана (Фото: В.Аврамовић) 
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Слика 12: Бали-Бегова џамија (Салон 77)    Слика 13: Улаз у Тврђаву 

Фото: В. Аврамовић (нов. 2012.) 
 

Нишка тврђава – У самом центру града, на десној обали Нишаве налази се 
највреднији и најпрепознатљивији симбол Ниша. Данашњи изглед тврђаве (Слика 13.) 
потиче с краја XVII и почетка XVIII века. Турци су кренули ужурбано да је граде када је 
после Пожаревачког мира 1718. године, Аустрија освојила Београд и Темишвар. Масивни 
градски бедеми грађени су од камена из околних мајдана. Тврђава има површину од 22 
хектара и има четири главне капије: Стамболска капија на јужној страни, Београдска капија 
на ЈЗ страни, Видинска капија на северној страни и Водена врата или Јагодинска капија на 
ЈИ. Из укупног тврђавског наслеђа, издвајају се следећи споменици: Арсенал, некада био 
магацин за оружје, а данас је уметничка галерија; торзо Бали-бегова џамија, данас 
изложбени ''Салон 77'' (Слика 12.); Археолошки откопи Naissusа, фрагменти византијског 
наслеђа; збирка римских камених надгробних споменика или Лапидаријум; турско купатило 
из XVI века – амам; Историјски архив; Споменик ослободиоцима Ниша у облику пушчаног 
метка и др. (Ристановић С. 1995.) 

 
Бубањ – На 2 km од Ниша, у питомом и брдовитом крају, налазило се, за време II 

светског рата, највеће стратиште родољуба, логораша и невиног становништва у 
југоисточној Србији. Последњу групу од 36 затвореника Немци су стрељали у кругу 
логораша, 14. септембра 1944. године. Касније су откопавали раке, вадили лешеве 
стрељаних, поливали бензином и спаљивали, како би сакрили трагове својих злочина. Данас, 
уместо бодљикавих жица, на Бубњу стоје три песнице, висине 16, 14 и 13 метара.  Урађене 
од армираног бетона и постављене 1963. године, означавају борбу, победу и слободу народа 
у спомен парку, величине 9 хектара.   
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Логор ''Црвени крст'' – Војни магацин у склопу касарне на Црвеном крсту се 
претворио у сабирни логор (Слика 15.) за заробљене војнике и на крају сабирни логор и 
мучилиште за Јевреје, таоце и симпатизере НОБ. Од септембра 1941. године већ 
функционише као конц-логор, губилиште (смртне казне су извршаване на Бубњу) и 
дистрибутивни центар за упућивање логораша у друге концентрационе логоре ( Норвешка, 
Пољска, Немачка). 12. фебруара 1942. године извршен је један од највећих подвига који је 
забележила историја концентрационих логора код нас и у Европи. Пробој је извршио 1051 
логораш, 108 логораш се докопало слободе, а онда је уследило масовно стрељање на Бубњу 
као одмазда Немаца. Од јула 1941. до септембра 1944. године кроз нишки логор је прошло 
близу 30.000 људи (доста жене и деце, Јевреја и Рома), од којих је 10.000 стрељано. Овај 
логор је једини у земљи и шире, који је као ужасно историјско наслеђе, комплетно сачуван, а 
од 1957. године ради као музеј. (Ристановић С. 1995.) 

 

 
Слика 14: Ћеле – кула    Слика 15: Двориште логора 

Фото: В. Аврамовић (авг. 2012.) 
 

Ћеле-кула – После Чегарске битке, по наређењу Хурдиш-паше, Турци су на 
периферији града, покрај пута за Истамбул, сазидали кулу од лобања и глава устаника 
погинулих на Чегру. Србима су одране главе и коже напуњене памуком и то послато 
султану, а од лобања је подигнута кула. У кули, висине 3 m, у кречном мермеру, узидано је 
952 лобање (Слика 14.) у 14 редова (данас их је само 59) које су деловале стравично и на 
српски народ остављала тежак и мучан утисак. Тек 14 година после ослобођења од Турака, 
Нишлије су 1892. године, сазидали капелу да заштите кулу од физичког пропадања. 
(Ристановић С. 1995.) 
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Споменик на Чегру – Овај споменик је захвалност војводи Стевану Синђелићу и 
чегарским јунацима који су 1809. године у Првом српском устанку бранили Србију од 
Турака. Подигнут је 1878. године, а касније је само обнављан и реновиран. (Група аутора, 
1995.) 

                                                      

Споменик ослободиоцима Ниша – Налази 
се на Тргу ослобођења, у центру Ниша (Слика 16.) и 
дело је вајара Антуна Аугустиновића. Споменик 
симболизује борбу српске државе и народа за 
ослобођење од Турака, нациобугарског окупатора и 
Аустро-Немаца. (Група аутора, 1995.) 

Велики значај за туризам Нишке котлине имају 
манифестације: ''Филмски сусрети'', ''Међународне 
хорске свечаности'', ''Сићевачка ликовна колонија'', 
''Нимус -  Нишке музичке свечаности'' - фестивал 
озбиљне музике, џез фестивал ''Нишвил'' и музички 
фестивал ''Нисомнија''. Филмски сусрети представљају 
фестивал глумачких остварења играног филма у Србији, 
који се одржава сваког лета крајем августа од 1966. 
године, на Летњој позорници у Тврђави. ''Међународне 
хорске свечаности'' и ''Сићевачка ликовна колонија'' се 
одржавају у јулу месецу сваке године. 

