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Увод 

Нишка котлина је пространа и плитка потолина, попречно утиснута на 

меридијански правац јужноморавске удолине. Долина Ј.Мораве је дели на два неједнака 

дела. Западни део је познат под називом Добрич а источни, већи представља Нишку 

котлину у ужем смислу. Котлина је неправилног облика са дужом осом од око 44 km и 

краћом од око 22 km. Простире се на површини од око 620 km
2
. (Ршумовић Р., 1967.) На 

северу је омеђена планинском гредом Јастребац-Калафат, а на југу планином 

Селичевицом. На истоку су падине Суве планине и Сврљишких планина између којих је 

река Нишава изградила Сићевачку клисуру. Једино је на западу широко отворена према 

Топличкој котлини. (Костић М., 1967.) 

У рељефу Нишке котлине јасно се издвајају две целине. Најнижи део чини дно 

котлине које Нишава пресеца по дужини, где лежи град Ниш са око 250 000 становника, а 

интезивно се користи за пољопривредну производњу жита и поврћа. Другу целину чини 

обод котлине у виду ниског побрђа веома погодан за гајење воћарских култура и винове 

лозе (Костић М., 1965), као и за развој туризма, првенствено излетничког и бањског. 

На основу физичко-географских, друштвено-географских и демографских 

карактеристика, она је сложени развојни систем, у коме централно место заузимају град 

Ниш, једно бањско и 72 сеоска насеља са својом инфраструктуром, највећим ресурсима у 

плодном земљишту и велико богатство термо-минералних вода. „Иако је претежно 

уоквирена високим брдско-планиниским ободом, Нишка котлина је у повољној 

комуникативној вези са суседним котлинама, захваљујући највише долинама Јужне 

Мораве, Нишаве и Кутинске реке―. 

Рад је написан на основу објављених званичних статистика Републике Србије, као и 

података добијених из наведене литературе. Рад се састоји из три дела: 

1) у првом делу је описан географски положај нишке котлине, његове границе и 

величина; 

2) у другом делу су обрађени физичко-географски елементи; почев од геолошке 

грађе, рељефа, климе, хидрографије, земљишта, па све до биљног и животињског света 

3) у трећем делу обрађени су друштвено-географски елементи, у оквиру којих је 

обрађено становништво, привреда и насеља. 
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1. Географски положај 

Нишка котлина је једна од већих у нишавском и моравском систему које су међу собом 

повезане рекама тако да се она на завршетку нишавске долине додирује са Лесковачком и 

Алексиначком котлином. Створена је између Селичевице и М. Јастрепца и њихових 

огранака, као и Сврљишких и Суве планине, тј. на граници младих набраних планина  и 

Родопске масе. Иако је већим делом ограничена планинама, она није сасвим изолована. За 

Сврљишку котлину је је везана превојем Грамада, дуж Кутинске реке за Заплање а преко 

ниског ЈЗ обода са Добричем и Топлицом. 

Котлина је неправилног овалног облика, дужа оса котлине је у правцу ИСИ-ЗЈЗ и 

износи 40 km (од излаза Сићевачке клисуре на истоку до огранка М. Јастрепца на западу и 

донекле се поклапа са током Нишаве и планинским венцима на северном и јужном ободу). 

У меридијанском пружању она је ужа и по П.Јанковићу, максимална ширина јој износи 18 

km (оса Курвиног града до Баталовца). На истоку допире до подножја Вишеграда и 

Кусаче,  на западу до испод Орловог гнезда и других огранака М. Јастрепца, на северу до 

одсека Попове главе, Калафата и Грамаде, на ЈИ до Црног камена, док се јужни део пружа 

до подножја Селичевице. На крајњем југу котлина додирује кристаласти одсек Кумиге, а 

ка  ЈЗ настаје њен релативно ниски обод који је одваја од Добрича. 

Нишка котлина има своје морфолошке и тектонске границе. За северозападну 

морфолошку границу узето је било Малог Јастрепца од Суповца до Купињака и Љутичког 

крста, а за западну Орлово гнездо, Чубурски 

брег, секундарно развође до Батуш виса и 

узвишење Кумига. Овако је јасно морфолошки 

одвојена од Алексиначке и Лесковачке котлине 

као и од Добрича. Разграниченост је такође 

наглашена и тектонским линијама. То је на југу 

бањско-селичевичко-орљански, на  северу 

топоничко-јастрбачки, а на југозападу 

крајевачки и врелски расед. 

Нишка котлина, која има централни положај у 

оквиру Нишавског округа, простире се између: 

 43° 15’ и 43° 30’ северне географске ширине и 

 21° 49’ и 22° 13’ источнe географске дужине 

 

 

 

 

Карта 1. Географски положај Ниша на карти Србије 

Извор: hr.wikipedia.org/wiki/Niš 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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2. Физичко – географска обележја 

2.1. Геолошки састав 

Нишка котлина је веома пространа и налази се на тектонској граници кристаластих 

шкриљаца и унутрашњег кречњачког мезозојског појаса источне Србије. У геолошком 

саставу  ове области учествују стене различите старости и следеће грађе: кристаласти 

шкриљци прве и друге групе, седименти девон-карбона, перма, тријаса, јуре, креде, 

терцијара и квартара, као и магматске стене. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Кристаласти шкриљци прве групе – су шкриљци високог кристалинитета и 

утврђени су са обе стране Јужне Мораве и заузимају простор планине Селичевице, Малог 

Јастрепца, Попове главе и теснац Курвиног града. 

Кристаласти шкриљци друге групе – су најстарије јако убране палеозојске 

творевине и леже директно преко кристаластих шкриљаца прве групе. Они имају нижи 

кристалинитет и стављају се у филитску серију. Мањег је пространства и налази се у 

близини Попове главе и у јужном делу котлине и указују да припада силуру и камбрију. 

Заступљене су и друге палеозојске формације на северном ободу котлине а то је девонски 

пешчар, док љубичаста серија у њиховој повлати и глинци испод Планинице припадају 

карбону. 

Пермски црвени пешчари имају највеће пространство и јављају се у две велике 

партије исте зоне која је прекинута раседима. Северно од Нишаве једну чини антиклинала 

Курилова а јужна је у језгру Суве планине. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Мезозоик је представљен прво доњим тријасом, међутим, 1967. године Д.Урошевић 

је више села Матејевца утврдио да су се „преко пермских црвених пешчара таложили 

континуелно бели, кварцни и други пешчари, који највише прелазе у типично 

доњотријаске танкоплочасте пешчаре и песковите кречњаке са накитима―. (Мартиновић 

Ж., 1976.) Јура захвата уски појас на ЈИ котлине (дуж Кутинске и Куновичке реке су 

лијаски седименти. Креда – кредни седименти заступљени су валендиским, отривским, 

баремским и сенонским катом, и помоћу оскудне фауне издвојена у северном ободу 

(Пакрач) и изнад села Каменице. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Кенозоик  захвата централни део Нишке котлине. Од тих творевина издваја се 

олигоцен (бигар код Хума). Неоген је заступљен миоценом и плиоценом. Од ових 

седимената најстарији су „бренички― лапоровити кречњаци (названи по селу Бреница). 

Млађа од њих је „црвена серија― која се по свом стратиграфском положају сматра 

доњосарматском. У њеној повлати до 500 m висине су моћни панонски и понтиски 

разнобојни слабо везани пескови, лапори и глине које је тешко разграничити због  сличних 

структуралних особина. Квартарни седименти, односно диливијум је представљен бигром 

(Нишка Бања), лесом и шљунком који се често компонује са најмлађим наносима. 

Квартарне седименте прво помиње Ф. Хохштетер а затим Ф. Тула који је у кречњачком 

туфу Нишке Бање нашао отиске лишћа и копнене пужеве. (Мартиновић Ж., 1967.) 

Дилувијум је представљен и другим творевинама, тако да се веће масе песка, шљунка и 

конгломерата виде дуж Нишаве, Мораве, Балајничке, Малчанске и Врежинске реке. Дуж 

потока Суводола шљунак је Ј.Марковић-Марјановић изделила на копнени лес и фосилну 

црвену земљу. Лес је на свим теренима ретко чист а у његовом вертикалном стубу највише 
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се издвајају три хоризонта  и две смеђе зоне. Алувијуму припадају шљунљк, песак и 

муљевити наноси поред Нишаве, Мораве и њихових притока. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Магматске стене или магматити су најмање заступљене, имају различито време 

постанка и обично се јављају на раседним линијама, тј дуж обода котлине. Заступљене су 

гранитом (М. Јастребац), габром (источни део Селичевице), базалтом (село Ореовац), 

дацитом и туфовима (околина Ниша, Јелашнице, Облачине, Лепаје и Баличевца). 

(Мартиновић Ж., 1976.) 

 

       
Слика 1 и 2: Пермски црвени пешчари и лијаски лапорци (Првокутинска клисура) 

 

2.2. Геоморфолошка обележја 

Различити геоморфолошки облици који карактеришу Нишку котлину, последица су 

веома дуге и бурне геолошке прошлости.  Иницијални рељеф једног геолошког доба 

замењиван је другим и у тој смени су учествовали тектонски процеси али су упоредо са 

њима вршиле рад и спољне силе. У рељефу се јасно истичу како тектонски, тако и 

различити ерозивни облици рељефа. 

 

2.2.1. Тектонски облици рељефа 

Нишка 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, Мали Јастребац). Генеза и основне црте 

Нишке котлине су у вези са тектоником њеног дна и обода где се манифестовала 

убирањем, најахивањем, раседањем и разламањем скоро свих слојева. 

Међусобни положај слојева наведених формација је скоро увек дискордантан услед 

вишефазних тектонских покрета. Примећује се да нагиб код свих  преовлађује ка ЈЗ. По 

томе, извор потисака за област котлине изгледа да се налазио у М. Јастрепцу и 

Селичевици. Он је нарочито деловао за време алпског орогена када су због тога скоро сви 

старији слојеви постали врло поремећени, убрани, извијени или налегли једни на друге. 

(Мартиновић Ж., 1967.) 

Стварање и убирање котлинске области,вероватно је почело са бајкалским и 

каледонским, да би се преко херцинских, наставило олигомиоценским покретима. 
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Мали Јастребац – честим и јаким убирањем је најпре захваћена најзападнија 

структурна јединица ове планине тако да је њихова убраност најбоље изражена у долини 

Криваје али се боре испољавају и у осталим деловима планине. Мали Јастребац је ниска 

планина која је са истока ограничена Јужном Моравом, са севера током Турије и са запада 

Клисурском реком и превојем Грепца (који га раздваја од Великог Јастрепца), а на јужној 

страни омеђан стрмим одсецима што се издижу изнад Суповца, Сечанице и Азбреснице. 

Овако уоквирен захвата површину приближно 132 km
2
. Највиша тачка је Купињак 946 m, 

затим следе Љутићки крст, Црни врх, Зелени камен и Змијина глава (Мартиновић Ж., 

1976.). 

Селичевица и Попова глава – тектонски припадају моравској навлаци (по К. 

Петковићу-моравска навлака је убрана каледонском и херцинском орогенезом). 

Селичевица је планина која се налази недалеко од Ниша. Простире се правцем исток-запад 

у дужини од око 15 km а ширине 5-6 

km.  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 и Виландрица на 

југу, до општине Гаџин Хан на истоку. 

Највиши врхови су Ибровица (902 m) , 

Тумба (872 m) и Цветкова јабука (831 

m). Попову главу од Селичевице 

одваја севернонишавски расед, а на 

западу и истоку такође је ограничена 

моравском и моравско-заплањском 

дислокацијом.  

 
Слика 3: Селичевица поглед из села Доње Власе  

Извор: wikipedia.org/wiki/Селичевица 

 

Сува планина и Калафат, тј. завршни део Курилова, су источно од моравско-

заплањске дислокације те припадају 

унутрашњем кречњачком појасу 

источне Србије.Оне су раздвојене 

попречним раседима, али структурно 

припадају истој ртањско-кучајској 

навлаци В. Петковића, односно 

горњачко-сувопланинском 

антиклиналном појасу А. Грубића и И. 

Антонијевића. Пермски пешчари су 

најбоље изражени у централном делу 

Попове главе. 

 
Слика 4: Североисточне падине Суве планине  

Извор: wikipedia.org/wiki/Suva_planina 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Suva_planina_UM.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Selicevica_3.jpg
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Сува планина је планина у југоисточној Србији дуга 45 km, а широка 15 km, која у 

геолошком и географском смислу припада карпатско-балканској групи планина на самој 

граници са старијом Српско-македонском масом. Простире се правцем северозапад—

југоисток у висинским зонама од 250 m до 1 810 m и почиње источно од Нишке Бање, а 

завршава се југозападно од Бабушнице у Лужничкој котлини кроз коју протиче река 

Лужница. Ранији назив Суве планине био је Куновица. Највиши врх је Трем (1 810 m), а 

остали врхови су: Соколов камен (1 552 m), Колов камен (1 361 m), Мосор (985 m). 

Шкрапе, вртаче и увале се налазе у крашкој заравни Валожја, 1300-1700 m нв. У северном 

делу дубоко је усечена долина Црвене реке. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Калафат такође чини један антиклиноријум створен после креде. Овде су покрети 

били веома снажни па је набирање створило више бора. Према котлини, антиклиноријум 

Калафата се од сувопланинског прекида севернонишавским раседом. 

Калафат је планина северно од Ниша. Позната је  и под називом Курилово. Орографски се 

пружа од Грамаде на  истоку до превоја Торине на западу одакле постаје Попова глава. Ка 

југу је оивичена Нишком котлином а на северу Топоничком Копајкошарском 

(Попшичком) реком. По упоредничкој оси заузима око 15 km, док је у меридијанском 

правцу најшира између села Горњег Матејевца и Попшице-11 km. Њен највиши истоимени 

врх је 837 m, затим следе још два која прелазе 800 и око десет између 700 и 800 m, док су 

остали испод ових висина. (sr.wikipedia.org/sr/Калафат_(планина)) 

Сврљишке планине само делом чине обод Нишавске котлине али њене боре 

одступају од правца осталих морфотектонских јединица, и то је према К. Петковићу и Ср. 

Милојевићу „последица потиска Суве планине―. (Мартиновић Ж., 1967.) 

Сврљишке планине представљају скуп планина на територијама Општина Бела Паланка, 

Општина Сврљиг, Општина Нишка Бања, Градска општина Пантелеј. На северу допиру до 

Сврљишког Тимока и њеног изворишног крака Манојличке реке, на југу до Нишаве, на 

истоку до Трговишког Тимока ињеговог изворишног крака Стањинци, Церовачке реке и 

Темске до ушћа, а на западу су ограничене Нишком котлином према којој се, на релацији 

Грамада-Вишеград, завршавају стрмим одсецима. Сврљишке планине обухватају 

површину од 430 km². Највиши врх је Зелени врх са висином 1334 m док су остали врхови 

висине 700-1000 m. У крашким стенама има доста пећина од којих је најпознатија 400 m 

дуга Преконошка пећина.  

(Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

 

Сићевачка клисура је, 

морфолошки гледано јединствена, 

полигенетска и композитна, 17 km  дуга, 

пробојница Нишаве, тектонски 

предиспонирана, настала на језерском 

поду (дно плиоценског језера) одакле је 

почело кањонско усецање Нишаве у 

Куновичку површ (580-900 m) Суве 

планине на југу и гребена Сврљишких 

планина (Плеша и Пернатице) на 

северу. 

(sr.wikipedia.org/sr/Сићевачка_клисура) 
Слика 5: Сићевачка клисура 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Сићевачка_клисура 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%99%D0%B8%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%99%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%99%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%99%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Сићевачка клисура се налази на јужнонишавском раседу (у непосредној близини 

Јелашничког и Кутинског раседа) којим је формиран јужни обод нишког терцијарног 

басена, који је јасно изражен и на северним странама Кованлука изнад Нишке Бање. Он се 

укршта са заплањским и студенским раседом, дуж којих је вршено спуштање терена и 

формирање неогених басена. Геолошко-морфолошка разноврсност је једна од основних 

карактеристика овог подручја у коме преовлађују стене мезозојских кречњака. 

Јелашничка клисура- на северозападном ободу Суве планине пружа се претежно 

посебна морфотектонска и предеона целина и у коју је усечена Јелашничка клисура 

Јелешничке реке. Изглед клисуре је допуњен и специфичним облицима крашке ерозије: 

доломитским стубовима, поткапинама, чучавцима и прозорцима, шупљинама и кавернама. 

Цео ток Јелашничке реке, заједно са живописном Јелашничком клисуром, су тектонски 

предиспонирани. Јелашничка клисура је дуга 2 km, њена највећа ширина износи само 30 

метара. Толико је уска да јој се вертикални одсеци на једном месту између Здравачког 

камена и Грђеница примичу на само 7 до 8 m, што је посебан природни раритет у Србији. 

који употпуњују прозорци у стенама, и разноврсни денудациони зупци, као и водопад 

Рипаљка. Клисура је засечена у доњокредним кречњацима тако да је формирала 

карактристичне крашке облике. Најразвијенији су подземни и има преко 500 каверни и 

десетак поткапина од којих је највећа Копичак, поједине од њих прерастају у кратке 

пећине (Латинска црква, Скривница, Мечкина рупа). Има основа да је некада цела клисура 

представљала јединствену, али разгранату пећину кроз коју је протицала Јелашничка река. 

Највећа надморска висина—дубина, клисуре износи 580 метара (Радовански камен или 

Радов камен), а најмања висина—дубина је 293 метара. (Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

На Кутинској реци изграђена је Првокутинска клисура, која је мања морфолошка 

јединица због своје дужине (10 km), она чини геолошку, тектонску и геоморфолошку 

границу узмеђу система Родопске масе- Селичевица, и источне зоне млађих веначних 

планина – Сува планина. 

 

2.2.2. Ерозивни облици у рељефу 

Нови еволутивни развитак Нишке котлине почео је након грубе тектонске 

изградње, када је котлину  крајем миоцена испунио дубок залив Паратетиса. Он је подељен 

углавном на језерску и флувиоденудациону фазу, међутим, постоје и посебне категорије 

облика па су издвојене још две фазе: преабразиона и флувијално-абразиона. Потврду 

постојања абразионог процеса у прошлости, представљају добро очувани клифови, 

карактеристични прибрежни седименти, терасе и подови, њихово пространство и 

повезивање у јединствени ниво у оквиру котлине. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Панонско језеро у овом крају Србије достизало је максималну висину 970–950 m и 

својим осцилирањем створило већи број нивоа. Највиши абразивни облици су на 1000-

1020 m. Утврђено је укупно 12 језерских стања која се налазе на висинама: 1 020-1 000, 

910-900, 860-850, 840-835, 830-820, 780-770, 760-740, 720, 680, 660, 645, и 635-630. Сви ови 

наведени нивои су резултат и позитивног и негативног осцилирања језера чији се износ 

кретао од 100 до 10 m. Абразиони нивои су већином нагнути ка котлини. Међупростор 

630-512 m је означен као интермедијални и у њему се јављају 6 терасних, углавном 

понтиских облика са комбинованим или флувијално-абразионим обележјима. Централна 

језерска раван се појављује на висини 512-490 m, а са њом почиње и први 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%BA_%28%D0%9D%D0%B8%D1%88%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


11 

 

флувиоденудациони процес, Од тада па до данас, Морава и Нишава су извршиле 17 

вертикалних засецања и изградиле исто толико пространих тераса. Терасе, због споредних 

токова, вододерина, обрађивања, опште денудације и неогено-квартарне тектонике, ретко 

показују своју непрекинуту континуелност. Због тога се све оне испод 510 m висине могу 

назвати флувијално-денудационе. (Мартиновић Ж., 1976.) 

Површ Валожја- Посебну пажњу Јован Цвијић је посветио крашкој површи 

Валожја која се од потковичастог гребена наставља ка југоистоку. Крашка површ Валожја 

налази се на надморској висини од 1 400 m до 1 500 m, заузима око 16 km². и представља 

највишу и највећу зараван која припада средњем Понишављу. Изграђена је од доње 

кредних кречњака. У грађи површи Валожја највише су заступљени слојевити кречњаци. 

Степен карстификације је изузетно велики и може се поредити само са Велебитом. Зато је 

за површ Валожја Цвијић говорио ...„она има мрежасту карсну пластику: сплет од валога, 

"падина" и вртача, између којих су гола кречњачка брда и ритови...велике сличности са 

увалама динарског карста. То су мање дугуљасте и уске увале, по правилу равног дна које 

је покривено »терра росс-ом« и другим делувијумом и избушене многим алувијалним 

вртачама. Стране валога су стрме, са каменитим зидовима а њихова суподина је у виду 

изломљене цик-цак линије, која се понегде у облику оштрих ртова пружа у валогу, а 

понегде од њих повлачи. Њене кречњачке стране су често покривене шкрапама...― Велики 

број плићих и дубљих јама на простору Валожја носи егзотичне називе, попут ових: 

Крстата јама, Савина пропаст, Чавчја пропаст, Провалија, Илијина јама...   

( sr.wikipedia.org/sr/Suva_planina) 

Церјанска пећина је удаљена од Ниша 14 km и смештена је у ширем простору 

излетишта Каменички вис. Улаз Церјанске пећине налази се на месту понирања 

Провалијске реке на висини од 515 m надморске висине. Пећина је хидролошки активна. 

Геолози процењују да је Церјанска пећина настала пре нешто више од 2 милиона година. 

Крај пећине још увек није откривен. Пећина је богата накитом који се простире целом 

њеном дужином. Она открива предиван подземни свет саткан од ходника и дворана 

просечне висине од 15 до 40 m који крију на стотине морфолошких и хидролошких 

облика, најразличитијих форми, величина и боја, пећинског накита – сталактита, 

сталагмита, хеликтита, таласастих драперија, пећинских корала и кристалних цветова који 

се само овде могу видети у Србији. Хеликтити који су овде пронађени представљају 

посебну врсту пећинског накита који се супротно физичким законима и земљиној тежи 

формира и пружа и виси у свим правцима као наелектрисана коса. Завод за заштиту 

споменика природе, 1998. године, прогласио је Церјанску пећину као природно добро прве 

категорије, међутим због недостатка средстава пећина још увек није уређена нити 

доступна посетиоцима. (http://www.niscafe.com/grad-nis/cerjanska-pecina.html) 

2.3. Клима 

Поднебље нишке котлине спада у област мезотермалних, умерено-топлих климата 

са израженим степеном континенталности. Географски положај, рељеф као  и продор 

топлих и хладних ваздушних маса утичу на климу Нишке котлине. Карактеристике климе 

су: топла лета и снеговите зиме, изражена прелазна годишња доба и типичне падавине за 

пролећни и летњи период. Континентални утицаји са севера, из Влашке низије продиру 

долином Тимока до Сврљишке котлине, преко превоја Грамаде  до Нишке котлине, док из 

Панонске низије ови утицаји продиру долином Мораве. Појава највиших и најнижих 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
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температура није увек везана за јул и јануар, већ има и померања или одступања. 

(Павловић М., 1995.) 
 

Табела 1: Средње температуре годишњих доба у Нишкој котлини (1950 – 2009) 

Годишње доба Зима Пролеће Лето Јесен 

Средња температура 1,53°C 11,87°C 21,37°C 12,07°C 

Извор: wikipedia.org/sr/Нишка_котлина 

 

Климатске промене нишке котлине прати метеоролошка станица која се налази у 

нишкој тврђави на 202 метра надморске висине и која бележи податке о времену од 

1889.године.
 

 

Табела 2: Просечна годишња температура ваздуха за период 1996 – 2010 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
год.

 

о
С 

0,7 2,4 6,8 12 17,4 20,6 22,5 22,6 17 12,2 7,3 2 12 

Извор: РХЗ, Метеоролошки годишњак 

 

Просечна годишња температура ваздуха (за период 1996 – 2010) је износила 12 
о
С. Највише просечне месечне температуре су у јулу 22,5

 о
С, и августу 22,6

 о
С, а најниже у 

јануару 0,7 
о
С  и децембру 2 

о
С . Највишу просечну годишњу температуру имала је 2007. 

година са 13
о
С, а најнижу је имала 2005. година, када је израчуната температура од 10,7 

о
С. 

Максимална икад забележена температура била је 44,2 °C 24. јула 2007, а најнижа -23,7 °C 

25. јануара 1963. 
 

Табела 3: Просечне месечне количине падавина за период 1996 – 2010 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
укупно 

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: РХЗ, Метеоролошки годишњак 

 

Према табели, највеће просечне месечне количине падавина (1996 – 2010) су 

забележене у априлу 54,5 mm, док су најмање забележене у јануару 35,7 mm. 

Максимална количина падавина регистрована је 5. новембра 1954. и износила је 76,6 mm. 

Највећа дебљина снежног покривача износила је 62 cm, од 23. до 25. фебруара 1954.
 

 
Taбела 4: Просечни месечни притисак ваздуха за период 1996 – 2005 

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

1023,6 1021,6 1019,4 1013,4 1014,5 10115,6 1014,1 1015,3 1017,3 1020,5 1020,1 1022,2 1018,1 

Извор: РХЗ, Метеоролошки годишњак 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1889
http://sr.wikipedia.org/wiki/2007
http://sr.wikipedia.org/wiki/2005
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/2007
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1963
http://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1954
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1954
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Просечни ваздушни притисак  (за период 1996 – 2005) је 1018,1 mb. По табели 

просечни месечни притисак ваздуха је највиши у јануара 1023,6 mb а најмањи у априлу 

1013,4 mb. 

 
Табела 5: Просечна месечна влажност ваздуха од 1996 – 2010 

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: РХЗ, Метеоролошки годишњак 

 

Просечна годишња влажност ваздуха је 69,8%, и највећа децембру 81,6% а 

најмања у августу 60,6%. 

Средња годишња облачност ширег подручја нишке котлине је 5,7% покривености 

неба облацима, највећа облачност је зими, а најмања током лета. 

Ветар, као климатски елемент, функција је 

циркулације атмосфере и топографије терена 

и представља хоризонтално премештање 

ваздуха под утицајем неједнаке расподеле 

ваздушног притиска. Дефинисан је правцем, 

смером и интензитетом. Анализа ветрова на 

овом подручју је урађена на основу мерења 

извршених на метеоролошкој станици Ниш и 

то према честинама у виду руже ветрова и 

према брзинама ветра по правцима. Добијени 

резултати релативне учесталости и средње 

брзине приказани су графички у виду тзв. 

"руже ветрова" за просечну годину. Преглед 

процентуалне заступљености основних 

праваца ветра и средњих брзина за 

метеоролошку станицу Ниш приказана је у 

табели. За сваки смер одређена је просечна 

јачина према Beaufort – овој скали. (Студија о 

процени утицаја на животну средину)  
Слика 6: Годишња ружа ветрова, станица Ниш 

Извор: Студија о процени утицаја на животну средину, 2008. 
 

Табела 6: Преглед процентуалне заступљености основних праваца ветра и средњих брзина 

 (за период 1946 - 1991) 

метеор. 

станица 

правац 

ветра 
N NE E SE S SW W NW тишина 

Ниш 

честина 

(%) 
3.9 6.1 15.0 4.5 4.3 3.8 6.6 20.3 35.6 

јачина 

(m/s) 
2.1 2.7 2.3 1.6 2.2 1.7 1.5 2.9 - 

Извор: Студија о процени утицаја на животну средину, 2008. 
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Просечна јачина ветра је нешто мања од 3 бофора, Према вредностима годишњих 

честина, правца ветрова и тишина за период 1991 – 2005, може се закључити да највећу 

учестаност јављања на ширем подручју котлине имају тишине (S) које су заступљене са 

29,7%. Најчешћи ветрови су северозападног правца (NW) са 11,2% који се најчешће јавља 

у лето 24,2% а најмање у јесен 14,8%, док најмању учестаност јављања има југоисточни 

ветар (SЕ) са 1,5%. Највећа средња брзина ветра је из северозападног правца (NW) 3,1 

m/sec а најмања из јужног (S) и западно-југозападног правца (WSW) 1,4 и 1,5 m/sec. 

 
Табела 7: Просечне годишње  вредности за град Ниш, 2013. година 

ваздушни притисак 991,8 mb 

температура ваздуха 
max 38,8

 о
С  (29.08.2013.g.); min -8,7 

о
С 

(09.01.2013.g.); просечна год. 13,3
 о
С 

релативна влажност ваздуха 67% 

инсолација 1937,1 h 

падавине 581,8 mm 

Извор: РХЗ, Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци, 2013. 

 

 

2.4. Хидрографска обележја 

2.4.1. Подземне воде 

Ниво издана на странама Нишке котлине јако је променљив због сложених 

геолошких услова и наизменичног смењивања водопропустљивих и непропустљивих 

стена. Сврстава се у три зоне: 

1. Изданска зона кварталних наслага 

Ова зона кварталних наслага обухвата централни део Нишке котлине до висине коју 

обележава најнижа речна тераса и креће се на дубини од 7 m. У алувијалној равни Нишаве 

она је на мањим дубинама од 2 m. У овој зони се по начину храњења разликују њени 

издани од осталих издани а њен ниво је у многаме условљен водостајем Нишаве и Јужне 

Мораве. 

2. Изданска зона ниских речних тераса 

Зона ниских речних тераса захвата простор до изохипсе 300 m и речним током Нишаве 

дели се у два дела. Северни део који чини јединствену зону и јужни део прекинут 

долинама Јелашничке, Кутинске и Габровачке реке. Ниво издани у овој зони лежи на 

дубинама од 7 до 10 m, што углавном зависи од морфологије терена. 

3. Изданска зона виших тераса 

Зона виших тераса, или изданска зона, најмање је заступљена у Нишкој котлини. Она је 

првеенствено везана је за њен ободни део и највише је разбијена. Храни се атмосферским 

падавинама које су катрактеристичне за крашку издан и простире се на северном и 

југоисточном ободу Нишке котлине. Ова зона воду губи напајањем многобројних извора у 

овој зони, и дренирањем у нижу зону. (sr.wikipedia.org/sr/Нишка_котлина) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/2005
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Хидрографска обележја Нишке котлине претежно су заступљена површински и то 

су: извори, врела и реке.  

Извори и врела у Нишкој котлини су везани за контакте стена различите 

отпорности и јављају се на ободу котлина и подножју планина. На самом ободу котлине, 

северно од Нишаве, из пермских пешчара избијају 69 извора. Највиши (Миљковско 

браниште) се налази на 730 m, а најнижи (Смрдан) на 322 m, а између 550 и 600 m има 17 

извора. Јављају се и термални извори Нишке бање. Ређа појава у црвеним пешчарима су и 

сифонска извирања. 

2.4.2. Термоминералне воде 

Код села Островице (источно од Нишке Бање) јавља се разбијено извориште 

термоминералне сумпоровите воде које је везано за равнодолски расед. На главном врелу 

температура воде износи 23°C а на два бочна 19°C, док се издашност креће од 4 до 15 

литара у секунди. 

У региону Суве планине постоји више термалних извора од којих су најиздашнији 

термални извори Нишке Бање, Островичке терме и Бањице.У подручју Суве планине, на 

коме се налазе и ова врела,има још десетак мањих врела али је врело Нишке Бање једино 

радиоактивно термално врело. Садржај радиоактивног радона, је релативно мали. 

Испитивања су показала да је концентрација радона у водама осталих врела Суве планине 

незнатна чак и мања од нормалних. То значи да на осталим врелима не постоји могућност 

значајнија акумулација радионуклеида. 

Врела се јављају у раседној зони Нишавског раседа на терцијарној тераси Нишавске 

долине. Према наслагама бигра који је исталожила вода „Главног врела―, његова старост 

се цени на преко 26 миленијума. Слив Јелашничке реке усечен је у кречњак Суве планине. 

Речна долина изграђена је у уској кречњачкој зони, која је испуњена неогеним 

седиментима. На преласку кречњака у вододржљиве стене (махом црвени пешчари) вода 

избија на пар места у облику мање-више снажних врела, која су распоређена дуж обода 

Јелашничке клисуре. Међу већима извориштима су неколико врела, са издашношћу од 220 

до 340 l/s, у Горњој и Доњој Студени, који су каптирани и користе се за водоснабдевање 

Нишавског регионалног подсистема.
 
Вода из Студене је стандардно високог и поузданог 

квалитета и непосредно снабдева водом за пиће насеља: Горњу и Доњу Студену, 

Чукљеник, Јелашницу Просек, Нишку Бању и Ниша. 

Термоминерални извори Нишке Бање избијају на јужном ободу Нишке котлине под 

висовима Коритњака (808 m), крајњем западном огранку Суве планине. На основу 

геолошких и хидрогеолошких истраживања,
 
претпоставља се да је термална вода Нишке 

Бање вадозна, метеорска вода са слива Суве планине која понире у веће дубине где се 

загрева, па поново избија на површину користећи Нишавски расед. 

(sr.wikipedia.org/sr/Нишка_Бања) 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%28%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
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Слика 7: Нишка Бања 

Извор: commons.wikimedia.org/wiki/File:Niška_Banja_kupatilo.JPG 

 

У дубину, ова вода продире до контакта црвених пешчара и шкриљаца који је 

испред Нишавског раседа на дубини од око 1 500 m, на којој се вода, уз лагано кретање, 

може да загреје до преко 50°C. Сабирна област у јужном делу налази се на 2 000 m изнад 

овог контакта, те је вода на раседу под довољним хидростатичким притиском да се попне 

до површине. Приликом пењања, вода се расхлађује услед прилива хладније воде из 

виших хоризоната пешчара и хладне крашке воде. 

Најиздашнији извори Нишке Бање избијају на „подмлађеним бањским раседима―; 

терма Сува бања на студенском; Главно врело на укрштању тог и заплањског раседа. Сем 

ових, у разбијеном изворишту термалне зоне Нишке бање, уочена је појава и других 

извора, врела Мало грло (око 320 m 

источно од Суве бање) и повременог, 

врло слабог термалног извора Авуз 

(каптираног у у данашњој Школској 

чесми). 

Главно врело- на коти 248,47 

на стени око 2,5 метра испод 

површине терена налази се Главно 

врело, главни бањски објекат са 

првобитном римском каптажом, 

изведеном у виду куполастог бунара 

озиданог у слојевима од опеке и 

бигра, из које одоздо избија топла 

вода и пење се под врх куполе.  

 
Слика 8: Врело Сува бања 

Извор: sr.wikipedia.org/sr-el/Нишка_Бања 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%99%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
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Главно врело спада међу најиздашније хомеотермне српске бањске изворе, са 

минималним протицајем воде од 35 l/sec и температуром воде од 38,2° до 38,5°С. Садржај 

минерала у води је незнатан. Суви остатак је 0,286 g/1 при температури 37,3°C. Вода са 

Главног врела припада радиоактивним хомеотермама, чија радиоактивност износи 10,53 

до 13,4 Махових јединица. Лековито својство вода ове тереме потиче од радона и 

микроелемената. (sr.wikipedia.org/sr/Нишка_Бања) 

Главно врело снабдева водом: Старо купатило (базен број 3) које потиче из 

седамнаестог века, Главно купатило (базене број 1 и 2), изграђено 1932, и купалишне 

објекте новијег датума: „Озрен―, „Зеленгора―, „Радон― и „Терме―, изграђене у другој 

половини XX века. 

Врело Сува бања јавља се на укрштању Нишавског и Студенског раседа, 300 m 

југоисточно од „Главног врела― и првобитно се појављивало само повремено, после 

отапања снега и обилних пролећних киша, као млаки извор, на коти за око 30 м вишој од 

„Главног врела― (кота 274). Зато је пећинска терма Сува бања, окарактерисана као пример 

привидног пресушивања врела у крашким теренима (па отуда и потиче њен назива). 

Објашњава се бифуркацијом подземног тока који „храни врело―, битним процесом 

морфолошко-хидролошке еволуције крашких терена. 

Хидротехнички је 1931. отворањен улаза у пећину и спуштњем нивоа прелива, тј 

сифонског лакта, за око 70 метара испод коте истицања врела, односно преко 40 метара 

испод корита реке Нишаве, повремени извор Сува бања постао је стални извор са 

температуром воде за неколико степени нижом од температуре Главног врела. 

Радиоактивност воде овог извора је нижег степена, а минерални састав сличан осталим. 

Године 1931. се приступило изградњи „Хладног купатила― (базен 5) за лечење болесника 

са лабилним нервним системом.
 

Врело Сува бања даје од 14 до 42 литра воде у секунди, чија температура варира од 

12°C до 39°C. Воде са овог врела припадају радиоактивним хомеотермама. Радиоактивност 

се креће између 5,96 и 6,75 Махових јединица. Радиоактивност је највећа при максималној 

температури воде Суве бање.
 

Школска чесма- врело Школска чесма (код старе школе, одатле и назив), чија је 

издашност 2,5 литара у секунди, а температура воде од 17° - 19°C. Њена радиокативност 

достиже д 36,38 до 54,70 Махових јединица, због чега се вода са овог извора користи само 

за пиће. Врело Школска чесма спада међу најрадиоактивније изворе воде у Србији чија 

радиоактивност не зависи од метеоролошких прилика. 

Због неуједначеног прилива воде са врела Сува бања 1958. извршено је довођење 

воде овог врела до Главног врела и на том саставу уграђен је привремени раздељивач за 

мешање ових двеју вода са преливом за сувишне воде. Тиме је омогућено уједначење 

температуре воде између 39°C колико износи на Главном врелу и температуре воде Суве 

бање која се креће између 12°C и 37°C. Преко три одвода раздељивачем је омогућено 

снабдевање купатила водом са три температуре. (sr.wikipedia.org/sr/Нишка_Бања) 

Цео град Ниш на језеру топле воде. Топла вода је, према речима др Михаила 

Миливојевића са Рударско-технолошког факултета у Београду, једно од највреднијих 

природних богатстава које Србија може да понуди страним улагачима. Не само Нишка 

Бања, и град Ниш, већ и читава Нишка котлина леже на великом језеру топле воде, која се 

налази на дубини од 350 до 800 метара, а температура воде је до 50°C.  

Испод читаве нишке котлине простире подземно језеро топле воде, тачније од 

Нишке Бање до бање „Топило‖ код села Кравља, широко преко тридесет километара. 

Геолози су тада утврдили и да би, кад би се бушењем пробио глинени „поклопац‖ који 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1932
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1931
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1958
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покрива подземно језеро, кроз металну цев шикнуло по сто литара вреле воде у секунди. И 

доказали су да би вода из овог „подземног мора‖ могла да се користи деценијама, а да 

природна равнотежа не буде поремећена (http://www.serbiancafe.com/geotermalne-puteve-

tople-vode). 

Гејзири - на ком је био на нишком „малом рибнику‖, посебан тип врелих извора, 

који периодски избацују млазеве вреле воде и паре, јављају се у областима где је вулканска 

активност престала.  

Вода из подземног језера под Нишом, а таквих има више широм Србије, могла би 

да се користи за загревање станова и других објеката. 

2.4.3. Површинске воде 

Нишку котлину пресецају и својим водотоцима који се у њих уливају, одводњавају 

два главна речна тока Нишава и Јужна Морава. 

 
Слика 9: Река Нишава 

Извор: http://www.serbia.com/visit-serbia/what-to-see/cities/nis/ 

 

Река Нишава је највећа притока Јужне Мораве. Настаје спајањем водотокова 

Гинске реке и Врбнице, код села Тодена на 640 метара надморске висине у Бугарској. 

Главни изворишни крак Нишаве је десна саставница, Гинска река, која је водом богатија и 

два пута дужа од Врбнице. Извире на источним падинама Кома и код Годечке котлине 

спаја са Врбницом, која извире југоисточно од Бучин Прохода. (Гавриловић Љ., Дукић Д. 

2002.) 

У Србију Нишава улази 6 km узводно од Димитровграда, а утиче у Јужну Мораву 

на око 10 km низводно од Ниша. Нишава тече композитном долином састављеном од 

неколико котлина које су спојене клисурама (Пиротска котлина дуга 14 km а широка 3-4 

km, Сопотски теснац, Ђурђевпољска котлина, теснац код Светог Оца, Белопаланачка 

котлина 16 km, Сићевачка клисура дуга 17 km а местимично дубока 350 m) и завршава у 

Нишкој котлини. Пре уласка у Сићевачку клисуру Нишава са леве стране прима Црвену 

реку која је име добила по томе што за време високих вода носи велике количине 

http://www.serbiancafe.com/eng/diskusije/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
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суспендованог наноса од црвених пешчара и тада Нишаву обоји у црвено. (Дукић Д., 

1977.) 

Нишава има велику снагу у Сићевачкој клисури, која је искоришћена на две тачке 

(„Сићево― и „Островица―) за наводњавање, риболов и производњу електричне енергије. 

  Од укупне дужине тока на Нишку котлину, од изласка из Сићевачке клисуре до 

ушћа, отпада 29 km. Од тога ужем и ширем подручју Ниша припада око 21 km.  

За разлику од средњег и горњег тока, Нишава у Нишкој котлини има карактер 

равничарске реке с меандрима ( који су већином после другог светског рата исправљени), 

напуштним деловима корита, спрудовима и речним острвима. Ширина речног коритра 

креће се од 35 до 100 m, а дубина воде у летњим месецима од 0.5 - 1.5 m. Нишава има 

плувнонивални водни режим с 2 максимална и минимална стања у години. Главни 

максимум је у пролеће после отапања снега (марта) и у време кишовитих месеци - априла 

и маја. Секундарни максимум је крајем јесени у току зиме (децембар, јануар и фебруар). 

Главни минимум је крајем лета и почетком јесени за време сушних месеци августа, 

септембра, октобра и новембра. Секундарни минимум је почетком лета - јуна и јула. Све 

ово се одржава на рад риба. 

Главне притоке у Нишкој котлини су: Јелашничка, Кутинска и Габровачка река с 

леве стране, и више мањих притока (Малчанска, Матејевачка, Бреначка и Рујничка река – 

потоци), који лети већином пресушују, с десне стране.  

Јелашничка река – лева притока Нишаве, настаје од више потока чија су 

изворишта испод главног гребена Суве планине. Највиша од њих су Црвена бара на 900 m 

и Бојанине воде на 839 m. Од првог настаје Капиште а од другог Јеловарски поток. Оба 

чине Пољску реку а та се код села Г.Студене састаје са Пољанском одакле, све до излаза из 

клисуре Ждрело, граде ток под именом Студена. Онда он протиче кроз Јелашницу и тако 

добија назив Јелашничка река. Дугачка је 14 km, са леве стране прима Роман и Грков 

поток, затим од 1954.г. Врелску реку-отоку Големог (Студенског) врела, па Лесков и 

Мазурски поток код Чукљеника, Попов дол у Ждрелу, Раутовачки и поток Пешчњак у 

Јелашници. Са десне стране, између Доње Студене и Чукљеника, дотичу јој само Буковац 

и Селишки поток, а при ушћу и Куновичка река, која је најдужа (7 km). Назначене притоке 

махом имају бујичарски карактер, а некенаведене и периодску. (Енциклопедија Ниша II, 

1995.) 