Слика 16: Коњарник 
Фото: В.Аврамовић (окт.2012.) 

 
Већ спомињана, Нишка Бања привлачи туристе због своје лековите воде, али је 

добро место за шетњу, излете и конгресе. У летњем периоду се одржава манифестација 
''Културно лето'' (фолклорни наступи, спортска такмичења и песничке вечери). 

У Нишкој котлини позната су излетишна места: Каменички вис (на 14 km од Ниша, 
800 m над. висине, део планинског система Калафат), Бојанине воде (на 25 km од Ниша, 900 
m над. висине, на североисточним падинама Суве планине), Мали Јастребац (на 34 km од 
Ниша, излетиште на 700 m) и Облачинско језеро (на 18 km од Ниша, на 350 m у подножју 
Малог Јастребца). 
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11. Насеља 
 

У Нишкој котлини има два градска насеља (Ниш и Нишка Бања) и 69 остала насеља. 
Насеља су по типу различита и последњих година се физиономски уједначују и модернизују. 
Раније оријенталне и патријархалне карактеристике исчезавају. Сеоска насеља су на разним 
локацијама и висинама, збијена, разбијена, низијска, долинска и планинска. 

У састав Нишке општине улазе следећа насеља: Бербатово, Берчинац, Бреница, 
Брзи Брод (са археолошким налазиштем Медијана - резиденција римског цара 
Константина), Бубањ, Веле Поље, Врело, Вртиште, Вукманово, Габровац, Горња 
Врежина, Горња Топоница ( пролазио је пут Via Militaris и Цариградски друм и овде је 
Психијатријска болница ''Топоница'', почела са радом 1927. у ловишту краља Милана), 
Горња Трнава, Горње Међурово, Горњи Комрен, Горњи Матејевац  (рушевине Латинске 
цркве из XI века,�а северно 1 km од села налази се манастир Св.Јована из XI века), Девети 
мај, Доња Врежина, Доња Топоница, Доња Трнава, Доње Власе, Доње Међурово, Доњи 
Комрен, Доњи Матејевац, Јасеновик, Каменица, Кнез Село, Кравље, Крушце, Лалинац, 
Лесковик, Малча, Медошевац, Мезграја, Миљковац, Мрамор, Мраморски поток, Ниш, 
Ореовац, Палиграце, Паљина, Паси Пољана, Пасјача, Поповац, Рујник, Сечаница, 
Суви До, Суповац (Суповачки теснац, клисурасти део Јужне Мораве, између Малог 
Јастребца и Попове главе,� који повезује Нишку и Алексиначку котлину), Трупале,  Хум 
(Хумска чука, чији камен је коришћен за изградњу Нишке тврђаве, а пресекла је Хумска река 
формирајући домну епигенију), Церје (Церјанска пећина), Чамурлија и Чокот.  

 

 
Слика 17: Ниш – универзитетски центар  

Фото: В. Аврамовић (нов. 2012.) 

 
 
 
 

Ниш  (177 986 ст.), велико градско насеље и макрорегионални центар Србије, центар 
Нишавског округа (2 729 km2, 282 насеља и 391 932 ст.) и истоимене општине  (71 насеље – 
од којих данас 18 насеља припада општини Нишка Бања). Град је смештен на (177-350 m) 
долинским странама Нишаве, десне притоке Јужне Мораве и раскрсници путева моравских 
саобраћајница, и комуникација које воде долином Нишаве, Тимока и Топлице, 240 km ЈИ од 
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Београда. Одликује се дуговременом урбанистичком уређеношћу: 1878, добија Винтеров 
пројекат за регилацију вароши, 1907, први детаљни регулациони план, 1909, извршена је 
електрификација, 1930, добија трамвајски саобраћај – постојао до 1958, водовод 1936, 
почеци изградње канализационе мреже потичу из 1926. – централни део града добија 
канализацију 30-их година. Становништво је српско (градска слава Св.цар Константин и 
царица Елена) , а има Рома, Црногораца, Македонаца и Бугара и др. У граду, који је седиште 
Нишке епископије Српске православне цркве, налазе се четири православна храма: Саборни 
храм Сошествија Св. Духа, црква Св. архангела Михаила и Гаврила, црква Св. Пантелејмона 
и црква Св. Николе. (Стаменковић С. 2001.) Дана 22. јануара 2010. године одлуком сабора 
Српске православне цркве за 45. патријарха је изабран епископ нишки Иринеј. У овом 
полифукционалном граду, доминира индустрија (машинска, електронска, дуванска, 
текстилна и др.). Данас, Ниш је добро посећен град са више културно-историјских 
споменика ( Тврђава из XVIII века, Казанџијско сокаче - део старог градског језгра, 
споменик Ћеле-кула са 952 лобање изгинулих Срба на Чегру 1809, ископине Naissusa и 
Mediane, Бубањ-праисторијско место и стратиште из II светског рата, концентрациони логор 
Црвени крст ). Ниш је универзитетски град (Слика 17.). (Павловић М., Марковић Ј. 1995.) 