Кутинска река – једна од најдужих која се код градског насеља Никола Тесла 

улива у Нишаву са њене леве стране. Формира се код раселице Личјег хана од три потока 

(Горњодраговљански или Сливнички, Личјански и Враголијски). Дугачка је 33 km, прима 

већи број притока од којих су најзначајније: Србовница, Овсињачка, Сопотничка, 

Душничка, Дугопољанска, Венежица, Доњодраговљанска, Љута или Горњогарска, 

Теларска или Козјачица, Гркињска и Вукмановска река. Све су оне кртке, великог пада и 

енергије, али са малом количином воде. Остале, њих око 20, знатно су краће и претежно 

бујичарске. (Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

Габровачка река – лева притока Нишаве, протиче кроз Ниш са малом количином 

воде у кориту. Постаје од три изворна безимена крака чија су изворишта на 700 m висине и 

налазе се у средњем делу Селичевице под врхом Цветкове јабуке. Одавде па до свог ушћа 

је дугачка193 m, у горњем току позната као Денска река све до села Габровца где са десне 

стране прима једину притоку Вукмановски поток. У целини је сва клисураста, док се од 

Циглане у залеђу Ћеле-куле нашироко отвара и прелази у  алувијалну терасу и раван 

Нишаве све до свог ушћа. (Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://nisava.org.rs/nisava.html#thumb
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Малчанска река – постаје од неколико крашких извора код села Врела у подножју 

Калафата, њене најважније притоке су Ореовачки и Пасјачки поток са леве, а Јасеновачки 

са десне стране. (Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

Рујнички поток – настаје од расутог и врло слабог изворишта звано Торбански 

бунар, од свог горњег тока храни се водом са још 7 извора и потоком Стублина. Иначе је 

притока Хумске реке, дужина му износи 10 km. (Енциклопедија Ниша II, 1995.) 
 

2.5. Педолошка грађа 

Захваљујући сложености рељефа, геолошке грађе, климе,вегетације и утицаја 

времена и човека, дошло је до појаве да су се на малом простору формирали разноврсни 

генетски типови земљишта. Из тог разлога у истражном простору који захвата део Нишке 

котлине, алувијона Нишаве и њених притока (Куновица, Драгуша, Топоничка река), 

издвојено је око 25 типова, подтипова и варијетета земљишта. То су карбонатни алувијум, 

алувијум у огајњачавању, забарени алувијум, ливадско земљиште у закишељавању, 

черноземолико земљиште, карбонатна смоница, гајњача, црвеница, рендзина, ранкери, 

подзоласта земљишта са шкриљцима, комплекс планинских црница у деградацији и сл. 

Главне типове земљишта у брдско-планинском делу региона можемо сврстати у Комплекс 

Стара планина, слив Нишаве, на црвеним пешчарима где се јављају сироземи 

(петрографске творевине које немају још карактер земљишта), ранкери или хумусно 

силикатно земљиште и кисела смеђа земљишта (букова шума). (Студија о процени утицаја 

на животну средину, 2008.) 

 

2.6. Биљни и животињски свет 

Према саставу и размештају тла и вегетације, Нишка котлина је житородни и 

винородни предео, на чијим ободаним деловима, данас преовлађују виноградарске и 

воћарске зоне. У структури биљног покривача, у сливу Нишаве на територији Србије, 

шуме и шикаре учествују са 31%, ливаде и пашњаци 22,7%, оранице 33%, воћњаци 2,5%, 

виногради 3%, и неплодно земљиште 7,8%. (Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

Флора- С обзиром на разноврсне (историјске, педолошке, геолошке, орографске, 

климатске) прилике у околини Ниша се развила веома интересантна флора. Једини писани 

податак је да се у околини Ниша среће око 1 400 врста папратњача и цветница. Од ретких 

биљака које су до сада овде истражене истиче се група реликтних и едемичних биљака: 

Ramonda serbica, R. nathalise... Другу значајну групу биљака представљају медитерански и 

субмедитерански елементи, и њихов број показује да је подручје Ниша „субмедитеранска 

оаза―. Ту спадају: Salvia officinalis, Lophochloa cristata, Valerianella pumula… 

(Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

Биљни покривач је саграђен из спонтаних (аутохтоних) и антропогених 

(секундарних) заједница (фитоценоза). Од спонтаних биљних заједница познате су: 

заједнице водених система, тресетишта, стена и пукотина и шумске фитоценозе. 

(Енциклопедија Ниша II, 1995.) 

Побрђа Нишке котлине прекрива природна шумска вегетација највише заступљена 

у рејону Нишке Бање и на простору насеља Просек. По врсти дрвета на побрђу имају 

највише белог граба, јасена, крашког граба, храста, цера, клена и планинског бреста. Испод 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1_%28%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BE%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%28%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B0%29
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планинских гребена и при ободном врху котлине, 

може се наћи дивљи јоргован. На површини од 

око 14 ha око Нишке Бање постоји појас 

вештачких култура: багрема, црног бора, ораха и 

јасена. Стрми обронци Нишке котлине сачували 

су у својим кречњачким стенама и пукотинама 

терцијарне ендемичне реликте рамондија 

(Ramonda serbica и Ramonda nathaliae) а у сектору 

Сићевачке клисуре асоцијације жалфије и и 

других термофилних биљака 

( wikipedia.org/sr/Нишка_котлина ).     

 
Слика 10: Ramonda nathaliae 

 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Ramonda_nathaliae 

 

Две врсте рода Рамонда (Ramonda serbica), Ramonda nathaliae и жалфија (једна од 

најстаријих медицинских биљака), које су остатак суптропске флоре Европе и Медитеран а 

вероватно су афричког порекла. Ramonda serbica је најсроднија са балканском врстом 

Ramonda nathaliae од које се претпоставља одвојила, још током терцијарне полиплоидије у 

самосталну врсту. Присуство жалфије на овом 

подручју објашњава се тиме да животни услови у 

овој „медитеранској оази‖ не излазе из оквира 

историјски условљене еколошке валенце жалфије 

и осталих термофилних биљака заступљених у 

асоцијацији (Artemisio-Salvietum officinalis), што 

свакако представља основни узрок њиховог 

опстанка у рецентном периоду на овом подручју. 

Наведене реликтна врсте Сићевачка клисура 

законом су заштићена у Србији као природна 

реткост. ( wikipedia.org/sr/Нишка_котлина ) 
Слика 11: Ramonda serbica 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Ramonda_ serbica  

 

 

Укупна површина подручја Специјалног резервата 

природе „Сува планина― износи 31 860 ha — 16 433 ha 

(51,58%) на територији општине Бела Паланка, 13 155 ha 

(41,29%) на територији општине Гаџин Хан и 2 272 ha 

(7,13%) на подручју градске општине Нишка Бања. Као 

Специјални резерват природе у складу са Законом о 

заштити природе Србије, подручје Суве планине 

представља ЕМЕРАЛД подручје (са УПЗ статусом 

заштите)као и међународно значајно подручје за заштиту 

птица (ИБА), биљака (ИПА) и лептира (ПБА). 

Слика 12: Жалфија, кадуља (Salvia officinalis) 
Извор: wikipedia.org/sr/Нишка_котлина  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%85
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/Relikt
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_serbica
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_nathaliae
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_nathaliae
https://sr.wikipedia.org/sr/Ramonda_nathaliae
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_serbica
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_serbica
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_nathaliae
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Artemisio-Salvietum_officinalis&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_serbica
https://sr.wikipedia.org/sr/Ramonda_nathaliae
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Salvia_officinalis_01_by_Line1.JPG
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Захваљујући повољним климатским условима и специфичностима клисура и 

заклоњених кречњачких терена Суве планине, неколико терцијарних врста (које су знатно 

смањиле свој ареал или потпуно нестале у Европи) сачувале су се на простору Суве 

планине као реликти. Од таквих врста за Суву планину су карактеристичне Goodiera 

repens, Corallorhiza trifida и Cipripedium calceolus (госпина папучица) која је у Србији 

поуздано утврђена само у смрчевим шумама Суве планине. (wikipedia.org/sr/Suva_planina) 

Фауна - Суву планину и њене екосистеме насељава разноврсна фауна која је све 

више угрожена уништавањем биљног покривача као њиховог природног станишта. То је и 

главни разлог што уништавање биљног покривача утиче на целокупно смањење фауне 

овог подручја. Од сисара најзначајнији и најбројнији су: срна, дивља свиња, зец, лисица, 

јазавац итд. Фауна птица на Сувој планини је богата разноврсним врстама, које поред 

малог броја орлова и соколова, најчешће чине шумска сова, буљина, тетреб, јаребица 

камењарка, препелица, фазан итд. Реке подножја Суве планине богате су аутохтоним 

врстама риба (поточна пастрмка, поточна мрена, кркуша, клен, шаран, бабушка, кауглер, 

деверика, бодорка...). Змије су на Сувој планини заступљене следећим својим 

представницима: смуком, доста бројним поскоком, шарком и у водама потока и река у 

сливу Суве планине белоушком. Фауна сисара, на основу броја заступљених врста (26 

врста), њиховог просторног распореда и улоге у функционисању екосистема, представља 

значајан сегмент природних вредности Србије. У Фауни сисара Суве планине посебно се 

истичу снежна волухарица, велики сиви пух, дивља мачка. (wikipedia.org/sr/Suva_planina) 

Од дивљачи вредне помена у Сићевачкој клисури присутни су: зечеви, лисице и у 

задње време шакал. Среће се ретко и дивља мачка, док је рис потпуно истребљен, иако је у 

литератури забележено да су обронци Суве планине била његово станиште. У Нишави има 

видре, мада врло ретко и све мање након редукције рибљег фонда на критичан ниво. 

Такође на простору Сићевачке клисуре има јазаваца, творова, ласица, јежева, кртица, а од 

глодара веверица, слепих кучића, шумских и пољских мишева и пацова. Од гмизаваца 

треба поменути шумску корњачу, која своје станиште има на потезу Куновице. Змије су 

заступљене са смуком, доста бројним поскоцима, и у водотоковима Нишаве и њених 

притока белоушком. До сада је на подручју Сићевачке клисуре регистровано око 100 врста 

птица, од чега око 75 гнездарица. Врста која чини подручје међународно значајним је 

највећа сова на свету, буљина и још 32 врсте ретких птица међу којима се као 

најзначајније, гнездарице наводе грабљивице, сури орао, сиви соко, краткопрсти кобац, 

орао змијар, лешинари... Према неким истраживањима Костића забележено је „да се 

дивљач данас знатно проредила услед крчења шуме и настањивања, а једаним делом и због 

исушивања тресава‖. (sr.wikipedia.org/wiki/Сићевачка_клисура) 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Divlja_svinja
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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3. Друштвено-географска обележја 

 

3.1. Становништво 

3.1.1. Историјски развој нишког краја 

Ниш је град дуге и богате прошлости. Налазећи се на раскрсници путева и 

цивилизација, сачувао је трагове многих култура и народа. Његову далеку прошлост 

осветљавају остаци материјалне културе изнедрени при археолошким истраживањима или 

као случајни налази (САНУ, 2004.). Порекло имена града до сада није поуздано утврђено, 

од тога да је келтско, трачко, илирско, преиндоевропско до тога да је град добио име по 

реци на којој се налазио (САНУ, 2004.).  Сваки освајач давао је своје име граду: Римски 

Naissus, византијски Nysos, словенски и српски Ниш, немачки Nissa. 

 

Нишки крај у праисторији 

У археолошком смислу, нишка регија је једна од боље истражених области на 

Балканском полуострву. Између два светска рата направљен је први попис археолошких 

локалитета. Тада је отпочео рад на топографији и археолошкој карти те области. Највећи 

део прикупљене археолошке грађе из тог периода чине појединачни, случајно нађени 

предмети, који су и као такви значајни за одређена археолошка разматрања. Међу 

картираним налазиштима забележени су налази из свих периода праисторије. (САНУ, 

2004.) 

 

Палеолит 

Старије камено доба или палеолит обухвата период око 35 000 – 8 000 година пре 

нове ере,  представља најстарије и најдуже преисторијско доба, али и најмање познато. 

(Павловић М., 1998.). Прва сазнања о палеолиту Србије везана су за географа и геолога Ј. 

Цвијића, који је истраживао Преконошку пећину у околини Сврљига. У непосредној 

близини Ниша су и локалитети Царево корито у Јелашници и Шупља дупка у Сићевачкој 

клисури. Чланови Музејског друштва из Ниша су 1933. године према упутству Н. Вулића и 

В. Фјукса, „рекогносцирајући― терен Велике чуке у селу Хум, пронашли узвишење 

„Кременац― у селу Рујник, где су открили велико налазиште из доба палеолита. (САНУ, 

2004.) 

 
Неолит 

Млађе камено доба или неолит обухвата период око 5 500 – 3 200 година пре нове 

ере, добро је проучен и познат период преисторије. (Павловић М., 1998.). Поред насеља 

пролазног типа номадских сточара, јављају се и постојанија стационарна насеља, чија 

економика почива на примитивној обради земље. Археолошка налазишта указују да је на 

територији Ниша егзистирало више насеља из периода млађег каменог доба. 
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(Енциклопедија Ниша I, 1995.) Становало се најпре у земуницама, а касније у 

полуземуницама и надземним зградама. Насеља су била смештена на осунчаним падинама 

или речним терасама, али увек у бизини воде. Најзначајнији локалитети у нишкој регији 

су: Радачје и Кованлук у Малчи, Велика чесма у Вртишту, Чардак у Доњој Врежини, 

Цигански кључ у Трупалу, Бубањ у Нишу, Чивлак у Горњој Топоници и други. (САНУ, 

2004.) 

 

Енеолит 

Бакарно доба или енеолит обухвата период око 3 200 – 2 000 година пре нове ере, и 

представља прелазни период од неолита ка металном добу. Енеолитске заједнице 

илуструју предмети од бакра (крстасте секире ливене у калупима и оружје), кремена и 

коштана оруђа (секире и мотике за обраду земље од јелењих рогова, шила). Материјални 

остаци из тог периода су у Вртишту, Врежини, Малчи, Бубњу, Хуму, Островици, Крављу, 

Сићевачкој клисури, Паси Пољани и Топоници имају типичне одлике развоја током 

бакарног доба. (САНУ, 2004.) Развојем нове бубањско-хумске културе започиње процес 

стварања праисторијских насеља на Бубњу и Великој хумској чуки код Ниша. 

(Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

 

Бронзано доба 

Бронзано доба обухвата период око 2 000 – 750 године пре нове ере. Карактерише 

га израда оруђа и оружја, као и накита од легуре бакра и калаја, развијена земљорадња, 

размена добара, занати, писменост и уметност (пећинско сликарство, вајање предмета) 

(Павловић М., 1998.) О културним појавама у Нишкој котлини знамо на основу. 

истраживања локалитета на Бубњу, Хуму и Великој чесми у Вртишту (САНУ, 2004.). 

 

 Гвоздено доба 

Гвоздено доба обухвата период око 750. године пре нове ере до 9. године нове ере. 

(Павловић М., 1998.) Из овог периода евидентирана су налазишта око Ниша: локалитет 

Брег-Утрина код Вртишта, локалитет Доров код Паси Пољане и халштатско насеље у 

Вукманову. (Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

 

Нишки крај у античком периоду 

Ниш је током античког периода улазио у састав провинције Горње Мезије од 15. 

године нове ере, када осим војног и стратешког постаје и значајан трговачки центар. 

Током владавине Марка Аурелија (161 – 180 године) град добија статус „муниципијума―- 

града са одређеним степеном самоуправног права. Од времена Диоклецијанове владавине 

(284 – 305 године), Наисус припада провинцији Средоземна Дакија. Прави процват 

антички Наисус доживљава у периоду од III дo V века, у доба када је  у њему рођен чувени 

римски император и војсковођа Флавије Валерије Константин, 274. године, Ниш постаје 

снажан „каструм― и центар провинције Горња Мезија. Хуни су заузели и разорили град 

441. године, да би га касније обновио Јустинијан Велики. Словени насељавју град 540. 

године, а крајем првог миленијума Ниш бива заузет од стране бугарског цара Симеона. 
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Античко археолошко налазиште 

некадашњег царског имања је Медијана, 

налазила се на путу  Via Militaris, који је 

повезивао Singidunum (данашњи 

Београд), Serdiku (данашњу Софију) и 

Konstantinopolj (данашњи Истанбул). У 

Медијани су откривени очувани остаци 

царске палате са перистилом, мноштво 

луксузних вила са подовима од мозаика, 

сакрални објекти, црква из IV века са 

подним мозаиком у облику  
 

Слика 13: Мозаик Медијане 

Извор: http://www.niskevesti.info/misterije-srbije-medijana-car-konstatintin/ 

 

 

 

Христовог монограма, економске 

зграде са питосима, терме, цистерне 

за воду, остаци утврђења и друге 

зграде које сведоче о култури и 

раскоши Naissusa време владавине 

римског Цара Константина Великог. 

На Медијани су 1972. године 

откривени мермерни кипови 

божанстава, као и два фигурална 

мозаика Медузе и Воденог божанства.

    

 

  
Слика 14: Археолошко  налазиште  Медијана 

Извор: www.panacomp.net/srbija?mesto=srbija_medijana 

 

Нишки крај у средњем веку 

Од половине 6.века Ниш је на удару словенских племена, који ће га половином 

7.века освојити и почети његово насељавање. Тиме почиње средњевековно раздобље 

града. Насељавање Словена је у периоду VII и VIII века. Историјски значајан период за 

град поново почиње у XI веку и настављ се кроз XII век, када Ниш у доба великог жупана 

и познатог српског владара Стефана Немање, улази у састав српске државе. Крсташки 

поход је довео у ове крајеве немачког цара Фридриха I Барбаросу, кога је 1189. године у 

Нишу, у порти данашње  Пантелејске цркве, примио Стефан Немања и понудио војну 

помоћ и вазалски однос за све освојене и неосвојене византијске области. Осамсто година 

касније, становници Ниша подигли су споменик, испред Тврђаве, у част постигнутог 

договора између Стефана Немање и немачког цара. (http://www.visitnis.com/vizantijski-i-

srednjovekovni-nis.html) 

  

http://www.panacomp.net/srbija?mesto=srbija_medijana
http://www.visitnis.com/vizantijski-i-srednjovekovni-nis.html
http://www.visitnis.com/vizantijski-i-srednjovekovni-nis.html
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 Ниш у турско доба  

Турци 1386. године освајају Ниш и држе град са краћим прекидима (аустријска 

освајања у XVII веку) све до 1878. године. Током петовековне Турске владавине Ниш 

постаје средиште војне и управне 

власти. Становништво Србије више 

није могло да трпи турска угњетавања 

тако да 1804. године на челу са 

Карађорђем Петровићем, подиже 

устанак. Једна од чувених битака I 

српског устанка догодила се на брду 

покрај Ниша – Чегру, 31.маја 1809. 

године. Тог дана је војсковођа Стеван 

Синђелић, који није могао да се избори 

са далеко бројнијом  турском војском, 

пуцао у складиште барута и погинуо 

достојанственом смрћу заједно са 

својим саборцима.  
Слика 15: Ћеле Кула 

Извор: http://tripfreakz.com/offthebeatenpath/cele-kula-the-skull-tower-of-nis 

 

О трагичној погибији у овој битци 

говоре споменици Ћеле кула и споменик на 

Чегру. Турска власт је слабила крајем XVIII 

века, војска није ишла у нова освајања па је зато 

повећан порез и дажбине. Хатишерифом из 

1833. године одређена је српско-турска граница 

и Ниш је опет остао под Турцима. Буне су 

постале  учесталије јер је народ желео слободу 

коју је извојевао 11.јануара 1878. године. 

(www.visitnis.com/period-petovekovne-vladavine-

turaka.html) 

 

 
Слика 16: Ћеле Кула  

Извор: http://www.insiderserbia.com/sr/961/nis 

 

Ниш током XX и XXI века 

Почетак XX века је 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. 1915. године град је „пао― под 

окупацијом Немачке и Бугарске војске која је трајала 4 године, и ослобођен 12.октобра 

1918. године. Током Другог светског рата, град је претрпео велика разарања, масовна 

хапшења и убијања грађана, као доказ имамо концентрациони логор „Црвени крст― и 

споменик „Три песнице― на Бубњу (стрељано око 12 000 људи) (група аутора, Историја 

http://www.visitnis.com/period-petovekovne-vladavine-turaka.html
http://www.visitnis.com/period-petovekovne-vladavine-turaka.html
http://www.insiderserbia.com/sr/961/nis
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Ниша I 1983.) Ослобођен је 14. октобра 1944. године. Обнови града приступило се одмах: 

обновљена су три моста на Нишави, индустрија,путеви и пруге, електрична мрежа, 

водовод, а за целу привреду и друштвени развој уопште, од великог значаја било је 

отварање Универзитета у Нишу, 1965. године. Град постаје центар нишког региона 1975. 

године, а од 1992. године и Нишавског округа. 

 

3.1.2. Порекло и досељавање становништва 

Демографска историја Ниша обухвата демографске промене, миграције, пописе 

становништва, број становника током историје, верска, етничка, језичка опредељења 

становништва, економско-социјалну структуру становништва и друге демографске одлике 

на подручју Ниша, као и у крајевима око њега.Модерна историја града тј. словенска 

историја Ниша може да се прати од пада античког Наиса у првој половини VII века под 

племенима Словена и Авара, након чега следи протеривање и бежање староседелаца, 

углавном у Солун, као и словенска колонизација. Но, још у првим налетима Словена, 

забележена је словенска насеобина у Наису. 