Нишка Бања ( 4507 ст.), градско насеље (по правном критеријуму) и центар 
истоимене општине формиране 9. јуна 2000. (146 km2, 18 насеља и 15 668 ст.- 2002), на (250 
m) широкој бигреној тераси и падинама Коритњака, СЗ огранка Суве планине, у јужном 
ободу делу Нишке котлине, 10 km ЈИ од Ниша. Нишка Бања је формирана на месту са 
значајним остацима праисторијске, римске и ранохришћанске несељености. Железничку 
станицу добија 1877, водовод и канализацију 1911, почетна електрификација извршена је 
1925, трамвајска веза са Нишем 1930, док су 30-их и 40-их година изграђени хотел 'Србија', 
'Партизан' и 'Озрен', хотел-стационар 'Зеленгора' и реновирано мушко и женско купатило. 
Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника формиран 
је 1966. године, док су касније изграђени хотел 'Радон', шеталиште и парк са фонтаном. Бања 
је данас постала познато лечилиште за болести локомоторног апарата, респираторних 
органа, неуролошка, кардиоваскуларна и гинеколошка обољења, захваљујући балнеолошким 
својствима термоминералне воде и њеном коришћењу (Главни извор, Сува Бања и Школска 
чесма). Становништво Н.Бање је српско (литије Спасовдан, сабор Св. Илија), а има Рома, 
Црногораца и Македонаца. Православна црква посвећена је Св.пророку Илији. (Стаменковић 
С. 2001.) 

У састав општине Нишка Бања улазе следећа насеља: Банцарево, Горња и Доња 
Студена, Јелашница, Коритњак, Куновица, Лазарево Село, Манастир, Никола Тесла, 
Нишка Бања, Островица, Прва Кутина, Просек, Равно До (истиче се зараван Плоча са 
крашким,углавном вртачастим облицима рељефа), Радикина Бара, Раутово (пећина Мечја 
рупа), Сићево (Сићевачка клисура са 2.179 хектара жалфије) и Чукљеник. 
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12. Утицај географских промена на регионални развој 
 

Остварени обим географских промена у Нишкој котлини током XX века оставио је 
отвореним питање правог пута будућег регионалног развоја. Из комплекса многоструких 
промена, а које ће имати утицај на будући регионални развој, до највећих је измена дошло у 
области економско-социјалних и демографских фактора. Остварене промене у области 
укупног кретања становништва, природног прираштаја и миграција указују на негативан 

развојни ток. У последњој деценији XX 
века карактеристична су и неповољна 
привредна кретања. 

Даљи развој овог простора 
требало би да се темељи на достигнутом 
нивоу развоја, реалним могућностима и 
постојећим природним потенцијалом. 
Преструктуирање, нови односи, 
мореднизација, реконструкција, већа 
инвестициона улагања у нове и 
постојеће капацитете и интеграциона 
повезивања биће темељни чиниоци 
укупног регионалног развоја Нишке 
котлине. 

 
    Слика 18: Нишавски регион 
Извор: Републички завод за статистику 
 

12.1. ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 
 

Основ привредних функција у Нишавском региону током друге половине XX века 
чинили су пољопривреда, индустрија, саобраћај и туризам. На почетку XXI века привреду 
овог краја карактерише: 

•  Недовољна динамика привредног раста; 
• Привредна криза, која је посебно негативно утицала на сектор секундарних 

делатности код којих се уочава низак степен коришћења капацитата и пад физичког 
обима производње; 
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• Према физичком обиму производње пољопривреда је последњих година била 
највиталнији део привреде и то само у оквиру приватног сектора (производња у 
бројним сеоским домаћинствима), углавном сточарства, повртарства и воћарства 
које захтева највећи степен учешћа непосредног физичког рада; 

• Терцијарни сектор привреде (трговина, угоститељство, туризам, занатске и остале 
услуге) пословао је под непосредним утицајем укупних кретања у привреди што је 
резултирало падом реалних зарада и доходака. И поред веома неповољних укупних 
кретања, овај сектор је успоставио релативну социјалну равнотежу или бар умањио 
разорно дејство негативних економских утицаја пада индустријске производње. 

• На боље резултате и динамичнији раст терцијарног сектора неповољно утиче 
такозвана ''сива економија'', најизраженија у делатности трговине и занатске 
производње.         

• Привредне субјекте из области индустријске производње карактерише 
нефункционалност, неупошљеност капацитета, технолошка заосталост, спор 
процес приватизације услед нерешених имовинско-правних односа и недостатак 
обртног капитала. 

• Приватизација је спора и није остварила услове за повећање запослености 
становништва нити за повећање конкурентности домаће привреде, чиме се терет 
социјалне напетости додатно преноси на буџетску потрошњу. Део успешнијег 
колектива из области индустријске производње је приватизован па се у њима 
очекује даља стабилизација свих економских елемената развоја. 

Гранска структура индустријске производње није задовољавајућа будући, да у њој 
учествују делатности са програмима нижих фаза прераде (металопрерађивачка, текстилна, 
индустрија грађевинског материјала). Потребно је развијати локалне прерађивачке 
капацитете на основу доступних локалних ресурса, уз проналажење нових тржишта, 
стратешких партнера и коопераната, нових и поузданих канала дистрибуције.                                                                                                                                

Ситуација је почела значајно да се мења од 2000. године када су започеле друштвено-
економске реформе у Републици Србији. Мала и средња предузећа су, поред приватизације и 
директних страних инвестиција, препозната као покретачи економског развоја. Економски 
напредак и развој свих делова земље захтева потребу развоја конкурентне економије 
засноване на знању, новим технологијама и иновативности. У остваривању тог циља, од 
предузетника се очекује важан допринос у економском и друштвеном развоју. 

На почетку XXI века, заинтересованост за обављање предузетничке делатности и 
започињање сопстеног бизниса је у Нишавском региону била на завидном нивоу. Разлози за 
то су бројни: почетак процеса преласка на тржишну привреду, неликвидност друштвених 
предузећа, процес приватизације, преструктурирање великих система, повећање стопе 
незапослености, либерализација законских прописа итд. Развој сектора малих и средњих 
предузећа би требао да буде један од важних фактора привредног раста и повећање 
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запослености у региону. Отварање нових предузећа у великој мери амортизује притисак 
великог броја незапослених кроз њихово радно ангажовање. 