Организовани пописи, на основу којих може да се створи јасна слика о броју и 

структури становништва, рађени су тек у XX веку. Пре тога, а поготову у османском 

периоду, демографску слику описивали су углавном турски пописи и путописци. 

Византија је у XI веку поново колонизовала Ниш и околину. Након рата са 

Печенезима у коме је покорио оне јужно од Дунава, византијски цар Константин IX 

Мономах је 1048. населио 20 000 заробљених Печенеза, као своје савезнике, у тврђавама 

десно од Дунава да би чували прелазе од својих сународника. Они су насељени у долинама 

западних планинских предела царства око Софије, Ниша и Северне Македоније, односно у 

областима око Ниша, Софије и Скопља и у другим деловима Балкана. Одатле је скоро 15 

000 Печенеза мобилисано у Малу Азију, но вратили су се у Бугарску у област „Сто 

могила― (сто брда) близу Девње. Печенешка насеобина између Ниша и Средеца је мање 

одговорала њиховом „скитксом начину живота―, што може представљати договорени 

царски покушај да усвоје седелачке обичаје. 

До турског освајања, сви становници су били хришћани. Али након доласка Турака, 

народ је почео да бежи испред насеља обесних феудалних господара. Након османлијског 

заузимања града 1380.их година, Турци су колонизовали Ниш. Област између Ниша и 

Скопља обилато је насељена Турцима од XV века.  

Према путописцима из XVI века, скоро цело становништво је било турско док је 

хришћанско било само пасивно. Такође према њима, Ниш је имао 1 500 кућа у којима су 

већином живели Турци, док је било нешто мало Срба, Бугара и дубровачких трговаца. У 

путопису немачког дипломате Римеа 1570. помиње се постојање дубровачке колоније у 

Нишу. Шездесетих и почетком седамдесетих година XVI века, послови дубровачких 

трговаца достижу врхунац и тих година број Дубровчана стално настањених у Нишу 

уваћао је дубровачку колонију на двадесетак трговаца и занатлија. У септембру 1690. 

Аустријанци почињу повлачање из Ниша и задржавају месец дана турску војску 

омугућивши српским избеглицама да пређу Саву и Дунав. Приликом аустријске предаје 

Ниша Турцима 1690, око свих 400 српских побуњеника је побијено. Вест о масакру у 

Нишу била је непосредан повод за Прву велику сеобу Срба. Турци су схватали да освјају 

напуштену земљу и дају помиловање малобројним српских избеглицама које су успут 

ухватили у незаштићеним збеговима 
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У првој половини XVIII века под српским патријархом Арсенијем IV бројни 

хришћани са Косова, из Новог Пазара, Ниша и Ужица су емигрирали у јужну Угарску. 

Избеглице које су се нашле у Београду и на обали Саве током турске опсаде Ниша надале 

су се скором повратку кућама, али кад су чуле вест да је Ниш опседан и да су Турци 

прешли у Ердељ, избгубиле су наду, и уместо повратку кућама, заједно са становницима 

Срема пожуриле су у Барању и Бачку. Након турског заузимања Ниша у аустротурском 

рату 1737-1739, 1737, анонимни калуђер забележио је да је посечено и поробљено 630 

хришћана док је поп Вуча из Хрелова записао да су Турци посекли 300 хришћана. Тада је 

из Ниша, заједно са нишким митрополитом Георгијем, кренуло преко Саве и Дунава 

неколико хиљада становника из околине Ниша, Прокупља, Куршумлије и Лесковца, 

односно са целе територије Нишке епархије. Углавном су се населили у Срему и тамо 

постали граничари. Након Великих сеоба Срба, Албанци муслимани у 18. веку најпре 

насељавају Косово, Нови Пазар и Македонију, а онда северније Краљево, Трстеник, 

Ћуприју, Ниш и Видин. Хамза-бег је 1758. населио два напуштена села око Ниша 

заробљеницима из Раба. Раја (српска), из Нишке нахије и осталих нахија, бежала је 70их и 

80их година XVIII века у друге суседне санџаке а одатле преко Дунава и Саве у 

Хабзбуршку монархију. 

Оснивање српске државе на почетку XIX века пропраћено је миграцијама српског 

живља из Османског царства у ослобођене крајеве, а такође биле су и придошлице из 

крајева Прокупља, Ниша, Софије иВидина. Прилив Турака у Ниш био је посебно много 

већи након бомбардовања Београда 1867. Након ослобођења Ниша од Турака 1878, долази 

до масовног исељавања Турака из Ниша и околине, 

На почетку Првог светског рата 1914. Ниш није имао више од 25 000 становника, а 

евакуација државних институција из Београда у Ниш праћена је миграцијама великих 

делова становништва Београда и становништва других српских крајева. Ниш су такође 

преплавиле огорчене српске избеглице из Босне и других јужнословенских крајева под 

влашћу Аустроугарске. Многи Јевреји су потражили уточиште у Нишу. Странци, који су 

били слани у Србију, као ратни дописници и новинари, лекари, медицинско особље, 

савезнички војници, агенти, као и извештаји у страним земаљама о ратном стању у свету, 

забележили су следеће: Ниш је источњачка варош, где се бекством склонио остатак 

држаности Србије на издисају. Ниш, који је уобичајно имао становништво од 25 000, 

такође је имао 50 000 избеглица. После бомбардовања Београда, Ниш је постао од града са 

30 000 град са 80 000 становника. Новембра 1914. у граду је било 100 000 људи више него 

у време мира. 

Када су Бугари запосели Ниш, број становника је са 30 000 опао на 18 000. 

Бугаризација је вршена на више начина, а неки од њих су приказивање пропагадног филма, 

издавање пропагадних новина (нпр. Моравски Глас) и присиљавање становништва на 

потписивање изјава којима се изјашњаву да су Бугари. (1915 – 1918) 

У поселератном периоду била је велика привлачност послова у Нишу и Београду, 

Крагујевцу и Краљеву, што је покренуло миграције Срба из сиромашнијих делова Црне 

Горе и Херцеговине у те градове. (1945 -1963) 

По једним подацима, број становника 1970. износио је 120 000, а цела општина 

Ниш је покривала 56 450 hа са 64 села и 50 000 становника. А према другима, Ниш је имао 

130.000 становника, четири пута више него 1939; а број запослених у друштвеном сектору 

привреде и друштвених делатности прелазио је 55 000, што је 1.5 пута више него укупно 

становништво Ниша пре рата. Становништво Ниша се у периоду 1931/71. увећало 14.6 

пута. Број становника 1976. износио је 128 000. Око 80 000 етничких Срба је напустило 
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економски неразвијену покрајину Косово у периоду 1961/81. Населили су се у хомогеним 

енклавама предграђа великих градова Централне Србије, као што суКрагујевац, Краљево, 

Ниш и Смедерево. Ови градови су постали одредишта великог броја расељених особа 

током 1999. Ниш је 2001. имао 12.000 избеглица са Косова, које су населилиле две, а скоро 

4 000 избеглица из Хрватске, које су населили десет године пре тога.   

(historyofnis.wordpress.com/2011/09/18/demografska-istorija-nisa/) 

 

 

3.1.3. Кретање становништва 

Прва чињеница коју треба истаћи јесте да се Ниш још у предратном периоду 

формирао као административно-политички и привредни центар ширег подручја, при чему 

није изостала ни значајна концентрација становништва. За предратни и раније периоде 

може се  констатовати да је развој непривредних функција имао превагу над привредним 

са становишта утицаја на концентрацију и привлачење становништва. Прве послератне 

године за које је  везана обнова порушених објеката иа стварање елементарних услова 

друштвеног стандарда нису карактеристичне по јачем интензитету механичког прираштаја 

становништва у градове. Динамичан прилив становништва остварује се тек после 1953. 

године када је завршена прва фаза обнове. 

Оријентација на прерађивачку индустрију и у оквиру ове на гране које највише вуку 

напред - електроиндустрију и машиноградњу, које нарочито утичу на запошљавање (а с 

друге стране делују као покретачке индустријске гране) имала је посебан значај на 

отварање броја радних места, а самим тим и на прилив становништва. Број запослених у 

нишкој индустрији се повећао, и имао експанзивни карактер. Учешће запослених у 

индустрији у укупном запосленом особљу, је доминантно. И остале делатности у оквиру 

секундарног сектора (грађевинарство и производно занатство) имале су  динамичан 

пораст, апсорбујући знатан број запослених. На основу тих података потпуније се 

сагледава улога секундарних делатности као фактора пораста укупног становништва. 

(Крстић В., 1979.) 

 

3.1.3.1. Промена броја становника по општинама 

Табела 8 : Упоредни преглед броја становника Ниша по општинама 1961 – 2011 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

Општина 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Град Ниш 148 354 195 362 232 563 248 086 250 518 260 237 

Медијана 38 232 60 627 77 252 86 626 87 405 85 969 

Нишка Бања 14 261 14 497 14 661 14 949 15 359 14 680 

Палилула 37 876 52 277 64 465 71 035 72 165 73 801 

Пантелеј 31 851 38 132 44 151 41 595 42 137 53 486 

Црвени Крст 26 134 29 829 32 034 33 881 33 452 32 301 
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Кретање укупног броја становника на подручју општине Ниш може се пратити на 

основу пописа од 1961 – 2011.године (временски интервал од 50 година), где се запажа 

повећање укупног броја становника за 1,8 пута ( са 148,4 на 260,2 хиљаде становника), а 

укупан апсолутни пораст износи 111,8 хиљада становника или просечно 2,2 хиљаде 

годишње. 

На основу табеле са упоредним прегледом броја становника Ниша по општинама , 

може се закључити да у периоду од 1961 - 2011.године дошло до повећања броја 

становника у свим општинама, а највише у општини Медијана од 38 232 до 85 969 

становника, док најмањи пораст броја становника бележи општина Нишка Бања са 14 261 

на 14 680 становника. 

 

3.1.3.2. Промена броја становника у руралним насељима нишке котлине 

Општина Ниш има 5 општина и 70 насељених места, веома диференцираних по 

величини, демографским и функционалним карактеристикама. Као резултат динамичног 

пораста укупног становништва повећала се и просечна величина насеља. Може се рећи да 

је процес концентрације становништва и окрупњавања мањег броја насеља (приградска 

насеља), просторно усмерено на Ниш и насеља у његовој непосредној околини. Као 

резултат процеса концентрације становништва у мањем броју насеља, с једне стране и 

интензивних промена економске структуре становништва с друге стране, број насеља са 

типично аграрном структуром становништва се смањио. 

 
Taбела 9: Упоредни преглед броја становника Ниша по насељима 1961 - 2011. 

Насеље 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.
1)

 2011. 

ГО Медијана 

Брзи Брод* 1 055 1 935 2 945 3 665 4 452 4 642 

ГО Нишка Бања 

Банцарево 571 405 270 168 116 66 

Горња Студена 541 484 443 433 393 322 

Доња Студена 693 537 466 384 324 290 

Јелашница 2 347 1 853 1 771 1 724 1 695 1 590 

Коритњак 106 17 12 8 / / 

Куновица 572 375 277 181 101 49 

Лазарево Село 221 213 180 164 160 149 

Манастир 101 27 6 2 2 6 

Никола Тесла* 1 500 2 360 3 029 3 710 3 532 4 651 

Нишка Бања* 1 991 3 131 3 854 4 179 4 437 4 380 

Островица 1 209 1 018 889 767 603 475 

Прва Кутина* 971 1 131 1 048 1 085 1 900 956 

Просек 328 384 438 470 600 599 

Равни До 378 295 213 148 102 56 

Радикина Бара 466 308 162 123 65 60 

Раутово 359 218 152 73 35 12 
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Сићево 1 389 1 268 1 093 1 012 1 007 772 

Чукљеник 518 473 358 318 287 247 

ГО Палилула 

Бербатово 876 586 441 367 364 327 

Бубањ 442 402 434 441 516 548 

Вукманово 552 483 471 406 389 340 

Габровац* 1 282 1 114 1 168 1 167 1 189 1 238 

Горње Међурово 1 084 1 033 1 082 1 016 1 021 1 011 

Девети Мај* 746 1 412 2 976 3 689 4 305 4 795 

Доње Власе 533 387 239 182 152 254 

Доње Мађурово* 1 423 1 384 1 475 1 480 1 414 1 722 

Крушце 872 892 898 888 879 831 

Лалинац 1 883 1 851 1 945 1 842 1 828 1 806 

Мрамор* 587 592 614 683 725 635 

Мраморски Поток 371 369 340 331 312 337 

Паси Пољана* 1 050 1 217 1 471 1 705 2 139 2 938 

Суви До* 442 564 631 807 935 1 010 

Чокот* 1 265 1 363 1 374 1 429 1 401 1 412 

ГО Пантелеј 

Бреница 773 634 596 600 555 522 

Врело 439 400 314 288 287 225 

Горња Врежина 1 539 1 299 1 298 1 290 1 180 1 147 

Горњи Матејевац 4 146 3 410 3 101 2 924 2 647 2 513 

Доња Врежина* 818 1 355 2 270 2 696 4 088 6 758 

Доњи Матејевац* 1 096 874 878 881 861 831 

Јасеновик 621 534 478 456 416 396 

Каменица 5 566 7 432 8 881 3 966 3 914 3 745 

Кнез Село 1 520 1 182 1 022 932 926 865 

Малча 1 720 1 408 1 346 1 249 1 202 1 030 

Ореовац 739 622 514 449 370 299 

Пасјача 713 578 466 385 295 219 

Церје 917 652 512 386 306 212 

ГО Црвени Крст 

Берчинац 254 194 165 162 129 105 

Веле Поље 1 143 512 770 652 537 454 

Вртиште 992 987 996 1 064 1 052 1 112 

Горња Топоница 742 2 081 1 534 1 311 1 550 1 127 

Горња Трнава 473 423 383 360 309 286 

Горњи Комрен 767 749 846 722 946 917 

Доња Топоница 387 348 323 315 290 324 

Доња Трнава 987 866 829 728 697 647 

Доњи Комрен* 253 338 404 1 595 1 555 1 838 

Кравље 1 024 856 622 531 430 327 
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Лесковик 534 470 415 347 300 248 

Медошевац* 1 777 2 419 2 608 2 564 2 704 2 674 

Мезграја 675 593 582 607 575 541 

Миљковац 565 400 353 301 253 182 

Палиграце 726 616 527 422 353 269 

Паљина 628 472 384 335 272 234 

Поповац 1 839 2 064 2 362 2 517 2 588 2 847 

Рујник 829 741 647 585 569 490 

Сечаница 1 272 1 124 1 057 1 058 872 768 

Суповац 602 511 456 426 374 344 

Трупале 1 901 1 963 2 131 2 223 2 109 2 127 

Хум 1 478 1 436 1 468 1 497 1 450 1 370 

Чамурлија* 462 474 534 566 546 554 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
1)

 Напомена: Приликом пописа 2002. и 2011. године коришћена је другачија методологија 

од оне при попису 1991. и раније, по овој методологији као стално становништво Републике Србије 

пописивана су само лица која су на раду или боравку у иностранству краће од  једне године; 

насупрот томе по методологији ранијих пописа у стално становништво убрајани су сви грађани 

наше земље без обзира на време одсутности са њене територије. 
 

Насељена места која су обележена * постала су приградска  или градска насеља: 

Брзи Брод, Никола Тесла, Доња Врежина, Габровац, Доњи Комрен, Доњи Матејевац, 

Медошевац, Доње Међурово, Мрамор, Паси Пољана, Прва Кутина, Суви До, Чокот , Ново 

Село (Девети Мај) и Чамурлија.  

На дубље промене економске структуре становништва Горње Топонице утицали су 

специфични услови, односно здравствена функција овог насеља одређена постојећим 

објектом Неуропсихијатријске болнице. У Горњој Топоници 1971. године лица која се 

налазе на лечењу обухваћена су пописом, а 1961. години нису (уместо 2 081 рачунато је са 

875 становника у 1971.години). У Кнез-Селу се налази Клиника за плућне болести и 

туберкулозу, а број привремено присутних износи око 500 лица. Треба напоменути да је у 

питању дужи боравак (од неколико месеци, па до година). (Крстић В., 1979.) 

На смањење броја становника Јелашнице у периоду 1961 – 1971 година утицало је 

затварање рудника угља који је у ранијем периоду био један од основних фактора пораста 

становништва. (Крстић В., 1979.) 

Темпо смањења броја становника у појединим насељима је до те мере интензиван 

да се скоро у потпуности гасе, као Коритњак са 106 у 1961. години на 17 становника у 

1971. години, да би у последња два пописа 2002. и 2011. године био без иједног становника 

јер се становништво преселило у Ниш и Нишку Бању. Село  Манастир са 101 у 1961 

годину на 27 становника у 1971. годину, да би по последњем попису из 2011.године имао 

свега 6 становника.  Распон смањења броја становника изражен у процентима, изузимајући 

поменута два насеља као екстремне случајеве, налази се у границама од 0,5% (Вртиште, 

најнижи проценат смањења), до 55,2% (Веле Поље, највиши проценат смањења). 

Узроке опадања броја становника у овим насељима треба тражити првенствено у 

значајним могућностима запошљавања у привреди Ниша, која се баш у периоду 1961. до 

1971. године веома динамично развијала. Осим тога, треба истаћи да је већина ових насеља 

све до скора била повезана с Нишем лошим саобраћајницама, због чега је моменат 
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запошљавања утиао на веома брзо доношење одлуке о пресељавању.У овом смислу 

деловали су и други фактори као што су:лоше снабдевање индустријском робом широке 

потрошње, неоформљеност и неопремљеност заједница сеоских насеља без својих 

афирмисаних центара, психолошки и други чиниоци. (Крстић В., 1979.) 

Повећање броја становника у периоду 1961-2011.година забележено је у следећим 

руралним насељима: Просек са 328 на 599 становника, Поповац са 1 839 на 2 847 

становника и Трупале са 1 901 на 2 127 становника. 

Драстично повећање броја становника забележено је у приградским насељима која 

су овај статус добила захваљујући близини Ниша и могућности запошљавања у градској 

привреди.Ови разлози су подстакли емиграцију једног дела радно способног 

становништва, што је довело до опадања броја становника у руралним и преображај села у 

тип приградског насеља. 

 

3.1.3.3. Индекс упоредног броја становника по пописима 1961- 2011  

Индекс промене броја становника је демографски индикатор који има широку 

примену у демографским анализама и један је од полазних показатеља у просторном 

планирању. Он указује на интензитет и брзину промене броја становника, чиме се могу 

идентификовати насеља у којима се одвија процес концентрације становништва, односно, 

процес деконцентрације/депопулације. (Бајат Б., 2011.) 

Индекс промене броја становника добијен је на основу података пописа за 1961. и 

2011. годину.Он представља однос промене броја становника на одређеном подручју у 

посматраном временском периоду, најчешће између два пописа. Уколико је вредност 

индекса мања од 100 сматрају се негативним, односно то значи да се број становника 

смањио у посматраном периоду, а уколико је индекс већи од 100 онда се број становника 

повећао у посматраном периоду. (Бајат Б., 2011.) 