Ефекти економске кризе нису превазиђени у 2010. години, али су великим делом 
ублажени бројним стимулативним мерама. Благи опоравак привредних активности у 2010. 
години није био довољан да се привреда врати на ниво из 2008. године. Последица кризе је и 
смањено прекогранично инвестирање. Привреда је и даље суочена са инфлаторним 
ризицима, падом запослености, висином буџетског дефицита и спољњег дуга. 

 
Табела 11: Структура броја запослених по делатностима: 

Нишавски округ 2001. 2008. 2009. 

За
по
сл
ен
и у

 пр
ав
ни
м 
ли
ци
ма

 (п
ри
вр
ед
на

 др
уш
тв
а, 

 

пр
ед
уз
ећ
а, 
за
др
уг
е, 
ус
та
но
ве

 и 
ор
га
ни
за
ци
је)

 

Пољопр, шумарство и водопривреда 1.727 896 934 

Рибарство 104 0 0 

Вађење руда и камена 515 304 352 

Прерађивачка индустрија 31.268 14.462 16.683 

Производња, ел.енергије, гаса и воде 2.036 1.829 1.828 

Грађевинарство 4.128 3.434 3.875 

Трговина на велико и мало, оправке 8.703 8.032 9.830 

Хотели и ресторани 2.047 1.340 1.430 

Саобраћај, складиштење и везе 8.113 6.563 7.092 

Финансијско посредовање 1.399 833 957 

Послови са некретнинама,  
изнајмљивање 

1.859 2.771 2.618 

Државна управа и социјално  
осигурање 

2.635 3.396 3.464 

Образовање 6.717 7.499 7.713 

Здравствени и социјални рад 10.003 10.007 9.889 

Друге комуналне, друштвене и личне 
услуге 

2.048 2.470 2.543 

УКУПНО 83.303 63.832 69.205 
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Основне препоруке за повећање нивоа развијености предузетничког сектора у оквиру 
су покретања укупне економске активности применом модела раста заснованог на извозној 
тражњи, повећању запослености, инвестиција, смањењу јавне потрошње, јачању 
индустријског сектора паралелно са развојем сектора услуга и сл. 

У Нишу стално расте број приватних предузетника и запослених код њих, који је у 
2007. години достигао 9.716 радњи односно 10.240 запослених. Доминантан сектор 
приватних радњи јесте трговина са 42,36%, и занатсво са 34,18%, који запошљавају и 
највећи проценат радника. Може се рећи да је таква структура сектора малих приватних 
предузећа присутна и у Србији у целини, док у земљама Централне и Источне Европе 
преовлађују предузећа у сектору индустрије. 

Анализом запослених по секторским делатностима (Табела 11.), добија се једна 
комплетна слика о структури запослених по привредним гранама. Доминантан удео 
запослених у области правних лица имала је прерађивачка индустрија у Нишавском 
округу. 

 
Табелa 12: Годишњи пресек запослених у Нишавском региону на дан 31.12.2010. 

   Област 
            Запослени 

    Запослени у  
правним лицима 

   Приватни 
предузетници Укупно од тога жене, 

% 
Град Ниш 66.000 43,7 54.000 12.000 

Алексинац 7.000 42,2 5.000 2.000 

Гаџин Хан 2.000 34,8 1.000 1.000 

Дољевац 1.000 38,0 1.000 1.000 

Мерошина 2.000 39,3 1.000 <1.000 

Ражањ 1.000 43,2 1.000 <1.000 

Сврљиг 2.000 38,4 1.000 1.000 

 
Извор највећег броја социјалних проблема у округу је незапосленост, сиромаштво 

или ризик од сиромаштва, као и све већи удео старог становништва. Према доступним 
статистичким подацима о запослености у Нишавском региону, најбоље место заузима град 
Ниш (ГО Медијана), а у најнеповољнијем положају су општине Дољевац и Ражањ. 
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Табела 13: Годишњи просек незапослених у Нишавском региону на дан 31.12.2010. 

Област Укупно 
Први пут траже 
запослење 

Без квалификација Жене 

Свега % Свега % Свега % 

Град Ниш 34.857 10.537 30,2 6.119 17,6 18.489 53,0 

Алексинац 6.891 3.214 46,6 2.674 38,8 3.404 49,4 

Гаџин Хан 1.125 362 32,2 432 38,4 523 46,5 

Дољевац 2.501 1.070 42,8 927 37,1 1.197 47,9 

Мерошина 1.937 733 37,8 838 43,3 876 45,2 

Ражањ 731 254 34,7 335 45,8 349 47,7 

Сврљиг 1.840 473 25,7 703 38,2 831 45,2 

За оцену економских резултата неке привреде или региона, један од најрелевантнијих 
показатеља јесте темпо привредног раста. Он показује којом брзином привреда региона 
излази из једног стадијума развијености и улази у нови.  