 
Табела 10: Индекс упоредног броја становника по општинама и насељима 1961 – 2011 

Насеље 
1971 

1961 

1981 

1971 

1991 

1981 

2002 

1991 

2011 

2002 

Град Ниш 131,7 119,0 106,7 101,0 103,9 

Медијана 158,6 127,4 112,1 100,9 98,4 

Брзи Брод 183,4 152,2 124,4 121,5 104,3 

Нишка Бања 101,7 101,1 102,0 102,7 95,6 

Банцарево 70,9 66,7 62,2 69,0 56,9 

Горња Студена 89,5 91,5 97,7 90,8 81,9 

Доња Студена 77,5 86,8 82,4 84,4 89,5 

Јелашница 79,0 95,6 97,3 98,3 93,8 

Коритњак 16,0 70,6 66,7 - - 

Куновица 65,6 73,9 65,3 55,8 48,5 

Лазарево Село 96,4 84,5 91,1 97,6 93,1 

Манастир 26,7 22,2 33,3 100,0 300,0 

Никола Тесла 157,3 128,3 122,5 95,2 131,7 

Нишка Бања 157,3 123,1 108,4 106,2 98,7 

Островица 84,2 87,3 86,3 78,6 78,8 
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Прва Кутина 116,5 92,7 103,5 175,1 50,3 

Просек 117,1 114,1 107,3 127,7 99,8 

Равни До 78,0 72,2 69,5 68,9 54,9 

Радикина Бара 66,1 52,6 75,9 52,8 92,3 

Раутово 60,7 69,7 48,0 47,9 34,3 

Сићево 91,3 86,2 92,6 99,5 76,7 

Чукљеник 91,3 75,7 88,8 90,3 86,1 

Палилула 138,0 123,3 110,2 101,6 102,3 

Бербатово 66,9 75,3 83,2 99,2 89,8 

Бубањ 90,9 108,0 101,6 117,0 106,2 

Вукманово 87,5 97,5 86,2 95,8 87,4 

Габровац 86,9 104,8 99,9 101,9 104,1 

Горње Међурово 95,3 104,7 93,9 100,5 99,0 

Девети Мај 189,3 210,8 124,0 116,7 111,4 

Доње Власе 72,6 61,8 76,2 83,5 167,1 

Доње Мађурово 97,3 106,6 100,3 95,5 121,8 

Крушце 102,3 100,7 98,9 99,0 94,5 

Лалинац 98,3 105,1 94,7 99,2 98,8 

Мрамор 100,9 103,7 111,3 106,1 87,6 

Мраморски Поток 99,5 92,1 97,4 94,3 108,0 

Паси Пољана 115,9 120,9 115,9 125,5 57,2 

Суви До 127,6 111,9 127,9 115,9 108,0 

Чокот 107,7 100,8 104,0 98,0 100,8 

Пантелеј 119,7 115,8 94,2 101,3 126,9 

Бреница 82,0 94,0 100,7 92,5 94,1 

Врело 91,1 78,5 91,7 99,7 78,4 

Горња Врежина 84,4 99,9 99,4 91,5 97,2 

Горњи Матејевац 82,2 90,9 94,3 90,5 94,9 

Доња Врежина 165,6 167,5 118,8 151,6 165,3 

Доњи Матејевац 79,7 100,5 100,3 97,7 96,5 

Јасеновик 86,0 89,5 95,4 91,2 95,2 

Каменица 133,5 119,5 44,7 98,7 95,5 

Кнез Село 77,8 86,5 91,2 99,4 93,4 

Малча 81,9 95,6 92,8 96,2 85,7 

Ореовац 84,2 82,6 87,4 82,4 80,8 

Пасјача 81,1 80,6 82,6 76,6 74,2 

Церје 71,1 78,5 75,4 79,3 69,3 

Црвени Крст 114,1 107,4 105,8 98,7 96,6 

Берчинац 41,9 85,1 98,2 79,6 81,4 

Веле Поље 44,8 150,4 84,7 82,4 84,5 

Вртиште 99,5 100,9 106,8 98,9 105,7 

Горња Топоница 280,5 73,7 85,5 118,2 72,7 

Горња Трнава 89,4 90,5 94,0 85,8 92,6 

Горњи Комрен 98,7 112,9 85,3 131,0 96,9 
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Доња Топоница 89,9 92,8 97,5 92,1 111,7 

Доња Трнава 87,7 95,7 87,8 95,7 92,8 

Доњи Комрен 133,6 119,5 394,8 97,5 118,2 

Кравље 83,6 72,7 85,4 81,0 76,0 

Лесковик 88,0 82,3 83,6 86,5 82,7 

Медошевац 136,1 107,8 98,3 105,5 98,9 

Мезграја 87,9 98,1 104,3 94,7 94,1 

Миљковац 70,8 88,2 85,3 84,1 71,9 

Палиграце 84,8 85,6 80,1 83,6 76,2 

Паљина 75,2 81,4 87,2 81,2 86,0 

Поповац 112,2 114,4 106,6 102,8 110,0 

Рујник 89,4 87,3 90,4 97,3 86,1 

Сечаница 88,4 94,0 100,1 82,4 88,1 

Суповац 84,9 89,2 93,4 87,8 92,0 

Трупале 103,3 108,6 104,3 94,9 100,9 

Хум 97,1 102,2 102,0 96,9 94,5 

Чамурлија 102,6 122,7 106,0 96,5 101,5 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Почетна година 1961. се „статистички― сматра годином када је започела масовна 

планска индустријализација праћена углавном неконтролисаном урбанизацијом, а посебно 

деаграризацијом, што је довело до стварања тачака и зона интензивне концентрације 

становништва, привреде, саобраћаја и капитала.  

У случају овог региона вредности индекса крећу се од 0 (за насеља коју су 

популационо потпуно празна, Коритњак) до 394,8% за насеље Доњи Комрен, индекс  

1991/1981 година који су у периоду интензивне индустријализације привукли 

становништво из околних насеља. (Крстић В., 1979.) 

Екстремни податак забележен је у селу Манастир, индекс 2011/2002 година износи 

300%, из разлога што је 2002. године било само 2 становника, а 2011. године 6 становника. 
 

 

3.1.4. Домаћинство по општинама 

,,Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и реподукује се―. Домаћинство представља скуп лица који 

заједно живе у истом дому, било да је то кућа или стан, и који троше своје приходе за 

подмиривање основних животних потреба. (Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 

Домаћинство може чинити само један члан, тзв. самачко домаћинство; такође, постоји и 

категорија колективног домаћинства, где колективно домаћинство представља скуп више 

лица чије потребе за смештајем, негом или старањем обезбеђује институција- правно лице 

формирано с циљем да обезбеди дугорочно боравиште и услуге групи лица. 
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Табела 11 : Упоредни преглед броја домаћинства у Нишу по општинама 1961 – 2011 

Општина 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Град Ниш 39 808 56 581 72 298 78 007 85 269 89 903 

Mедијана 12 669 20 324 26 981 29 373 31 875 32 190 

Нишка Бања 3 655 3 994 4 538 4 849 5 315 5 011 

Палилула 10 170 15 082 19 678 21 307 23 612 24 777 

Пантелеј 7 005 9 364 11 744 12 566 13 964 18 013 

Црвени Крст 6 309 7 817 9 357 9 912 10 503 9 912 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Из табеле се може видети да је највећи пораст броја домаћинстава на територији 

града Ниша  забележен у периоду  1961 – 1971 година и то од 16 773 домаћинстава, а 

најмањи пораст забележен у породу 2002 – 2011 године и то од 4 634 домаћинства. Највећи 

пораст током читавог периода  1961 – 2011 година је забележен у општини Медијана ( 19 

521 домаћинство) док је у свим осталим општинама забележен слабији пораст, што је 

резултат природног и механичког прираштаја становништва, запошљавања у градским и 

приградским насељима у којима је пораст броја страних инвестиција и отварања нових 

радних места. Најмањи пораст броја домаћинстава за период 1961 – 2011 година, бележи 

општина Нишка Бања са 1 356 домаћинстава. 

 

3.1.4.1. Промена броја домаћинстава у руралним насељима нишке котлине  

Веома утицајан фактор на формирање броја домаћинства јесте и број  самачких 

домаћинстава који се у периоду индустријализације и брзог темпа запошљавања нагло 

повећао, чему је нарочито доприносила стамбена криза која је пратила читав послератни 

период,утичући  дестимулативно у погледу ступања у брак код многих запослених лица. 

 
Табела 12: Упоредни преглед броја домаћинстава у Нишу по насељима 1961 - 2011 

Насеље 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

ГО Медијана 

Брзи Брод 278 552 855 1 114 1 477 1 510 

ГО Нишка Бања 

Банцарево 114 111 108 78 58 38 

Горња Студена 103 117 123 129 121 107 

Доња Студена 164 157 149 135 131 102 

Јелашница 703 502 539 529 594 553 

Коритњак 27 7 5 4 / / 

Куновица 109 101 96 81 54 31 

Лазарево Село 45 47 55 49 61 60 

Манастир 25 10 4 2 1 3 

Никола Тесла 431 663 899 1 159 1 214 1 511 

Нишка Бања 594 912 1 225 1 337 1 494 1 480 
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Островица 280 288 281 273 235 192 

Прва Кутина 256 296 301 332 598 333 

Просек 80 104 125 142 220 201 

Равни До 77 72 72 63 49 27 

Радикина Бара 110 84 63 50 21 20 

Раутово 87 73 61 42 26 8 

Сићево 339 334 325 340 341 256 

Чукљеник 111 116 107 104 97 89 

ГО Палилула 

Бербатово 188 157 140 132 160 128 

Бубањ 84 99 111 123 138 145 

Вукманово 128 115 131 116 133 124 

Габровац 275 281 322 343 387 399 

Горње Међурово 217 233 273 279 302 316 

Девети Мај 185 374 845 1 008 1 292 1 423 

Доње Власе 116 107 81 74 71 112 

Доње Мађурово 266 305 352 356 393 484 

Крушце 152 188 212 219 286 216 

Лалинац 370 417 457 468 575 603 

Мрамор 138 159 170 193 248 188 

Мраморски Поток 70 78 82 83 95 98 

Паси Пољана 230 294 386 466 616 936 

Суви До 118 157 189 237 321 341 

Чокот 229 305 317 324 386 370 

ГО Пантелеј 

Бреница 131 131 139 142 171 144 

Врело 91 84 79 84 84 81 

Горња Врежина 283 276 301 324 342 326 

Горњи Матејевац 858 800 831 802 874 777 

Доња Врежина 184 343 600 774 1 254 2 163 

Доњи Матејевац 246 234 255 247 305 276 

Јасеновик 119 119 130 134 128 113 

Каменица 514 820 1 084 1 173 1 298 1 156 

Кнез Село 337 293 280 276 319 309 

Малча 339 333 347 346 371 342 

Ореовац 155 146 143 136 129 116 

Пасјача 138 136 150 138 118 90 

Церје 165 153 142 133 121 92 

ГО Црвени Крст 

Берчинац 56 52 54 59 51 40 

Веле Поље 241 136 240 221 192 168 

Вртиште 220 253 264 304 310 350 

Горња Топоница 190 245 221 216 235 240 
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Горња Трнава 96 106 105 98 97 88 

Горњи Комрен 146 162 223 210 290 272 

Доња Топоница 90 96 92 121 97 107 

Доња Трнава 233 229 241 227 228 213 

Доњи Комрен 206 328 434 469 499 561 

Кравље 175 178 175 166 170 148 

Лесковик 90 92 94 95 90 81 

Медошевац 489 641 770 861 894 818 

Мезграја 156 156 162 168 178 168 

Миљковац 121 117 110 105 101 76 

Палиграце 157 159 160 147 137 113 

Паљина 130 129 119 107 94 74 

Поповац 440 519 643 697 827 808 

Рујник 143 145 157 152 171 152 

Сечаница 262 267 279 270 259 234 

Суповац 129 118 116 119 115 135 

Трупале 446 495 551 613 625 656 

Хум 260 304 338 363 384 370 

Чамурлија 85 101 123 137 142 151 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Из табеле се види да се екстремни пад броја домаћинстава бележи у насељима: 

Коритњак са 27 у 1961. години на 7 у 1971. години, да би по последња два пописа био без 

иједног домаћинства; Манстир са 25 у 1961. години на 10 у 1971. години, да би 2011. 

године остало 3 домаћинства; Раутово са 87 у 1961. години на 73 у 1971. години, да би 

2011. године остало 8 домаћинстава. 

Повећање броја домаћинстава у руралним насељима запажа се у: Поповцу са 440 на 

808 домаћинстава, Лалинцу са 370 на 603 домаћинства и Трупалу са 446 на 656 

домаћинстава. 

Повећање броја домаћинстава у датом периоду запажа се и у приградским 

насељима. Развој града довео је с једне стране до исељавања становника руралних насеља 

и насељавање истих у периферне делове града, која се временом спајају са градом и тако 

постају градска и приградска насеља. Број становника испољио је, на тој основи, 

тенденцију благог пораста, док је број домаћинстава удвостручио. У овоме се огледа 

тенденција одумирања проширене породице и њено свођење на малу породицу 

(домаћинство), с малим бројем чланова. 

Из табеле се види да је у приградским насељима дошло до повећања броја 

домаћинстава за период 1961 – 2011 година, за више од 50%, и то у насељима: Брзи Брод 

са 278 на 1 510 домаћинстава; Никола Тесла са 431 на 1 511 домаћинства; Девети Мај са 

185 на 1 423 домаћинства и Доња Врежина са 184 на 2 163 домаћинства. 
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3.1.4.2. Просечан број чланова домаћинства по општинама и насељима  

1961 - 2011 година 

Посматрано по појединим подручјима, постојале су извесне разлике у кретању 

просечне величине домаћинства. Узроке оваквог кретања  величине домаћинстава у Нишу 

треба тражити у деловању демографских и социо-економских фактора.  

 
Табела 13: Упоредни преглед просечног броја чланова домаћинстава по општинама и насељима  

1961 - 2011 

Насеље 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Град Ниш 3,7 3,5 3,2 3,2 2,9 2,9 

Медијана 3,0 3,0 2,9 3,0 2,7 2,7 

Брзи Брод 3,8 3,5 3,4 3,3 3,0 3,1 

Нишка Бања 3,9 3,6 3,2 3,1 2,9 2,9 

Банцарево 5,0 3,6 2,5 2,2 2,0 1,7 

Горња Студена 4,6 4,1 3,6 3,4 3,2 3,0 

Доња Студена 4,2 3,4 3,1 2,8 2,4 2,8 

Јелашница 3,3 3,7 3,3 3,3 2,9 2,9 

Коритњак 3,9 2,4 2,4 2 / / 

Куновица 5,3 3,7 2,9 2,2 1,9 1,6 

Лазарево Село 4,9 4,5 3,3 3,3 2,6 2,5 

Манастир 4,0 2,7 1,5 1,0 2,0 2,0 

Никола Тесла 3,5 3,6 3,4 3,2 2,9 3,1 

Нишка Бања 3,4 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 

Островица 4,3 3,5 3,2 2,8 2,6 2,5 

Прва Кутина 3,8 3,8 3,5 3,3 3,2 2,9 

Просек 4,1 3,7 3,5 3,3 2,7 3,0 

Равни До 4,9 4,1 3,0 2,3 2,1 2,1 

Радикина Бара 4,2 3,7 2,6 2,5 3,1 3,0 

Раутово 4,1 3,0 2,5 1,7 1,3 1,5 

Сићево 4,1 3,8 3,4 3,0 3,0 3,0 

Чукљеник 4,7 4,1 3,3 3,1 3,0 2,8 

Палилула 3,7 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 

Бербатово 4,7 3,7 3,2 2,8 2,3 2,6 

Бубањ 5,3 4,1 3,9 3,6 3,7 3,8 

Вукманово 4,3 4,2 3,6 3,5 2,9 2,7 

Габровац 4,7 4,0 3,6 3,4 3,1 3,1 

Горње Међурово 5,0 4,4 4,0 3,6 3,4 3,2 

Девети Мај 4,0 3,8 3,5 3,7 3,3 3,4 

Доње Власе 4,6 3,6 2,9 2,5 2,1 2,3 

Доње Мађурово 5,3 4,5 4,2 4,2 3,6 3,6 

Крушце 5,7 4,7 4,2 4,1 3,1 3,8 

Лалинац 5,1 4,4 4,3 3,9 3,2 3,0 
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Мрамор 4,3 3,7 3,6 3,5 2,9 3,4 

Мраморски Поток 5,5 4,7 4,1 4,0 3,3 3,4 

Паси Пољана 4,6 4,1 3,8 3,7 3,5 3,1 

Суви До 3,7 3,6 3,3 3,4 2,9 3,0 

Чокот 5,5 4,5 4,3 4,4 3,6 3,8 

Пантелеј 4,5 4,1 3,8 3,3 3,0 3,0 

Бреница 5,9 4,8 4,3 4,2 3,2 3,6 

Врело 4,8 4,8 4,0 3,4 3,4 2,8 

Горња Врежина 5,4 4,7 4,3 4,0 3,4 3,5 

Горњи Матејевац 4,8 4,3 3,7 3,3 3,0 3,2 

Доња Врежина 4,4 4,0 3,8 5,3 3,3 3,1 

Доњи Матејевац 4,5 3,7 3,4 3,5 2,8 3,0 

Јасеновик 5,2 4,5 3,7 3,1 3,2 3,5 

Каменица 10,8 9,1 8,2 3,4 3,0 3,0 

Кнез Село 4,5 4,0 3,6 3,4 2,9 2,8 

Малча 5,1 4,2 3,9 3,6 3,2 3,0 

Ореовац 4,8 4,3 3,6 3,3 2,9 2,6 

Пасјача 5,2 4,2 3,1 2,8 2,5 2,4 

Церје 5,6 4,3 3,6 2,9 2,5 2,3 

Црвени Крст 4,1 3,8 3,4 3,4 3,2 3,3 

Берчинац 4,5 3,7 3,1 2,7 2,5 2,6 

Веле Поље 4,7 3,8 3,2 2,9 2,8 2,7 

Вртиште 4,5 3,9 3,8 3,5 3,4 3,2 

Горња Топоница 3,9 8,5 6,9 6,1 6,6 4,7 

Горња Трнава 4,9 4,4 3,6 3,7 3,2 3,2 

Горњи Комрен 5,3 4,6 3,8 3,4 3,3 3,4 

Доња Топоница 4,3 3,6 3,5 2,6 3,0 3,0 

Доња Трнава 4,2 3,8 3,4 3,2 3,1 3,0 

Доњи Комрен 1,2 1,0 1,0 3,4 3,1 3,3 

Кравље 5,8 4,8 3,6 3,2 2,5 2,2 

Лесковик 5,9 5,1 4,4 3,7 3,3 3,1 

Медошевац 3,6 3,8 3,4 3,0 3,0 3,3 

Мезграја 4,3 3,8 3,6 3,6 3,2 3,2 

Миљковац 4,7 3,4 3,2 2,9 2,5 2,4 

Палиграце 4,6 3,9 3,3 2,9 2,6 2,4 

Паљина 4,8 3,7 3,2 3,1 2,9 3,2 

Поповац 4,2 4,0 3,7 3,6 3,1 3,5 

Рујник 5,8 5,1 4,1 3,8 3,3 3,2 

Сечаница 4,9 4,2 3,8 3,9 3,4 3,3 

Суповац 4,7 4,3 3,9 3,6 3,3 2,5 

Трупале 4,3 4,0 3,9 3,6 3,4 3,2 

Хум 5,7 4,7 4,2 4,1 3,8 3,7 

Чамурлија 5,4 4,7 4,3 4,1 3,9 3,7 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
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Из табеле се може видети да је највећи пад просечног броја чланова домаћинства у 

следећим насељима: Банцарево са 5,0 у 1961. на 1,7 у 2011. години; Куновица са 5,3 у 1961. 

на 1,6 у 2011. години; и Раутово са 4,1 у 1961. на 1,5 у 2011. години. Екстремни случај, као 

и у табели упоредног  броја домаћинстава по насељима, је село Коритњак које је 1961. 

године имало просечно 3,9 чланова по домаћинству да би по задњим пописима из 2002. и 

2011. године било без иједног члана. 

3.1.4.3. Домаћинства према броју чланова по општинама по попису 2011. 

У табеларном приказу може се видети да су најбројнија двочлана домаћинства, 

затим следе једночлана или самачка а просечан број чланова у домаћинствима креће се од 

2,66 – 2,97 у општинама Медијана, Нишка Бања, Палилула и Пантелеј, док је у општини 

Црвени Крст нешто већи просечан број чланова домаћинства и износи 3,22. 

 
Табела 14: Упоредни преглед броја домаћинства према броју чланова и просечан број чланова по 

општинама и насељима по попису 2011 

Насеље укупно 
са 1 

чланом 
2 3 4 5 

са 6 и 

више 

чланов

а 

Просеч

ан број 

чланов

а 

Град Ниш 89 903 17 285 23 348 19 519 18 933 6 363 4 455 2,89 

Медијана 32 190 7 357 8 696 7 325 6 226 1 766 820 2,66 

Брзи Брод 1510 215 378 345 370 111 91 3,07 

Нишка Бања 5011 982 1 366 954 981 383 345 2,93 

Банцарево 38 16 18 3 - 1 - 1,74 

Горња Студена 107 33 21 13 14 10 16 3,01 

Доња Студена 102 31 24 14 11 12 10 2,84 

Јелашница 553 127 146 97 90 56 37 2,88 

Коритњак - - - - - - - - 

Куновица 31 18 11 1 - - 1 1,58 

Лазарево Село 60 15 18 14 11 1 1 2,48 

Манастир 3 2 - - 1 - - 2,00 

Никола Тесла 1 511 229 395 318 353 105 111 3,08 

Нишка Бања 1 480 258 394 297 337 109 85 2,96 

Островица 192 56 68 23 20 17 8 2,47 

Прва Кутина 333 59 102 71 54 25 22 2,87 

Просек 201 51 52 35 22 13 28 2,98 

Равни До 27 10 11 3 1 1 1 2,07 

Радикина Бара 20 3 7 2 6 1 1 3,00 

Раутово 8 5 2 1 - - - 1,50 

Сићево 256 54 63 48 47 25 19 3,01 

Чукљеник 89 15 34 14 14 7 5 2,78 

Палилула 24 777 4 354 6 288 5 388 5 498 1 843 1 406 2,97 

Бербатово 128 41 34 26 10 7 10 2,55 

Бубањ 145 8 38 23 24 25 27 3,78 
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Вукманово 124 22 42 23 24 7 5 2,74 

Габровац 399 65 102 86 67 43 36 3,10 

Горње Међурово 316 46 89 64 51 27 39 3,20 

Девети Мај 1 423 153 333 285 371 137 144 3,36 

Доње Власе 112 31 54 9 9 5 4 2,27 

Доње Мађурово 4 848 59 98 97 102 63 65 3,51 

Крушце 216 23 38 39 35 36 45 3,85 

Лалинац 603 109 157 131 110 50 46 3,00 

Мрамор 188 26 42 34 38 28 20 3,38 

Мраморски Поток 98 14 27 15 22 3 17 3,44 

Паси Пољана 936 114 235 201 251 85 50 3,14 

Суви До 341 56 84 87 68 30 16 2,96 

Чокот 370 37 69 85 70 30 79 3,82 

Пантелеј 18 013 2 982 4 590 4 017 4 183 1 386 855 2,97 

Бреница 144 17 33 25 28 12 29 3,63 

Врело 81 18 22 17 12 9 3 2,78 

Горња Врежина 326 40 70 52 73 52 39 3,52 

Горњи Матејевац 777 122 189 144 159 84 79 3,23 

Доња Врежина 2 163 261 503 543 587 158 111 3,12 

Доњи Матејевац 276 46 70 65 45 36 14 3,01 

Јасеновик 113 17 27 17 17 13 22 3,50 

Каменица 1 156 149 287 215 298 107 100 3,24 

Кнез Село 309 67 97 57 43 22 23 2,80 

Малча 342 75 94 47 63 26 37 3,01 

Ореовац 116 29 40 18 15 8 6 2,58 

Пасјача 90 25 35 11 8 7 4 2,43 

Церје 92 31 37 6 7 7 4 2,30 

Црвени Крст 9 912 1 610 2 408 1 835 2 045 985 1 029 3,22 

Берчинац 40 14 8 5 7 5 1 2,63 

Веле Поље 168 45 54 25 16 12 16 2,70 

Вртиште 350 58 89 64 60 45 34 3,18 

Горња Топоница 240 57 66 34 40 22 21 2,91 

Горња Трнава 88 18 22 9 14 12 13 3,25 

Горњи Комрен 272 28 65 55 64 31 29 3,37 

Доња Топоница 107 20 34 13 16 14 10 3,03 

Доња Трнава 213 47 55 33 33 25 20 3,04 

Доњи Комрен 561 62 130 120 151 52 46 3,28 

Кравље 148 51 57 18 11 7 4 2,21 

Лесковик 81 15 28 12 9 6 11 3,06 

Медошевац 818 112 208 143 182 87 86 3,27 

Мезграја 168 32 32 38 24 21 21 3,22 

Миљковац 76 30 18 11 8 3 6 2,39 

Палиграце 113 30 45 16 14 4 4 2,38 

Паљина 74 16 21 8 10 9 10 3,16 
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Поповац 808 99 171 160 162 101 115 3,52 

Рујник 152 25 46 22 21 15 23 3,22 

Сечаница 234 40 58 45 35 18 38 3,28 

Суповац 135 35 50 18 18 5 9 2,55 

Трупале 656 101 167 125 117 69 77 3,24 

Хум 370 34 86 54 82 52 62 3,70 

Чамурлија 151 19 33 17 31 21 30 3,67 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Структура домаћинстава према броју чланова детерминише просечну величину 

домаћинства одређене популације. У Нишу је удео домаћинства до четири члана веома 

наглашен. Најзаступљенија су, у свим подручјима двочлана домаћинства, а једночлана и 

трочлана су скоро подједнако заступљена. Вишечлана домаћинства (са шест и више 

чланова) су у свим посматраним подручјима  малобројна. 