Према доступним статистичким подацима, ситуација у региону је приказана у 
наредној табели: 

Табела 14: Висина народног дохотка у 2005. години: 
Опис   Укупно, 

у хиљ. дин. 
    По становнику (per capita) 

У дин. Ниво, Република 
Србија=100 

Република Србија 918.732.972 123.473 100,0 

Нишавски округ 45.036.985 118.807 96,2 

Град Ниш 37.974.652 149.971 121,5 

Алексинац 3.320.292 59.566 48,2 

Гаџин Хан 1.120.302 115.782 93,8 

Дољевац 733.239 38.716 31,4 

Мерошина 806.845 55.868 45,2 

Ражањ 438.362 41.594 33,7 

Сврљиг 643.293 38.928 31,5 
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Град Ниш учествује са 4,13% у стварању укупног НД (народног дохотка) Србије, а са 
84,31% у стварању народног дохотка Нишавског округа. Укупан допринос осталих општина 
Нишавског округа стварању народног дохотка Републике Србије (Алексинац, Гаџин Хан, 
Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг) је изузетно низак, са тенденцијом даљег опадања. 

Анализирајући  привредну структуру региона према тросекторском моделу уочава се 
да терцијарни сектор партиципира са највећим процентом у стварању НД, а затим 
индустрија и пољопривреда код којих је тај проценат нижи. Учешће терцијарног сектора 
далеко је испод нивоа неких европских градова сличне величине, што се посебно односи на 
допринос туризму у укупном дохотку. 

Према доступним статистичким подацима, прерађивачка индустрија заузима 
доминантно место у стварању НД (са 49,1% у 2005. години), а затим следе трговина на 
велико и мало и саобраћај (са 23,5% и 9,7%, респективно). Од осталих делатности једино је 
значајније још учешће грађевинарства (учествује у стварању НД са 5,1% у 2005. години), а 
занимљиво је веома ниско учешће пољопривреде, лова, шумарства и водопривреде (са 3,9%), 
као и изузетно низак допринос угоститељско-туристичких капацитета у стварању НД (2,0%), 
што указује на мали допринос туризма укупном развоју региона. 

На основу истраживања утврђено је да је најтежа ситуација у следећим производним 
делатностима: 

1. Производња органске хране (органска пољопривреда), 
2. Пчеларство, 
3. Пекарска индустрија, 
4. Текстилна индустрија, 
5. ИТ-сервисирање опреме. 

 

Положај пољопривреде 
Од расположивих природних ресурса, највећи развојни значај има пољопривредно 

земљиште. Територија Нишавског округа је делом равничарска, а делом брдско-планинског 
карактера. Однос између равничарског и брдско планинског дела територије је 58:42.  

Пољопривреда је углавном екстензивна, најчешће традиционална и сезонски 
организована. Недовољна развијеност прерађивачких капацитета, нестабилност на тржишту 
пољопривредних производа и мала могућност пласмана тржишних вишкова по економски 
примереној цени демотивише пољопривреднике да се определе за интензивну производњу. 
Као и у осталим гранама привреде, недиференцирана производња у пољопривреди резултира 
неконкурентним производима чије су цене производње високе, а степен прераде низак. 
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Неспремност пољопривредног становништва да се определи за специјализовану производњу, 
доводи до стагнације ове изузетно значајне гране привреде. 

Неки од проблема са којима се суочавају пољопривредни произвођачи су: лоша 
инфраструктура, уситњеност поседа, застарела пољоприврена механизација, недовољно 
едуковано пољопривредно становништво, отежан пласман робе на домаћем и страном 
тржишту, непланска пољопривредна производња, мали број пољопривредних удружења, 
задруга и кооператива, погона за прераду и паковање пољопривредних производа, уситњена 
и веома неуједначена производња, недостатак система за наводњавање, неинформисаност и 
низак степен примене међународних стандарда, старосна структура сеоског становништва и 
друго. 

Препознавањем компаративних предности и применом одговарајућих технологија, 
посебно јачањем сектора прераде, пољопривреда може имати много веће учешће у укупним 
приходима становништва. 

За успешан развој пољопривреде морају се омогућити следећи општи услови: 

• Стварање тржишног амбијента уз минималну заштиту државе (стратешки 
производи); 

• Отварање тржишта, уз прихватљиве облике заштите домаће производње; 

• Деловање правне државе, која ће гарантовати испуњавање уговорених обавеза 
према агрокомплексу. 

Интерни услови развоја подразумевају: 
• Стварање услова за повећање економске ефикасности; 

• Интензивирање свих видова производње; 

• Оптимизирање структуре производње, 

• Економско повезивање; 
• Ефикасно управљање и руковођење. 

Развој пољопривреде треба да се ослања на следеће развојне елементе: 

• Промена структуре пољопривредне производње; 
• Специјализација производње; 

• Развој органске пољопривредне производње; 

• Укрупњавање поседа; 
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• Техничка помоћ пољопривредним произвођачима; 

• Осавремењавање механизације; 

• Повољније финансирање пољопривреде; 

• Унапређење система за наводњавање, 
• Развој села. 
Пољопривреда, као веома значајан сегмент укупне привредне активности, учествује у 

стварању укупног народног дохотка Нишавског округа у 2005. године са 10,80%, док је на 
нивоу државе учешће пољопривреде у стварању народног дохотка знатно веће и износи 
16,98%. Када је реч о учешћу пољопривреде, шумарства и водопривреде у укупној 
запослености становништва у 2006. години у Нишавском округу износи 1,4%, што је, такође, 
ниже од учешћа на нивоу Републике Србије где износи 2,9%. 

Пољопривреда, као примарни привредни ресурс није у задовољавајућем степену 
валоризован. Доминантно уситњен, индивидуални сектор није у довољној мери био 
тржишно оријентисан. Ефикасност коришћења пољопривредних ресурса у наредном 
периоду, зависиће од програмске и организационе спремности произвођача у сектору аграра 
и успешности реализације подстицајних мера државе усмерених ка бржем развоју 
пољопривреде и села. 