Двочлана домаћинства заступљена су у следећим руралним насељима: Каменица 

287, Горњи Матејевац 189 и Поповац 171. Са шест и више чланова заступљена су следећа 

рурална насеља: Поповац са 115, Каменица 100 и Горњи Матејевац 79. 

3.1.5. Густина насељености 

С порастом броја становника расте и густина насељености, показујући колики број 

становника живи на јединици површине (километру квадратном или хектару) (Павловић 

М., 1998.). 

 
Табела 15: Густина насељености по општинама и насељима 1961 -2011 

 Број становника на 1 km
2
 

Насеље Површина у km
2
 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Град Ниш 596,71 248 327 389 411 420  

Медијана        

Брзи Брод 5,79 182 334 508 620 769 802 

Нишка Бања 144,92 98 100 102 101 106  

Банцарево 7,01 81 58 39 24 17 9 

Горња Студена 15,61 35 31 28 27 25 21 

Доња Студена 7,11 97 76 66 52 46 41 

Јелашница 10,01 234 185 177 170 169 159 

Коритњак - - - - - - - 

Куновица 13,41 43 28 21 13 8 4 

Лазарево Село 4,77 46 45 38 34 34 31 

Манастир - - - - - - - 

Никола Тесла - - - - - - - 

Нишка Бања 6,43 310 487 599 635 690 681 

Островица 16,85 72 60 53 45 36 28 

Прва Кутина 6,91 141 164 152 153 275 138 

Просек 5,08 65 76 86 93 118 118 

Равни До 7,52 50 39 28 20 14 8 
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Радикина Бара 11,25 41 27 14 10 6 5 

Раутово 4,73 76 46 32 15 7 3 

Сићево 21,79 64 58 50 46 46 35 

Чукљеник 6,44 80 73 56 49 45 38 

Палилула        

Бербатово 11,97 73 49 37 31 30 27 

Бубањ 1,92 230 209 226 227 269 285 

Вукманово 6,39 86 76 74 64 61 53 

Габровац 7,78 165 143 150 150 152 159 

Горње Међурово 4,22 257 245 256 241 242 240 

Девети Мај 2,10 355 672 1417 1723 2050 2283 

Доње Власе 10,20 52 38 23 18 15 25 

Доње Мађурово 8,80 162 157 168 166 161 196 

Крушце 7,56 115 118 119 117 116 110 

Лалинац 11,63 162 159 167 158 157 155 

Мрамор 
2)

 6,36 92 93 96 106 113 100 

Мраморски Поток - - - - - - - 

Паси Пољана 5,85 179 208 251 290 366 502 

Суви До - - - - - - - 

Чокот 6,36 199 214 216 224 220 222 

Пантелеј        

Бреница 8,18 94 77 73 73 68 64 

Врело 3,94 111 101 80 73 73 57 

Горња Врежина 7,63 202 170 170 167 155 150 

Горњи Матејевац 18,38 226 185 169 158 144 137 

Доња Врежина 3,85 212 352 590 691 1062 1755 

Доњи Матејевац 10,03 109 87 88 87 86 83 

Јасеновик 7,53 82 71 63 61 55 53 

Каменица 19,54 98 78 54 46 84 192 

Кнез Село 10,45 145 113 98 89 89 83 

Малча 14,67 117 96 92 85 82 70 

Ореовац 8,80 84 71 58 51 42 34 

Пасјача 4,82 148 120 97 80 61 45 

Церје 19,22 48 34 27 20 16 11 

Црвени Крст        

Берчинац 3,56 71 54 46 44 36 30 

Веле Поље 12,56 91 41 61 52 43 36 

Вртиште 10,16 98 97 98 100 104 109 

Горња Топоница 5,92 125 351 259 219 262 190 

Горња Трнава 5,58 85 76 69 64 55 51 

Горњи Комрен 5,80 132 129 146 123 163 158 

Доња Топоница 2,89 134 120 112 108 100 112 

Доња Трнава 8,02 123 108 103 91 87 81 

Доњи Комрен 7,03 195 405 595 682 814 262 
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Кравље 16,51 62 52 38 32 26 20 

Лесковик 8,59 62 55 48 40 35 29 

Медошевац 5,05 352 479 516 502 535 530 

Мезграја 5,03 134 118 116 119 114 108 

Миљковац 5,27 107 76 67 57 48 35 

Палиграце 7,56 96 81 70 56 47 36 

Паљина 7,66 82 62 50 43 36 31 

Поповац 7,26 253 284 325 343 356 392 

Рујник 6,80 122 109 95 85 84 72 

Сечаница 13,02 98 86 81 78 67 59 

Суповац 5,15 117 99 89 83 73 67 

Трупале 12,41 153 158 172 175 170 171 

Хум 8,83 167 163 166 169 164 155 

Чамурлија 3,63 128 131 148 154 151 153 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
2)

 Напомена: Површина од 6,36 km
2
 односи се на насеља Мрамор и Мраморски поток 

 

3.1.6. Природно кретање становништва 

Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 

становника на једној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања, 

односно наталитета и умирања или морталитета. 

Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Негативна компонента 

природног кретања становништва која доводи до смањења бројности неке популације на 

једној територији јесте морталитет. Разлика између наталитета и морталитета представља 

природни прираштај. (Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 

На висину наталитета велики утицај имали су и неповољни друштвено-економски 

услови. Лоши здравствено-социјални услови утицали су на висину смртности 

становништва. А све се то као крајњи резултат лоше одражавало на природни прираштај. 

Интензивне миграције, које су трајале вековима, негативно су утицале на бржи пораст 

становништва. (Павловић М., 1998.) 

За просто обнављање становника једног подручја потребно је да нето стопа 

репродукције буде већа од 1, што практично значи да свака жена репродуктивног доба 

треба да роди по једно женско дете. Нето стопа репродукције 1 одговара стопи укупног 

фертилитета од 2.15 што значи да свака жена репродуктивног доба треба да роди нешто 

висе од двоје деце да би се становништво тог подручја обнављало. Жене општине Ниш 

рађају у просеку 1.94 деце. Просечан број деце највећи је у жена без образовања и 

постепено опада повећањем образовног нивоа. Просечан број деце у жена без образовања 

је 2.46, са непотпуном основном школом 2.01, са завршеном основном школом 1.75, са 

средњом стручном спремом 1.66 и са високом стручном спремом 1.56. Рађање у просеку 

1.94 деце не осигурава просто обнављање становништва. (Вељковић М., 2003.) 
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Табела 16: Број живорођених, умрлих и природни прираштај по општинама 2011. 

 

Општина 

Живорођени Умрли Природни прираштај 

број 
на 1000 

становника 
број 

на 1000 

становник

а 

број 

на 1000 

становн

ика 

Град Ниш 2 482 9,7 3 316 13,0 -834 -3,3 

Медијана 857 9,7 1 196 13,5 -339 -3,8 

Нишка Бања 108 7,1 226 14,9 -118 -7,8 

Палилула 754 10,2 854 11,5 -100 -1,3 

Панталеј 428 9,7 568 12,9 -140 -3,2 

Црвени Крст 335 9,9 472 14,0 -137 -4,1 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Подаци из табеле нам показују да у 2011. години природни прираштај има 

тенденцију сталног опадања. У посматраном подручју увек је имао негативне вредности, 

што значи да су стопе морталитета биле веће од стопа наталитета, односно укупан број 

становника на простору нишког краја се природним путем смањивао. 

 
Графикон 1 : Витални догађаји - Град Ниш (на 1000 становника) 
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Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
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Природно кретање становништва општине Ниш карактерише ниска стопа рађања, 

растућа стопа морталитета, пад стопе природног прираштаја и појава негативног 

природног прираштаја. Тренд пада рађања становништва испод нивоа који је потребан за 

просту замену генерација а траје већ деценијама допринео је појави старења 

становништва. Свако одлагање систематског, дугорочног и конзистентног спровођења 

популационе политике везане за плодност становништва овог подручја погоршава његову 

демографску основу. (Вељковић М., 2003.) 

Подручја у којима је морталитет већи од наталитета, каже се да у њима влада „бела 

куга―. Пред крај ХХ века овај процес ушао је у критичну фазу, јер долази до гашења 

многих домаћинстава и затварања школа. Углавном у сеоском подручју становништво има 

тенденцију сталног опадања и нема процеса подмлађивања становништва. 

У циљу повећања наталитета, у нашој земљи предузете су мере у вези са 

планирањем породице, тј. породице би требало да буду материјално мотивисане да имају 

троје деце. Овим мерама је поклоњена посебна пажња – поред продужетка породиљског 

боловања уведен је и матерински додатак (који годину дана примају све незапослене жене 

са троје деце); породице са троје и черворо деце имају и друге материјалне олакшице (при 

плаћању обданишта, током рекреације итд.). (Павловић М., 1998.) 

Природни прираштај у општини Ниш је био 1979. године 9.0. У периоду од 1980. до 

1984. године кретао се између 7.7 и 6.0. Затим тенденција опадања постаје израженија и од 

1989. године се креће од 5.9 до 4.2. Од 1990. године до 1993. године јавља се драстичан пад 

(2.6; 2.0). Изузетно ниска стопа природног прираштаја је 1994. године и износи 1.2. У току 

1995. године стопа благо расте на 2.1, али потом следе године опадања . У току 1997. 

године први пут се бележи негативни природни прираштај (-0.4) што практично значи да је 

те године више људи умрло него што се деце родило. У току 1997. године умрло је 111 

људи висе него што је рођено деце. Природни прираштај у току 1999. године је био нижи 

него било када раније (-2.2). (Вељковић М., 2003.) 

Из графикона се види пад природног прираштаја по посматраним годинама. 

Наталитет је у сталном опадању док морталитет има линију сталног раста. 

 

3.1.7. Бракови и разводи 

Највећи део процеса репродукције одвија се унутар брачних заједница, битан 

фактор природног кретања становништва представља кретање броја склопљених бракова 

или нупцијалитет и разведених бракова, односно диворцијалитет. (Кицошев С., Голубовић 

П., 2004.) 

Податке о брачном стању, односно о склапању и разводима бракова добијамо путем 

извештајне службе, пописима становништва и анкетама. (Ђошић Д., 1996.) 

 

 
Табела 17: Брачно стање становништва по општинама 2011. 

Општина  Укупно свега 
неожењен/ 

неудата 

ожењен/ 

удата 

удовац/

удовица 

разведен/ 

разведена 

непозна

то 

Град Ниш 
м 

224 041 
108 022 33 668 64 287 5 578 4 112 377 

ж 116 019 26 626 64 911 17 088 7 093 301 

Медијана 
м 

75 090 
34 846 11 112 20 509 1 666 1 495 64 

ж 40 244 10 011 20 806 6 206 3 141 80 
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Нишка 

Бања 

м 
12 800 

6 469 1 931 3 859 465 196 18 

ж 6 331 1 208 3 869 998 236 20 

Палилула 
м 

62 928 
30 708 9 576 18 307 1 524 1 139 162 

ж 32 220 7 372 18 470 4 452 1 828 98 

Панталеј 
м 

45 719 
22 253 6 732 13 579 1 105 758 79 

ж 23 466 5 161 13 723 3 213 1 309 60 

Црвени Крст 
м 

27 504 
13 746 4 317 8 033 818 524 54 

ж 13 758 2 874 8 043 2 219 579 43 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
 

3.1.8. Механичко кретање становника 

На број становника на некој територији, његово повећање или умањење, делује, 

поред природног, и механичко кретање становништва. Механичко кретање становништва 

представљено је миграцијама које имају две компоненте, емиграцију и имиграцију. 

Миграција представља просторну покретљивост становништва узроковану различитим 

спољашњим и унутрашњим чиниоцима. Попут природног кретања становништва и 

механичко кретање представља нормалну појаву под одређеним условима и у одређеној 

размери. Ако миграциона кретања имају спонтани карактер увек постоји ризик од 

нежељених последица и то не само на имиграционом већ и на емиграционом подручју. 

(Крстић В., 2007.) Миграције као појава битан су елеменат односа човека и простора те 

с`тога представљају предмет проучавања многих наука, географије, историје, социологије, 

етнологије и других. (Петровић Р., 1986.) 

Механичко кретање има две компоненте: емиграциону и имиграциону. Емиграција 

значи напуштање одређеног простора, односно пресељење у неку другу државу, град, 

насеље или другу територијалну или административну јединицу. Имиграција значи 

долазак на одређени простор, односно досељење у одређену административну јединицу. 

Обе компоненте чине целину механичког кретања и поред тога што се путем једне 

смањује, а путем друге повећава становништво дотичне територије. (Ђошић Д., 1996.) 

 
Табела 18: Досељено становништво према подручју са којег се доселило по општинама 2011.  

 Досељено из Републике Србије 

  из исте области  

 

Укупно свега 

из других 

насеља исте 

општине 

из друге 

општине 

из друге 

области 

Град Ниш 128 279 115 449 7 996 41 086 66 367 

Медијана 43 629 37 820 234 11 109 26 477 

Нишка Бања 7 737 7 374 1 373 4 255 1 746 

Палилула 34 915 31 518 2 235 11 308 17 975 

Панталеј 27 063 24 907 2 062 9 113 13 732 

Црвени Крст 14 935 13 830 2 092 5 301 6 437 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013. 
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Према критеријуму времена постоје: сталне миграције, сезонске миграције и дневне 

и седмичне миграције. Према територијалном критеријуму миграције могу бити: спољне и 

унутрашње миграције. Према критеријуму мотива миграције могу бити: економске, 

социјалне, политичке, миграције мотивисане личним или породичним разлозима. (Крстић 

В., 1979.) 

Као последица динамичког друштвено-економског развоја Ниша формирала се 

миграциона зона. Према попису становништва из 1971. године 2/3 укупног становништва 

града је досељено, а само 1/3 од рођења живи у граду (аутохтоно). Структура досељеног 

становништва према регионалној припадности показује да је већи број пореклом из других 

области као и из других општина. Мотиви дневног или периодичног боравка појединих 

лица у Нишу су бројни послови, школовање, рад, коришћење услуга у разним градским 

установама. 

 

3.1.9. Структура становништва 

Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања 

становништва, и директно утичу на њих, односно структуре становништва треба 

посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно последичним везама са 

динамиком (кретањем) становништва (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Становништво као саставни део географске средине не проучава се само по питању 

бројчаног стања и његове промене. Да би се становништво неке територије упознало и 

демографски процеси разумели, потребно је проучити и друге његове аспекте. Структуре 

становништва представљају динамичне појаве, тј.временом долази до промене удела 

појединих саставних делова у целини. Ове промене имају различите узроке када су у 

питању различите структуре становништва, а исто тако, те промене имају и различите 

последице у поглчеду квалитативних карактеристика становништва. Разликујемо 

структуре становништва по полу, старости, брачном стању, занимању, активности, 

народности, школској спреми и слично (Кицошев С, 2004). 

 

3.1.9.1. Структура становништва по старости и полу 

 
Табела 19: Становништво према старости и  просечна старост становништва 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Укупно 

Град Ниш 
146 524 193 509 230 711 248 086 250 518 260 237 

0-14 40 853 41 353 47 587 47 881 38 427 36 196 

15-64 97 670 138 772 165 484 174 715 173 151 180 299 

65 и више 

година 
7 712 12 403 16 977 24 171 37 412 43 742 

Непознато 289 981 663 1 319 1 528 - 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
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Старосна структура представља битан показатељ оствареног развоја становништва. 

Међутим, старосна структура битан је фактор за утврђивање демографске прошлости али и 

предвиђања демографске будућности. Промене у оквиру старосних структура одразиле су 

се преко смањења удела младог становништва уз истовремено повећање удела старог. То 

је условило појаву да се становништво нашло на прагу демографске старости (Павловић 

М., 1998.) . Опадање броја младог становништва од 0-14 година и повећање старог од 65 и 

више година су пример демографске старости становништва. 

 

                               
Слика 17: Старосна пирамида по половима по попису становништва 2011. 

Извор: hr.wikipedia.org/wiki/Niš 

 

Од укупног броја становника у Нишу било је 126 645 (48,67%) мушкараца и 133 592 

(51,33%) жена, што представља размеру мушкараца и жена 948:1000.  Просечна старост 

становника била је 41,4 година, мушкараца 49,9 година а жена 42,8 година. Удео особа 

старијих од 18 година је 82,8% (215 381), код мушкараца 81,7% (103 519), а код жена 

83,7% (111 862). 

Полна структура представља квантитативан пропорцијални однос између мушког и 

женског становништва у укупној популацији. Старосна структура је једна од најважнијих 

демографских структура, чија је анализа основа за готово сва остала демографска 

проучавања. Фактори који утичу на промене у полној и старосној структури су наталитет, 

морталитет, миграције и неке екстремне околности. До највећих поремећаја ових 

структура долази услед наступања екстремних околности: ратова, епидемија, привредних 

криза, природних катастрофа и др. 

На основу пописних резултата из 2011. године становништво Ниша достигло је 

највећу просечну старост од 41,4 године. 
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Табела 20: Полна структура и просечна старост становништва по општинама 2011. 

    Укупно становништво 

Свега мушко женско 
просечна 

старост 

индекс 

старења 

Град Ниш 260 237 126 645 133 592 41,38 117,48 

Медијана 85 969 40 350 45 619 41,08 114,07 

Нишка Бања 14 680 7 413 7 267 43,33 145,15 

Палилула 73 801 36 410 37 391 41,72 121,45 

Панталеј 53 486 26 267 27 219 41,19 115,70 

Црвени Крст 32 301 16 205 16 096 40,79 108,96 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

 

3.1.9.2. Образовна структура становништва 

Образовна структура становништва представља значајну компоненту у 

истраживању и изучавању популације једне земље. Достигнути ниво образовања и његова 

структура веома су битан фактор за сваку земљу. Ова условљеност посебно долази до 

изражаја у доба брзих друштвено-економских промена које условљавају и велике промене 

образовног састава становништва. Посебну пажњу треба посветити обиму и врсти 

образовања у односу на потребе друштва (Павливић М., 1998.). 

 

 
Табела 21: Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми по општинама, 

 по попису 2011. 

Општина 

п

о

л 

укупно 
без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образова

ње 

Средње 

образова

ње 

Више 

образова

ње 

Високо 

образова

ње 

Непоз

нато 

Град Ниш 
у 224 041 3 309 14 185 33 801 120 562 17 062 34 409 713 

ж 116 019 2 632 10 738 19 944 57 696 7 537 17 118 354 

Медијана 
у 75 090 451 2 481 7 886 37 959 7 388 18 689 236 

ж 40 244 378 2 162 5 069 19 669 3 420 9 418 128 

Нишка 

Бања 

у 12 800 261 1 379 2 679 7 065 625 762 29 

ж 6 331 224 999 1 472 2 992 254 376 14 

Палилула 
у 62 928 1 255 3 847 10 117 35 455 4 379 7 636 239 

ж 32 220 956 2 829 5 993 16 693 1 907 3 737 105 

Пантелеј 
у 45 719 515 3 275 7 145 25 508 3 444 5 695 138 

ж 23 466 430 2 498 4 102 12 069 1 459 2 837 71 

Црвени 

Крст 

у 27 504 828 3 203 5 974 14 575 1 226 1 627 71 

ж 13 758 644 2 250 3 308 6 273 497 750 36 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Подаци о писмености становништва приказани су за сва лица стара десет и више 

година. Задржана је упоредивост са подацима пописа 1991. године. Лица која су завршила 

више од три разреда основне школе сматрана су писменим. Такође писменим су сматрана 
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и лица која су завршила један до три разреда основне школе, као и лица без школе, која су 

била у стању да напишу и прочитају текст у вези са свакидашњим животом. Сва остала 

лица, укључујући и она која само читају, сматрају се неписменим. Подаци о школској 

спреми односе се на највишу завршену школу, односно врсту школе чијим је завршавањем 

лице стекло највиши степен образовања. (СГН, 2014) 

Прма табеларном приказу структуре образовања, најзаступљеније је средње 

образовање, затим високо образовање, док је мали број неписмених . 