За разлику од осталих делова региона, у Нишкој котлини је развијена индустрија 
прераде пољопривредних производа, репроматеријала и опреме за пољопривредну 
производњу (више од 30 агроиндустријских фирми). Од 20 домаћих и страних банака на 
подручју Ниша свега 6 је имало пласмане у пољопривреду, што уз високе каматне стопе 
заокружује слику о неповољним условима за кредитирање пољопривреде. Од изузетног 
значаја је присуство великог броја институција које пружају подршку руралном развоју, као 
што су: ДП Агроразвој Ниш, Центар за виноградарство и воћарство Ниш, Ветеринарски 
специјалистички институт Ниш, Универзитет у Нишу, регионални задружни савез Ниш, 
Регионална привредна комора Ниш, локална самоуправа.  

Положај индустрије 
Друштвена, политичка и економска криза, економске санкције међународне заједнице 

и неповољни стартни положај региона резултирали су смањењем производње и 
продуктивности, смањењем учешћа локалног у националном БДП, смањењем 
конкурентности, даљим падом индустријске производње и губитком тржишта за највећи 
број производа индустрије региона. Оснивање великог броја приватних предузећа и радњи 
само је делимично ублажило разорне ефекте кризе, јер су то углавном фирме у области 
трговине и прозводње за потребе домаћих индустријских произвођача или супституције 
мање рентабилних производа из увоза. 
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Последице негативних друштвено-економских кретања из наведеног периода се данас 
директно осећају и представљају баријеру даљем развоју. 

Валоризација природних ресурса, модернизација постојећих и комлетирање 
новоизграђених капацитета, нови производни програми, више фазе прераде, потпуније 
коришћење капацитета и радне снаге, уз уважавање закона и потреба тржишта и техничко-
технолошких процеса, очување животне средине, основна су полазишта развоја индустрије 
Нишавског региона. 

Положај туризма 
 

 
 
 
Слика 19. Положај Ниша на 
Балканском полуострву. Затвореном 
линијом обележена је област која је по 
Ј. Цвијићу означена као централна 
област на Балканском полуострву 
(Група аутора, 1995.) 

 
 

 
Основна карактеристика, али и изузетна предност Нишавског региона као туристичке 

регије је чињеница да се налази на једној од најзначајнијих раскрсница на Балканском 
полуострву и да се на простору од свега 30-так километара око града Ниша и у самом граду 
налази велики број расположивих туристичких потенцијала и могућности. То је раритет 
какав се ретко среће у свету уопште. Потенцијали региона за развој туризма су у богатом 
историјском наслеђу, културно-историјским споменицима и објектима од историјског 
значаја, као што су – манастири, природна богатства – језера, ловишта, термални извори, 
бање, пећине... 

Ако као пример кретања у туризму посматрамо туристички промет града Ниша, он је 
тренутно испод нивоа који је био почетком 90-их година прошлог века. Укупан број туриста 
1991. године износио је 118.344, а у 2007. години свега 85.609, у 2008. години тај број је био 
86.149, док у 2010. години износи 88.179. Кретање укупног броја туриста у периоду од 1990. 
до 2007. године је циклично. Број иностраних туриста из 1991. године (33.637 гостију), није 
достигнут у 2008. години - 29.885, али у 2010. години забележен је завидан број од 36.811 
иностраних ноћења.  
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Сеоски туризам, грађење имиџа чисте, здраве средине, где се негује традиција и живи 
у складу са природом, треба да буду главни туристички адути овог региона. У складу са 
претходно изнетим ставом треба и дефинисати туристички производ/понуду региона, као 
први приоритет у развијању туризма. 

За превазилажење постојећег стања у туризму, као посебни циљеви развоја могу се 
набројати: комплетирање и заокруживање постојеће туристичке понуде, подизање квалитета 
угоститељских и туристичких услуга, развој малих и средњих предузећа у овој области као и 
подршке туристичкој понуди, повећање обима туристичког промета, боље коришћење 
смештајних капацитета, побољшање позиције на туристичком тржишту. Поред економске 
важно је стимулисати и социјалну функцију туризма, посебно у сфери спорта и едукације 
деце и младих стварањем услова за дневни, недељни одмор и рекреацију становништва 
(уређењем излетишта, туристичким и комуналним опремањем, уређењем ловишта итд.). 

 

SWOT анализа економског развоја региона 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Традиција у индустријској производњи 
• Постоји универзитетски центар 
• Велики број дипломираних стручњака и  
високообразованог кадра различитих профила 
• Покривеност урбаних зона 
комуникационом и телекомуникационом 
инфраструктуром 
• Искуство у имплементацији пројеката 
који се тичу незапослености и побољшања 
животног стандарда 
• Велики број невладиних организација 
• Искуство у медијском обавештавању о  
раду општинских органа 
• Постојање општинских сервисних центара 
• Постојање институција за подршку малих и 
и средњих предузећа и предузетника 
• Постојање кластера малих и средњих 
предузећа 
• Висок степен академског знања у 
софтверској индустрији, признатог на  
европском нивоу 
• Добри предуслови за Brownfield 
инвестиције. 

• Недовољан број и површина опремљених 
индустријских зона за привлачење Greenfield 
инвестиција 
• Низак ниво конкурентности локалне 
привреде 
• Застарела индустријска опрема 
• Преовлађујућа улога трговине и грана 
прерађивачке индустрије са ниском додатом 
вредношћу 
• Мала присутност напредних, комплексних 
услуга 
• Слаба координација рада између постојећих 
установа за подршку малих и средњих предузећа 
и предузетништва 
• Уситњеност пољопривредних газдинстава 
• Слаба искоришћеност постојећих 
производних и логистичких капацитета 
• Одлив стручних кадрова из локалне 
заједнице 
• Неусклађеност тржишта радне снаге и 
образовања 
• Недовољна сарадња локалне пословне 
заједнице и локалне самоуправе 
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• Непостојање подстицајних мера и слободних 
зона за привлачење инвеститора 
• Неадекватна јавна комунална инфраструктура 
у руралним подручјима 
• Изградња објеката у околини урбаних 
подручја који нису обухваћени одговарајућим  
урбанистичким планом 
• Недовољно развијено друштвено одговорно 
пословање локалних компанија 
• Неажурност катастара непокретности 
• Недостатак хоризонталне координације 
између јавних сектора 
• Високи трошкови и ниска ефикасност 
локалне администрације на свим нивоима 
• Одсуство континуиране сарадње између 
малих и средњих предузећа и Универзитета 
• Низак ниво познавања европских оквирних 
програма и непознавање ЕУ прописа 
• Одсуство континуиране едукације неопходне 
за стручно усавршавање. 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Гео-стратешки положај и чвориште за  
ваздушни, друмски и железнички саобраћај, 
енергију и инфраструктуру 
• Постојање међународног аеродрома 
“Константин Велики” 
• Коридори X и VII 
• Регионализација Србије 
• Војни комплекси којима се може 
променити просторна функција и намена 
• Природни ресурси и културна богатства 
од значаја за развој туризма 
• Међународни споразуми (EU, CEFTA,  
Русија, итд.) 
• Постојање стратегије Републике Србије и  
нацрти закона 
• Међународна помоћ за рационализацију 
и повећање ефикасности рада локалне  
администрације 
• Прекогранична сарадња 

• Незавршена приватизација великих 
државних предузећа 
• Лоши примери приватизација државних 
предузећа у региону 
• Централизација институција на нивоу 
републике 
• Светска економска криза 
• Одсуство различитих нивоа 
децентрализације и недостатак дефинисаних 
надлежности локалних власти који утиче на  
питања просторног и економског развоја 
• Неадекватни прописи о власништву над 
земљиштем који ограничавају управљање  
некретнинама 
• Претпостављање личних, парцијалних и 
партијских интереса заједничким интересима 
• Висок ниво корупције 
• Традиционалан начин размишљања и страх 
од промена 
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• Очекивана широка примена Закона о  
Електронском потпису 
• Постојање великог броја европских  
програма за развој 
• ИТ тржиште у порасту, нарочито 
софтверска индустрија 
• Пословна подршка дијаспоре 
• Ниска пореска стопа на профит у  
републици Србији 
• Конкурентна високообразована радна снага 

• Локалне самоуправе не располажу имовином. 

 
 

12.2. ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА 
 

Демографска кретања у Нишкој котлини карактерише константна, релативно 
интензивна миграција и погоршање виталних карактеристика становништва. У погледу 
распрострањености и броја становника постоје знатне осцилације у периоду између два 
пописа. Највећи одлив становника је из општине Сврљиг, а највећи прилив у нишкој 
општини Пантелеј. Генерално посматрано, у Нишавском региону је смањен број становника 
између два пописа за 8.353 становника, што се може видети из табеле. 

 
Табела 15: Укупан број становника према пописима 2011. и 2002. године: 

Територија 
Укупан број становника Апсолутни 

пораст/пад 
2011-2002 2011 2002 

Нишавска област 373.404 381.757 -8.353 

Алексинац 51.462 57.749 -6.287 

Сврљиг 14.224 17.284 -3.060 

Мерошина 13.916 14.812 -896 

Ражањ 9.137 11.369 -2.232 

Дољевац 18.441 19.561 1.120 

Гаџин Хан 8.357 10.464 -2.107 

Град Ниш 257.867 250.518 7.349 
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Миграције из околних села у град су углавном завршене крајем деведесетих година 
прошлог века. У последњој деценији појачане су дневне миграције. Кретање становништва 
на подручју града, поред апсолутног повећања броја становника карактерише: а) механички 
прилив и б) негативни природни прираштај. 

Извор највећег броја социјалних проблема у граду је незапосленост. Мада Ниш спада 
у развијеније општине, смештен је у најсиромашнији регион Србије. Југоисточна Србија има 
око 20% сиромашних, и још више од половине становништва суочено са ризиком 
сиромаштва. Осим претећег сиромаштва, проблем који ће све више добијати на тежини је 
све већи удео старог становништва. У граду не постоји институција која се системски брине 
о старењу и старости. 