 
Графикон 2: Број неписмених, по пописима 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 
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Из графикона се види да је број неписмених био највећи у 1971. години ( 20 982 

становника или 10,74%) и надаље има тенденцију наглог пада тако да 2011. године износи 

свега 2 697 или 1,04% од укупног броја становништва. 

 

3.1.9.3. Економска структура становништва 

Најбољи показатељ оствареног нивоа друштвеног и привредног развоја земље јесте 

економска структура становништва.Према критеријуму активности укупно становништво 

сврстава се у три групе: активно становништво (или радна снага), лица с личним 

приходима и издржавано становништво. 

Економска активност представљена је међузависношћу трију фактора, а то су:  
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а) средства за рад са историјски одређеним техничко – технолошким карактеристикама  

б) предмети рада који су дело природе и становништва као произвођача и потошача  

в) чиниоци успостављања друштвених односа у производњи економских добара (Крстић 

В., 2007.). 

Активно становништво чине лица стара 15 и више година која обављају занимање, 

као и незапослена лица која траже посао и лица која су привремено прекинула обављање 

занимања због служења војног рока (активна лица која не обављају занимања). Под 

занимањем се сматра обављање одређених врста послова у циљу стицања средстава за 

живот. Групу лица с личним приходом чине лица која немају активно занимање, али која 

имају средства за живот од редовних примања, која произилазе од њиховог ранијег рада 

или активности (лични пензионери, инвалиди) или активности неког члана њихове 

породице (породични пензионери). Овде су укључена и лица чији приход проистиче од 

имовине (давање у закуп стана, земље, куће) или имају други лични приход (стипендија, 

социјална помоћ). (СГН, 2014) 

 
Табела 22: Становништво према економској активности по пописима 

 1961. 1971. 1981. 1991.
3)

 2002. 2011.
4)

 

Укупно 

становништво 

града Ниша 

146 524 193 509 226 882 244 895 250 518 260 237 

Активно 

становништво, 

свега 

64 828 84 157  103 062 114 460 114 179 114 859 

Обавља занимање - - - - 85 215 78 531 

Лица са личним 

приходом 
6 485 13 671 20 839 34 327 49 939 - 

Издржавано 

становништво 
75 211 95 681  102 089 96 108 86 028 - 

Пољопривредно 

становништво 
38 000 29 301 16 472 10 897 5 126 - 

Активно 

пољопривредно 

становништво 

22 705 19 891 12 007 8 756  3 669 - 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 
3)

 Напомена: само становништво у земљи 

4) Напомена: Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у 

Републици Србији, Књига бр. 7. 

 

Из табеле се може закључити да се број активног становништва и број лица са 

личним приходом повећао, док се број пољопривредног и активно пољопривредног 

смањио. 

До падања стопе активности дошло је до опадања активности млађег становништва 

услед школовања, затим због смањења удела пољопривредног становништва итд. Узроци 

пораста активног становништва су све шири обухват становништва пензијским 

осигурањем, као  и промене у старосној структури запослених. 
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Класификација радне снаге по делатностима указује на запосленост радне снаге по 

привредним гранама, тј. делатностима уопште. Поделом радне снаге на пољопривредни и 

непољопривредни сектор јавља се уопште облик систематизације код које се налазе остале 

непољопривредне делатности. Са интензивним економским развојем земље долази и до 

смањења удела активних у пољопривреди, а расте удео у непољопривредним 

делатностима. (Павливић М. 1998.) 

 

3.1.9.4. Становништво према националној припадности  1961–2011 

Проблематика националне структуре становништва представља комплексно питање 

при анализи демографских карактеристика неке територије. Често резултати добијени 

испитивањем становника бивају  непрецизни, непотпуни а самим тим и неупоредиви са 

резултатима добијеним раније или са резултатима до којих се дође у будућности. Оваква 

ситуација последица је тога што сваки грађанин има уставно право изјашњавања или 

неизјашњавања о националној припадности на основу субјективног става,тако да једна 

особа у једном тренутку може да се „осећа― као Србин, у другом као Југословен, у трећем 

као Ром а у четвртом пак, може да се не изјасни. Најчешће промене декларисања о 

националној припадности запажене су код Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, Муслимана и 

Југословена. (В. Крстић 2007.) 

И поред наведених проблема, истраживање националне структуре становништва је 

од великог значаја у демографији. 

Сходно важећем уставнимодредбама, у свим пописима после Другог светског рата 

подаци о националној или етничкој припадности, резултат су слободног изјашњавања 

становника, односно родитеља (усвојитеља, старатеља) када су у питању деца млађа од 

десет (у пописима 1948, 1953. и 1961.), односно од петнаест година (у пописима 1971, 

1981, 1991, 2002. и 2011.). (СГН, 2014) 

 
Табела 23: Упоредни преглед становништва према националној припадности 1961-2011 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.
6)

 

Град Ниш 146 524 193 509 230 711 248 086 250 518 260 237 

Срби 139 169 178 041 205 652 229 378 235 657 243 381 

Роми    - 1 905 4 962 5 652 5 687 6 996 

Остали
5)

 7 355 13 563 20 097 13 056 9 174 9 860 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 
5)

 Напомена: у категорију означену „остали― припадају: Бугари, Албанци, Горанци, 

Југословени, Македонци, Словенци, Хрвати, Црногорци и други. 
6)

 Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији, 

Књига бр. 1. 
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Табела 24: Упоредни преглед становништва према националној припадности по општинама 2011. 

 Град Ниш Медијана 
Нишка 

Бања 
Палилула Пантелеј 

Црвени 

Крст 

Укупно 260 237 85 969 14 680 73 801 53 486 32 301 

Срби 243 381 81 591 13 731 68 612 50 696 28 751 

Роми 6 996 669 562 2 745 556 2 464 

Остали 9 860 3 709 387 2 444 2 234 1 086 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

У укупном становништву, поред Срба, у мањем броју су заступљени и Роми. 

У категорију „остали― спадају: : Бугари, Албанци, Горанци, Југословени, 

Македонци, Словенци, Хрвати, Црногорци и други. 

 

3.1.9.5. Становништво према вероисповести по општинама 2011.  

Табела 25:Становништво према вероисповести по општинама 2011.  

 Град Ниш Медијана 
Нишка 

Бања 
Палилула Пантелеј 

Црвени 

Крст 

Укупно 260 237 85 969 14 680 73 801 53 486 32 301 

Православна 240 765 79 299 13 981 68 071 50 144 29 270 

Католичка 809 351 26 222 108 102 

Ислам 2 486 261 25 1 008 91 1 101 

Остало 16 177 6 058 648 4 500 3 143 1 828 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Највећи број становника нишког краја је православне вероисповести. По бројности 

следеће су католичка и исламска вероисповест, али њихов број је знатно мањи у односу на 

припаднике православне вероисповести. У категорију „остало― убрајају се: остале 

хричћанске и друге вероисповести. 
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3.2. Привреда 

Положај Ниша на раскрсници путева кроз долине Јужне Мораве, Нишаве и Топлице 

одредио је граду међународну саобраћајну улогу, из које је временом произашла данашња 

главна улога Ниша као индустријског града. Изградњом железничких пруга кроз долине 

Јужне Мораве и Нишаве крајем XIX века створени су услови за бржи развитак града. Као 

железничка раскрсница, Ниш је добио прве индустрије у вези са железничким саобраћајем. 

Прве железничке радионице запошљавале су велики број радника и временом су се 

разгранале и постале индустријски објекти. Прометни положај Ниша је утицао да он 

постане и тржиште плодне околине, која је давала сировине за прехрамбену и текстилну 

индустрију. Развој индустрије је утицао да се град бројно повећа и урбанистички 

модернизује и прошири. ( Марковић Ј., 1966.) 

На територији Града Ниша послује 2 866 привредних друштава и 7 564 

предузетника (јануар 2015). Недовољно развијена привреда, висока стопа незапослености, 

реструктурирање великих привредних система и комуналних предузећа, као и 

проналажење стратешких партнера у поступку приватизације, захтевају активно 

укључивање локалне самоуправе у креирање привредног развоја града као битног чиниоца 

оживљавања привредних и друштвених активности. ( http://www.privredanis.freeiz.com) 

 

3.2.1. Пољопривреда 

Пољопривредно земљиште на територији града Ниша налази се 28 326 хектара 

пољопривредног земљишта од чега је 3 196 хектара државно земљиште. 

Ово пољопривредно земљиште познато је као прави мозаик типова земљишта, 

формираних под утицајем специфичних педогенетских чинилаца, који су ставили свој 

печат на изглед, особине, производне и потенцијалне вредности земљишта. На основу 

испитивања утврђено је 8 класа, 10 типова, 17 подтипа, 21 варијетета и 36 форми. 

Територија Ниша је рејон ратарских култура, повртарства и виноградарства у 

равничарском и брдском подручју.  

Дуго се мислило да подручје Нишавске котлине располаже значајним 

могућностима када је у питању земљиште као природни ресурс. На жалост, то не одговара 

стварном стању, јер многа земљишта у равницама и брдском подручју, добро позната као 

потенцијално плодна (алувијални наноси, смоница, гајњаче) не заузимају велике 

површине. 

Нерационалним искоришћавањем земљишта, укупни потенцијали су у многим 

деловима субрегиона Ниш смањени до те мере да то представља озбиљан проблем, па се 

неизоставно мора размишљати о строго рационалном искоришћавању, заштити од поплава 

у равницама, заштити пољопривредног земљишта од ерозивних процеса, заштити 

земљишног фонда брдског подручја и заштитном искоришћавању у брдским подручјима. 

Да би потенцијал земљишта дошао до пуног изражаја морају се познавати особине и 

плодности земљишта и предузимати одговарајуће мере међу којима се истичу време 

обраде, количина и начин ђубрења, мере заштите земљишта и посебно, контрола 

плодности земљишта. 
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Слика 18: Проценат искоришћености земљишта на територији града Ниша 

Извор: http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html 

 

На основу статистичких података просечни земљишни посед на територији града 

Ниша је до 5 hа, а учешће ораничног у просечном поседу је око 2 hа по домаћинству. 

 
Табела 26: Пољопривредна површина у ha по општинама 2013. 

 Град Ниш Медијана 
Нишка 

Бања 
Палилула Пантелеј 

Црвени 

Крст 

површина 

у ha 
37 869 785 7 410 7 510 9 258 12 906 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

На територији Града се налази 70 села у 5 градских Општина. Од укупне површине 

коришћеног обрадивог земљишта, 68% пољопривредног земљишта је под ораницама. 

Највећу обрадиву површину има општина Црвени Крст са 12.906 ha, а најмању обрадиву 

површину има општина Медијана 785 ha. 

 (http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html) 

 

3.2.1.1. Воћарство и виноградарство 

Ниш својим географским положајем, климатским и земљишним карактеристикама, 

традицијом, незагађеном природом и великим тржиштем пружа одличне услове за развој 

интензивног и профитабилног воћарства и пратеће прерађивачке индустрије. 

Производња воћа је последњих година значајно интензивирана. Главни фактори 

који утичу на развој пољопривреде, па и воћарства су: повољан географски положај, 

расположивост земљишним фондом, близина тржишта, доступна радна снага, традиција и 

окружење. 

Воћарски рејон обухвата питоме, падине, побрђа дуж целе Нишавске котлине 

непосредно уз планинске масиве Старе и Суве планине.  Отвореност према Средоземљу 

(Вардарска долина), затвореност према северу (Карпати), венцима Сврљишких планина, 

чине климу веома специфичном са изузетном погодношћу за успешно гајење веома 

различитих воћних врста, па чак и неких које су карактеристичне за Медитеран (смоква). 

http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html
http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html
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Графикон 3: Укупне површине под воћњацима и виноградима по ha по општинама 

Извор: http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html 

 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године  површине под воћем у Нишу 

износе око 1 058 hа. Доминирају површине под коштичавим воћем. Најзаступљеније врсте 

воћа су шљива и вишња. У сортименту доминира производња Облачинске вишње, а 

почиње се са гајењем и сорти крупнијег плода (Шумадинка). Од сората шљиве  гаје се 

Стенлеј, као  и домаће сорте Чачанска рана, Чачанска лепотица, Чачанска најбоља, 

Чачанска родна. Просечан принос вишње у 2013. према подацима РСЗ је 9,94 kg/стаблу, а 

шљиве 16,24 kg/стаблу. 

Трешња је прво сезонско воће и као таква представља веома уносну грану 

воћарства. Последњих година постоји велико интересовање за овом воћном врстом, тако 

да је подигнуто доста нових засада. На територији града Ниша тренутно се гаји на 30 ха. 

Просечан принос по стаблу у 2013. години износио је 14 kg. Од сората су заступљене 

Бурлат, Ван, Бинг, Гемерсдорфска, Хеделфингенска, Стела, а  новији засади се подижу 

сортама Регина, Кордија, Феровија, Санберст. 

Кајсија је заступљена на око 38 ha засада.Трећину производње чини селекција која 

је у поступку признавања ДМ1( Доњи Матејевац 1). Ова сорта је изваредног квалитета и 

новији засади се подижу управо овом сортом. Просечан принос кајсије је 8,5 kg/стаблу. 

Бресква се гаји на 72 ha. Просечан принос је око 10 кг/стаблу. 

Водећа сорта јабуке је Ајдаред (70%). Савремени засади са густим склопом , 

подижу се новијим сортиментом: Ред чиф, Грени смит, Златни делишес-клон Б, Бребурн, 

Гала. 

Рејони воћарства:   

1) Равничарско брежуљкасти: Паси Пољана, М.Поток, Г.Трнава, Веле Поље, Палиграце, 

Г.Топоница, Чамурлија, Хум, Бреница, Каменица, Д.Врежина, Д.Матејевац, Малча, 

Јасеновик, Прва Кутина, Кравље, 

2) Брежуљкасто брдски: Суповац, Сечаница, Г.Матејевац, Кнез Село, Г.Врежина, Пасјача, 

Врело, Сићево, Островица, Равни До, Банцарево, Студена, Јелашница, Лазарево Село, 

Габровац. 

3) Поред равничарско брежуљкастих и брежуљкасто брдског могуће је успешно гајење 

свих воћних врста и у равничарском рејону. У сваком насељеном месту у равничарском 

рејону постоје одређена места – оазе која су одувек позната по узгоју воћа и која су 

изузетно погодна за узгој воћа. 
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Табела 27: Укупан принос воћа и винограда 2003-2013 

 Укупан принос , t 

Година јабуке шљиве виногради 

2003. 2 914 6 628 18 820 

2004. 2 363 5 825 19 442 

2005. 1 310 1 984 10 545 

2006. 2 347 5 495 14 983 

2007. 2 350 5 449 14 657 

2008. 1 905  4 200 14 325 

2009. 2 525 4 930 15 794 

2010. 1 746 4 331 11 496 

2011. 2 710 5 580 10 411 

2012. 1 482 3 369 9 926 

2013. 2 267 6 324 14 170 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Град Ниш припада Нишком рејону који обухвата  виноградарске терене који се 

налазе у широкој котлини доњег слива реке Нишаве и доњих сливова река Јужне Мораве и 

моравице. Према попису пољопривреде  из 2012. под виноградима се налази  801 ha. 

(ТАБЕЛА: Општи подаци о пољопривредним газдинствима – попис пољопривреде 2012.) 

Задњих година дошло је до промена сортимента, тако да се поред старијих 

сорти(Пловдина, Тамјаника, Ризлинг, Смедеревка) , гаје и сорте и клонови новијег датума. 

Најзаступљеније сорте за бела вина су Италијански ризлинг, Рајнски ризлинг, 

Шардоне,Смедеревка, Жупљанка, Ркацители, Совињон,бели. Од сорти за производњу 

црвених вина заступљене су Каберне совињон, Прокупац, Мерло, Вранац, Бургундац 

црни.Најзаступљеније стоне сорте су Мускат хамбург, Кардинал, Афуз-али. 

Укупан принос грожђа према подацима РЗС-а је 14 170 тона. Највећа производња је 

у општини Панталеј 6 280 тона. Просечан принос по чокоту износи 1,4 kg. У Нишу је у 

2012.години произведено 32 328 hl, а у 2013.години 51 339 hl вина(РЗС). 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/poljoprivreda-nis/vocarstvo-i-vinogradarstvo-nis.html) 

 

3.2.1.2. Ратарство и повртарство 

Ратарска и повртарска производња у сеоском подручју града Ниша, у укупној 

структури биљне производње учествују са 68% (9831 hа) . 

Површине под житом су релативно константне, али се повећале површине под 

кукурузом у односу на пшеницу у укупној сетвеној површини. Под житом се у Нишу 

налази 8 091 hа. Под пшеницом се налази 3889 hа, а под кукурузом 3 785 hа. Просечан 

http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/poljoprivreda-nis/vocarstvo-i-vinogradarstvo-nis.html
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принос пшенице у 2013.години 3 905 kg/hа (ПГ), док је укупан принос био 16 249 тона. 

Укупан принос кукуруза у Нишким општинама је 2013.године износио 21 362 тоне, док је 

просечан принос на пољопривредним газдинствима износио 3 294 kg/hа. 

 
Табела 28: Производња житарица, повртарског биља, крмног биља 2013. 

 
Укупан принос , t 

Житарице повртарско биље крмно биље 

Година Пшеница кукуруз пасуљ кромпир детелина луцерка 
сено са 

ливада 

сено са 

пашњака 

2003. 10 990 16 675 531 3 670 3 572 7 610 2 481 2 216 

2004. 19 464 27 459 753 4 408 2 777 8 917 2 424 2 493 

2005. 17 933 31 431 723 4 168 3 522 10 898 3 773 2 719 

2006. 14 671 26 876 885 5 213 3 109 11 408 4 106 3 445 

2007. 10 162 9 695 355 3 311 2 117 5 920 2 061 561 

2008. 15 870 26 271 717 4 844 2 670 7 194 3 265 3 044 

2009. 12 238 26 935 657 5 438 2 594 7 382 3 794 3 249 

2010. 12 233 27 526 766 5 066 2 702 8 404 2 940 816 

2011. 12 815 21 477 659 4 907 2 581 9 323 2 572 2 916 

2012. 12 261 12 470 380 3 547 2 331 5 832 2 856 1 815 

2013. 16 249 21 362 513 4 501 3 114 8 380 3 128 1 944 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 

Подручје у коме је најзаступљенија ратарска производња обухвата села у долини 

Мораве и подручје до обронака Сврљишких планина и то следећа села: Палиграце, Веле 

Поље, Горња Tрнава, Доња Tрнава, Горња Топоница, Доња Топоница, Суповац, Мезграја, 

Вртиште, Сечаница, Чамурлија, Трупале, Лалинац, Поповац, Ново Село, Kрушце, Мрамор, 

Чокот, Доње Међурово, Горње Међурово, Бубањ. 

Површине под крмним биљем се налазе на 1236 hа. Највеће површине су под 

детелином 641 hа. Просечан принос детелине 2 483 kg/hа. 

 

    
Графикон 4: Укупан принос пшенице и кукуруза у 2012. и 2013. години у тонама по општинама 

Извор: http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html 

 

Под поврћем се у Нишу налази 240 hа. Град Ниш припада Моравичком рејону, који 

се простире уз реку Мораву и њене притоке пре свега Нишаве. Повртарска производња се 

развила поред великих река. Највише се гаји средње рано и средње касно поврће, мада 

постоје и услови за рано и касно гајење поврћа. На највећим површинама се гаји паприка 

0

2000

4000

6000

8000

p
še
n
ic
a/
To

n
a(
t)

2012.

2013. 0

2000

4000

6000

8000

10000

ku
ku

ru
z/
To

n
a(
t)

2012

2013

http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/agroprofil-nis/poljoprivredno-zemljiste-nis.html


61 

 

на 64 hа, а затим парадајз и купус. На територији Ниша  развила се производња у 

заштићеном простору (24 hа). Парадајз, краставац, паприка, зелена салата се гаје у 

заштуићеном простору. Кромпир, шаргарепа, црни лук, купус, лубеница се углавном гаје 

на отвореном пољу. 

Повртарском производњом баве се пољопривредници следећих села: Горње 

Међурово, Доње Међурово, Чокот, Лалинац, село Бубањ, Мрамор, Крупце, Трупале, 

Вртиште, Горња и Доња Tрнава, Мезграја и Поповац. 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/poljoprivreda-nis/povrtarstvo-i-ratarstvo-nis.html) 

 

3.2.1.3. Сточарство и пчеларство 

Становништво сеоских подручја у Нишавском округу традиционално се бави 

сточарством. Ова грана се у округу сматра једним од најважнијих подсектора 

пољопривреде, док је у планинским подручијима доминантан. Град Ниш располаже 

значајним природним ресурсима, капацитетима и потенцијалима за развој сточарства. Њих 

чини повољан педолошки састав за ратарску производњу, расположивост водних ресурса 

за наводњавање, близина тржишта, постојање стручних институција и фондова. 