  
 

Табела 16: Површине, становништво и запослени у Нишавском региону: 

Област 
Укупна 
површина 
km² 

Насеља Пољопр.површина, hа Становништво Запослени, хиљ 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Нишавска 
област 

2728 282 - 173788 - 371003 - 75 

Град Ниш 596 71 36996 37642 250518 255612 75 62 

Алексинац 707 72 45429 45416 57749 51875 9 6 

Гаџин Хан 325 34 18228 17631 10464 8300 3 2 

Дољевац 121 16 9143 9527 19561 17846 2 1 

Мерошина 193 27 14703 14578 14812 13498 1 2 

Ражањ 289 23 17092 17071 11369 9070 1 1 

Сврљиг 497 39 32232 31923 17284 14802 3 2 

 
Извор: Статистички годишњак Републике Србије 2012. година 

У плановима будућег регионалног развоја Нишке котлине неопходно је тежити ка 
стварању такве привредне структуре која ће омогућити повећање животног стандарда 
становништва, а то значи и повећање вероватноће остајања, нарочито млађег дела 
популације у насељима у којима сада живи. У том смислу сигурно је да ће појачани напори 
за унапређење привреде у целини, а посебно пољопривреде, индустрије и туризма, 
омогућити стицање већег дохотка по становнику, а тиме и све већу заитересованост 
становништва за остајање на овом простору. На тај начин будући демографски развој 
посредним и непосредним утицајима зависиће како од природних тако и од друштвено-
географских фактора. 
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Стране инвестиције представљају изузетно значајан фактор развоја локалне 
економије, било да су изражене у форми greenfield или brownfield инвестиција. Оне не уносе 
само довољно финансијских средстава, већ и нове менаџерске вештине, иновације, 
технологије, нова тржишта. 

Оснивање нових и раст постојећих предузећа и радњи услед нових инвестиција, 
битни су елементи развоја Србије, па и Нишке котлине. Постојање неприватизованих и 
неупошљених индустријских капацитета, квалификована радна снага, релативно добра 
инфраструктурна опремљеност, природна богатства, Коридор X и близина великих центара 
су битни предуслови за привлачење инвестиција и развој привреде у Нишавском региону. 

 
 

Табела 17: Највећи страни инвеститори у последњих 10 година: 
Назив предузећа Делатност Порекло капитала 

Philip Morris International- 
Фабрика дувана Ниш 

Дуванска индустрија САД 

Idea Трговина на велико и мало Хрватска 

Mercator Малопродаја Словенија 

Jastrebac um 63 sky service Производња пумпи Русија 

OMV Малопродаја нафтних 
деривата и гаса 

Аустрија 

METRO Cash&Carry Велепродаја Немачка 

Hellenic Petroleum Eko Малопродаја нафтних  
деривата 

Грчка 

MOL (Intermol) Малопродаја нафтних 
деривата и гаса 

Мађарска 

Vulkan Производња производа  
од гуме 

Бугарска 

Ms. Bricolage Малопродаја Бугарска+Француска 

Interex Малопродаја Француска 
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Четири  наведена  стратешка  правца  могу  се  сматрати  изузетно  важним  за  
покретање одговарајућих развојних механизама у Нишкој котлини:  

 
• Стратешки правац I: Територијални развој оријентисан ка одрживој животној средини.   

Циљ стратешког правца I: трансформисати град Ниш у урбани регионални центар са 
високим квалитетом животне средине, комуналне опремљености и саобраћајне 
повезаности, у складу са напредним развојним политикама и добрим примерима праксе 
развијених европских градова. 

• Стратешки правац II:  Успоставити  сигурно  и  поуздано  окружење  за  инвестиције  
као основу за одржив економски развој. 
Циљ стратешког правца II: створити услове за понуду адекватне радне снаге, отварање 
финансијских могућности за развој предузетништва, логистике, привлачење инвестиција, 
индустријску реалокацију, унапређење односа и стварање услова за повећање активности 
локалне пословне заједнице, као и стварање нових предузећа у високопрофитабилним 
областима.  

• Стратешки правац III: 
Уравнотежено и свеобухватно побољшање квалитета живота у граду Нишу.  
Циљ стратешког правца III: Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој  
ће сви грађани моћи да искажу и да задовоље своје потребе за припадањем и идентитетом,
дружењем и личним развојем.   

• Стратешки правац IV: Унапређење институционалног окружења и процеса управљања.  
Циљ стратешког правца IV: увести институционалне реформе у циљу побољшања 
способности и ефикасности у процесима доношења одлука, пратећи принципе 
субсидијарности на територији града. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Нишка котлина представља специфичан геопростор у Јужној Србији и тектонски ров 
у централној потолини Јужне Мораве. На основу физичко-географских, друштвено-
географских и демографских карактеристика, она је сложени развојни систем. Највећи 
ресурси изражени су у плодном земљишту и великом богатству термоминералних вода. По 
површини и броју становника спада међу већим просторима Јужне Србије. 

Простор Ниша и околине је одувек био на раскрсници путева и стално насељаван 
новим народима кроз историју. Овде има велики број ендемичних врста флоре и фауне, али 
и врсте које би требало сачувати од потпуног исчезавања. Велико богатсво средине су појаве 
у рељефу: пећине, клисуре, водопади, прозорци и друго. 

Становнишво котлине се благо повећава односно стагнира. У граду Нишу број 
становника расте, док у селима опада. Заступљене миграције из села у град указују на лоше 
услове за живот на селу и доводе до дефицита младог становништва и беле куге у тим 
просторима. 

Постепено расте поверење инвеститора за финансирање у развој привреде. С обзиром 
на низак стандард и ниске личне дохотке грађана, Нишавски регион представља погодно тло 
за улагање, јер је радна снага најконкурентнија у односу на околне земље. Покретањем 
економске активности у овом крају створиће се оптимални услови за прекограничну сарадњу 
и економско повезивање са привредним субјектима из пограничног региона. 

Бројна излетишта, културно-историјски споменици, разне манифестације и бањско 
лечилиште привлаче велики број туриста. Постоје услови за развој сеоског и планинског 
туризма и на тај начин се у будућности могу развијати простори који су данас замрли. 
Повољан положај Нишког краја на Балканском полуострву највише доприноси развоју 
транзитног туризма. 
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