У свим градским општинама повољни  услови за гајење крупне стоке су у 

долинама, а брдско-планински предели су погодни за развој овчарства и козарства. Остали 

видови производње(свињарство, живинарство, тов јунади) су у мањем обиму.  У 

говедарској производњи преовлађује шарено домаће говече типа сименталац, док су 

знатно мање заступљене грлачисте сименталске и холштајн расе. У овчарству доминирају 

домаће расе, у које спадају различити сојеви праменке, пиротске оплемењене и цигаја, а од 

страних витемберг и ил де франс. У свињарству је најзаступљенији шведски ландрас и 

велики јокшир, а у мањем броју су присутни холандски, немачки и белгијски ландрас као и 

дурок и пиетрен. 

                           
Слика 19: Процентуални приказ говеда, свиња, оваца и коза у граду Нишу 

Извор: http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/poljoprivreda-nis/stocarstvo-i-pcelarstvo-nis.html 

 

Укупан сточни фонд у граду Нишу чини 2 870 говеда, 15 292 свиња, 5 591 оваца, 3 

784 коза, 89 коња и 161 452 живине. 

Погодни рејони за гајење говеда на територији Ниша су села уз ток реке Јужне 

Мораве и Нишаве, као и села са развијеном ратарском производњом, али и брдско-

планинска села због других система гајења говеда и коришћења пашњака. 

Говеда
10%
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Ниш није погодан за пчеларење због малог броја места за разне пчелиње паше, па 

пчелари користе околне општине где је паша доступнија. Према Попису пољопривреде из 

2012. године у Нишу има 6 383 кошница. Просечан принос меда је око 15 kg по кошници 

годишње. Најважнији производ су багремов и ливадски мед. 

 

Табела 29: Општи подаци о пољопривредним газдинствима – попис пољопривреде 2012. 

 
Град 

Ниш 
Медијана 

Нишка 

Бања 
Палилула Пантелеј 

Црвени 

Крст 

Број 

газдинстава 
8 367 270 1 107 2 371 1 727 2 892 

Пољопривредно 

земљиште 
26 644 8 312 2 436 4 604 3 921 7 372 

Оранице и 

баште 
9 831 105 533 3 101 2 541 4 537 

Воћњаци 1 017 49 139 186 1 566 245 

Виногради 801 31 175 99 321 175 

Ливаде и 

пашњаци 
1 184 68 321 237 236 321 

Говеда 2 870 11 212 802 439 1 406 

Свиње 15 292 171 927 4 708 2 037 7 449 

Овце 5 591 25 1 121 943 1 779 1 723 

Живина 128 065 2 341 11 571 34  382 20 700 59 071 

Трактори 5 058 50 553 1 335 1 264 1 856 

Годишња радна 

јединица
7)

 
6 709 114 703 2 316 1 504 2 072 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 
7)

 Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање 

пољопривредне делатности на газдинству. Број годишњих радних јединица (ГРЈ) једнак је броју 

лица која су имала 100% ГРЈ у посматраној години, тј, пуно радно време у једнојгодини (осам сати 

дневно 225 радних дана у години). 

 

3.2.2. Индустрија 

Индустрија прераде хране свакако представља веома значајан део прерађивачке 

индустрије града Ниша. Према постојећим подацима (Саопштење о индустријској 

производњи 12/2014 Одсека за статистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту 

животне средине града Ниша) прерађивачка индустрија учествује са 100% у индустријској 

производњи града, а у оквиру прерађивачке индустрије производња прехрамбених 

производа учествује са 10,9 %, дуванских производа са 45,6% и производња пића са 0,9% 

(подаци за 2013. годину). 

Из наведених података можемо видети да је производња хране и дуванских 

производа носећа индустријска производња у Нишу. Подаци о запослености (Статистички 

билтен Града Ниша 04-06/2014) говоре да је од 63 484 запослених на територији Града 7 

255 запослено у правним лицима у прерађивачкој индустрији, односно 11,43%. 
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Графикон 5: Структура индустријске производње 2010-2013 године 

Извор:http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/opsti-informacije-nis.html 

 

Области које су највише заступљене у производњи прехрамбених производа су 

производња млечних производа, прашкастих производа, меса и месних производа, хлеба и 

пецива и прерада воћа и поврћа. Основне карактеристике прехрамбене индустрије су 

постојање значајних капацитета који нису у функцији и ниска искоришћеност постојећих 

капацитета  што доводи до ниске конкурентности извозних производа. Водећа предузећа у 

својим областима су извршила значајне инвестиције и имају савремене погоне, али ипак 

већина прерађивачких капацитета заостаје у односу на технолошке и тржишне захтеве. 

Најзначајнији капацитети који су ван функције, у стечају или процесу приватизације, су: 

―Житопромет‖, ПИК Ниш, ЗЗ Сићево, ЗЗ Јелашница, ―Фрипак‖, ―Ницом‖ и Нишка пивара. 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/opsti-informacije-nis.html) 

 

3.2.2.1. Прерада воћа и поврћа 

На територији града Ниша постоји тридесетак предузећа која се баве откупом и 

прерадом воћа и поврћа. Најзаступљеније су хладњаче ( око 60% од броја предузећа) које 

се баве откупом и замрзавањем воћа, применом једноставне технологије и поступака, те се 

на тржишту појављују са замрзнутим производима. Мањи број се бави топлом прерадом, 

пре свега производњом мармеладе и џемова, као и прерадом паприка, краставца и 

парадајза. Постоји и више погона за сушење воћа и поврћа, пре свега шљиве, али се у 

њима могу прерађивати и друге врсте воћа и поврћа. На основу постојећих података 

прерађивачи највише откупљују шљиву (37%) и вишњу (27%), а у мањој мери малину, 

јагоду и купину. Од поврћа се највише прерађује паприка, краставац и парадајз. 

Најзначајнији произвођачи и извозници замрзнутог воћа су: ―Фригонаис‖ Ниш 

(капацитет 3 000 тона), ―Вулић&Вулић‖ Ниш (капацитет 6 500 тона), ―Дадап‖ Ниш, ―КВМ-

гроуп‖ Ниш, ―Емил фруцхт‖ Ниш. Нека од наведених предузећа послују у Нишу, док им се 

погони за прераду налазе на територијама других општина. Сва наведена предузећа су 

разврстана у мала или микро правна лица, у просеку упошљавају 20 радника и до 50 

сезонских радника. Највећи део производа продаје се на домаћем тржишту, око 50%, 

већим компанијама које врше даљу прераду и након тога извозе своје производе, затим на 

тржишту Европске уније (највише Немачка и Италија), око 40%, док остали део одлази на 

http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/opsti-informacije-nis.html
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тржиште Русије и земаља у региону. Од значајнијих произвођача чији су капацитети 

тренутно ван функције треба споменути ―Nicom‖ д.о.о. у стечају, капацитета 3.500 тона, 

који је у свом програму имао ширу лепезу замрзнутог воћа и поврћа као и топлу прераду  и 

―Фрипак‖ Ниш, капацитета 10 000 тона. 

Од осталих прерађивача значајнији су ―Милса‖ Ниш која у свом производном 

програму има паковање чајева, кисели програм и додатке јелима и ―Woods&fruits‖ , које 

послује у саставу ―Нишауто групе‖ а бави се како производњом смрзнутог воћа, тако и 

сушењем шљиве, вишње, јабуке, шипурка, паприке, црног лука и крушке. Постоји већи 

број привредника који се баве топлом прерадом и сушењем воћа и поврћа са малим 

капацитетима који се производњом баве на на занатски начин и сезонски.  Предузеће 

―Ecofood‖ Ниш бави се  увозом и паковањем маслина, паковањем феферона и 

производњом кондиторских производа. 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/prerada-voca-i-povrca-nis.html) 

 

3.2.2.2. Месна индустрија 

У Нишу постоје четири већа прерађивача меса и месних производа и већи број 

мањих месара које имају дозволу за основну обраду свежег меса. Најзначајнији 

произвођачи који имају и своје кланице су ―Бифтек‖ и ―Даком‖, док су ―Симимпекс‖ и 

―Макинтернационал‖ са седиштем у Нишу, а производни погони се налазе на територијама 

општина Бела Паланка и Дољевац.  Регистроване кланице имају капацитете за клање до 

100 јунади или товних бикова дневно, односно 30 000 грла годишње. У месној индустрији 

у Нишу, према постојећим подацима, запослено је око 800 радника. Већина потребне живе 

стоке набавља се ван регије. Због ситуације на тржишту произвођачи имају доста 

проблема у продаји па су принуђени да отварају сопствене малопродајне објекте и тако 

пласирају своје производе, углавном на домаћем тржишту. И поред задовољавајућег 

квалитета производа, извоз је отежан због компликованих процедура око добијања 

извозних дозвола као и неконкурентних цена, на које највише утичу цене крупне стоке. 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/mesna-industrija-nis.html) 

 

3.2.2.3. Млекарска индустрија 

У Нишу постоји једна индустријска млекара и неколико мањих занатских млекара. 

Најзначајнији произвођач је ―Нишка млекара‖ а.д. са откупом и прерадом од 80.000 литара 

млека дневно и 279 запошљених радника. Поседује погон за производњу сирева у Сврљигу 

и дистрибутивне центре у Београду и Новом Саду, тако да је присутна на целом тржишту 

Србије. Осим домаћег тржишта, око 20% производње се извози у Македонију, Црну Гору и 

Републику Српску. Од мањих млекара, значајно је поменути ―Milk house‖ који прерађује 

око 10 000 литара млека дневно и упошљава 21 радника. Остале млекаре су више занатског 

типа или су организоване као породична газдинства мањег капацитета. Добар део млека 

које се прерађује набавља се са територија других општина или ван регије. Постоје 

значајни проблеми јер су већина произвођача млека мала газдинства са 1-3 краве музаре, а 

само мањи број са 10 и 30-40 крава музара. О томе говори и податак да само ―Нишка 

млекара‖ врши откуп од преко 2 000 пољопривредних газдинстава, што у просеку даје 

испоруку од 40 литара по домаћинству. И поред такве ситуације, производња млека у 
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регији (Нишавски округ и Лесковац) има највећу економску вредност и износи око 38 

милиона евра годишње. 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/mlekarska-industrija-nis.html) 

 

3.2.2.4. Остала индустрија 

Од остале индустрије прераде хране заступљена је производња прашкастих 

производа, кондиторских производа, прерада зачина и чајева, а у мањој мери производња 

млинских производа, вина и сокова. Највећи произвођачи су ―Yumis‖, разврстан у средње 

правно лице са 234 запослених, који поред осталог у свом асортиману има и кондиторске 

производе и ―Унијапак‖ са 125 запослених која поред осталог производи млинске 

производе и производе од воћа. За разлику од некадашњег времена када је Ниш имао 

значајну производњу вина и пива, данас су ти производни капацитети ван функције (ЗЗ 

―Малча‖, ЗЗ ―Сићево‖, ПИК Ниш, Нишка пивара). Након приватизације обновљена је 

производња вина у Подруму Малча који послује у саставу винарије ―Статус‖ из Сврљига. 

У Нишу постоји велики број произвођача хлеба и пецива од којих је свакако најзначајнији 

―Житопек‖ са 376 запослених и производњом 90 000 комада хлеба и 4,5 тона пецива 

дневно, пекара ―Бранковић‖ са 207 запослених и пекара ―МБН‖ са 110 запослених. Своје 

производе наведени произвођачи продају на локалном и регионалном тржишту. 

Производња сокова није развијена, тако да постоји само један произвођач ―Бенни плус‖ из 

Нишке Бање, са 39 запослених. Прерадом рибе бавило се предузеће ―Интерфиш‖ које је 

сада у стечају и чији су капацитети ван функције. 

(http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/ostalo-nis.html) 
  

http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/industrija-prerade-hrane-nis/mlekarska-industrija-nis.html
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3.2.4. Tуризам 

Туризам је привредна делатнист која има све већи значај у привреди сваког 

региона. Циљ туризма је да задовољи потребе туриста на различитим дестинацијама.Може 

се рећи да су географски положај и величина града одлучујући фактори просторне 

дистрибуције промета туристичких места. Док се географски положај одражава углавном 

на транзитна кретања (Коридор 10), величина града својим мање или више развијеним 

функцијама (трговинска, културна, административна) одређује обим и врсту посетилаца. 

Ниш има услова за све облике туризма јер се налази на раскрсници Балкана и представља 

транзитни центар иностраних путника. 

Културно историјски споменици 

Најзначајнији културно-историјски споменици у Нишу су: Медијана – велико 

имање из римског периода (IV век); Нишка тврђава – најочуванија турска тврђава на 

средњем Балкану изграђена 1723. која у својим темељима крије остатке римског Naissusа; 

Ћеле кула; Чегар са спомеником који се налази на месту битке Стевана Синђелића са 

Турцима; Споменик ослободиоцима Ниша - подигнут 1937. у знак сећања на борбе за 

ослобођење Ниша; Логор „Црвени крст“ – нацистички концентрациони логор; Спомен-

парк Бубањ – једно од највећих стратишта у Србији из Другог светског рата. 

Слика 20: Мапа Ниша 

Извор: http://ciitlab.elfak.ni.ac.rs/arhimedia/en/cegar-i-cele-kula/ 
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Медијана – је била насељена  пре Константинове владе, али за тај период не постоје 

ни писани ни археолошки споменици. У изворима је забележено да је цар Константин 

богато украсио свој  родни град Наис. Вероватно у то време и Медијана доживљава свој 

пуни процват. Изградњом Константинове резиденције за повремене  боравке, ово насељ је 

добило и свој историјски значај. Судећи по фазама обнове и украшавања палате може се 

претпоставити да је Константин овде дуже боравио вршећи своје државничке дужности. 

Tоком неколико деценија Медијана је била једно од повремених боравишта цара. Бројне 

посете римских царева Наису и Медијани током IV века одразиле су се кроз луксузну 

градњу и уређење Медијане. После најезде Хуна и Гота у V веку, а затим и Словена у VI и 

VII веку Медијана је потпуно порушена.(Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

Археолошка истраживања која су на овом месту одпочела 1932, а која се обављају и 

данас, показала су да ја Медијана заузимала површину од близу 40 хектара и да се у њеном 

средишту налазила луксузна палата коју су окруживале приватне виле са баштама, као и 

неколико монументалних јавних грађевина. Налази из Медијане чувају се у Народном 

музеју у Нишу и Музеју Медијане у Брзом Броду. ( Јанићијевић Ј., 2005.) 

Тврђава – припада најстаријим и највреднијим културним споменицима и један је 

од најпрепознатљивијих симбола Ниша. Заузима скоро централни положај у  граду с 

површином 22,22 хектара. Претечу Тврђаве на данашњем месту представља логор римских 

легионара, а пре тога је овде можда егзистирало насеље Келта. Најпре логор, а потом 

римски град Наисус, постављен је на десној обали Нишаве. (Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

Према натпису на плочи са главне улазне капије, сазидао ју је Ахмет Кан  трећи. У 

Тврђави се налази Бали-бегова џамија, грађена између 1521. и 1523. године у време 

највећег успона Османлијског царства (Јанићијевић Ј., 2005.).  Тврђава има четири главне 

капије: Стамболска капија на јужној страни, Београдска капија на југозападној страни, 

Видинска капија на северној страни и Водена врата или Јагодинска капија на југоисточној 

страни. Из укупног тврђавског наслеђа, издвајају се следећи споменици: Арсенал ( некада 

био магацин за оружје, а данас је уметничка галерија), Бали–бегова џамија (данас 

изложбени „Салон 77―, Археолошки откопи Наисуса, збирка римских камених надгробних 

споменика или Лапидаријум, турко купатило из XVI века – амам, Историјски архив, 

Споменик ослободиоцима Ниша у облику пушчаног метка и др. ( Ристановић С., 1995.) 

Данашњи изглед Тврђаве настао је пред крај XVII и почетком XVIII века. 

Ћеле кула – После Чегарске битке нишки Турци су, у знак освете, одлучили да на 

периферији Ниша, на путу за Цариград, подигну кулу од глава изгинулих српских војника. 

Турски заповедник из Ниша Хуршид–паша, наредио је Србима ћурчијама да одеру главе и 

коже испуне памуком. За то им је плаћао по 25 гроша. Коже испуњене памуком послате су 

султану у Цариград, а од лобања подигнута кула ( Ћеле–кула ). Изграђена је на 

четвороугаоној основи, висине око три метра. У кулу је, у кречном малтеру, узидано 952 

лобања. До ослобођења од Турака 1878. године кула је била откривена. Те године је 

ограђена и наткривена. 1938. испред Ћеле куле су постављени споменик Стевану 

Синђелићу и рељеф битке на Чегру. Године 1974. унутар капеле Ћеле кула је ограђена 

стакленим плочама, чиме је боље заштићена од додира рукама. Непажњом споменик је од 

ослобођења од Турака до данас оштећен тако да данас има 58 лобања. (Енциклопедија 

Ниша I, 1995 ). 

Бубањ – Познат је као једно од највећих стратишта у нашој земљи. У току НОР-а, 

1941-1944, немачки нацистички окупатор је на овом месту стрељао око 10 000 учесника 

НОР-а и родољуба. У спомен-парку величине 9 hа, у средишњем делу Бубња стоји 
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споменик стрељаним родољубима у облику три песнице висине 16, 14 и 13 m, урађен од 

армираног бетона и постављен је 1963. године. ( Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

Споменик на Чегру – На брду Чегар, надомак Ниша, на месту где се одвијала 

чувена битка из Првог српског устанка налази се споменик подигнут у знак сећања на 

храбре војнике и њиховог команданта Стевана Синђелића, који су погинули на овом 

месту, у облику мање пирамиде од гранита са записом : „ Војводи Стевану Синђелићу и 

његовим неумрлим јунацима, који овде славно изгибоше 19. маја 1809. године. Књаз 

Милан М. Обреновић IV и његова храбра војска покајаше их 29. децембра 1877. године 

освојивши Ниш―. Данашњи споменик у облику куле, симбола војног утврђења, подигнут је 

поводом педесете годишњице ослобођења Ниша. Чегар је као познато историјско место, 

стављен под заштиту закона 1983. године а исте године је проглашен од Скупштине 

Србије културним добром од изузетног значаја за Србију. (Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

Логор „Црвени крст“- је концентрациони логор из Другог светског рата, где је од 

1941. било затворено преко 30n000 родољуба. Логор је у целини сачуван у својој 

аутентичности и уређен је као спомен – музеј. ( Јанићијевић Ј., 2005. ) 

Споменик ослободиоцима Ниша- Налази се на Тргу ослобођења, у центру Ниша и 

дело је вајара Антуна Аугустинчића.  Спомеником је симболизована борба српске државе 

и народа за ослобођење од Турака, нацио – бугарског окупатора и Аустро – Немаца. 

Симболи борбе и победе скулптурно су приказани  на странама Споменика. На његове 

четири стране урезане су најзначајније године борбе и победа : 1874 – 79. ( формирање 

револуционарне организације за борбу против Турака ); 1877 – 78. ( ослобођење Ниша од 

Турака ); 5. новембар 1915. ( почетак трогодишње окупације Ниша  ) и 12. октобар 1918. ( 

ослобођење Ниша, у  Првом светском рату ). (Енциклопедија Ниша I, 1995.) 

Велики значај за туризам Нишке котлине имају манифестације : „Нишвил― џез 

фестивал, „Нисомниа― музички фестивал, „Нимус-Нишке музичке свечаности― фестивал 

озбиљне музике, „Међународне хорске свечаности―, „Филмски сусрети―, „Сићевачка 

ликовна колонија―. 

Излетишта у околини Ниша су: Сићевачка клисура – заштићени природни 

феномен, дужине 16 km, са реликтном флором и фауном; Јелашничка клисура – 

специјални резерват природе, дужине 2 km са водопадима и раритетном флором и фауном; 

излетиште Бојанине воде; Каменички вис, излетиште са теренима за зимске спортове и 

Церјанска пећина дужине 4 km, са пространим дворанама испуњеним лепим пећинским 

накитом. 

Главни туристички потенцијал ГО Црвени Крст у наредном периоду требало би да 

буде Бања Топило. Ово бањско-лечилишно насеље са веома квалитетним гео-термалним 

потенцијалом познато је одавно и надалеко али не у довољној мери. Ова бања, по 

потенцијалима изнад Нишке и других бања у Србији, нема готово никакву 

инфраструктуру. (gocrvenikrst.rs/o_nama.php) 

Нишка Бања, поседује квалитативну базу за развој туризма. Природни ресурси, 

смештајни капацитети и традиција у овој области показују да су створени услови за 

интензиван развој квалитетног интегралног туристичког производа, кроз валоризацију 

термо-минералних вода, производњу здраве хране и других туристичких потенцијала 

неопходних за најквалитетнију туристичку понуду. Носилац смештаја у здравственом 

туризму је Институ за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматских и 

кардиоваскуларних болести „Нишка Бања―. Институт у свом саставу има три стационара – 

„Радон―, „Зеленгору― и „Терме―, са укупним смештајним капацитетом од 537 лежајева. Са 

Нишком Бањом, посебним балнеолошким центром у непосредној близини града, али и 
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богатом историјом и издашном природом, туристичка понуда града Ниша и околине пружа 

велике могућности за бањски, лечилишни, пословни и конгресни туризам 

 
Табела 30: Просечан број ноћења туриста по општинама попис 2011. 

 Туристи Ноћења туриста 
Просечан број 

ноћења 

Општина домаћи страни укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

Град 

Ниш 
45 986 31 796 77 782 235 505 51 252 286 757  5,1       1,6 

Медијана 14 614 11 099 25 713 23 814 18 950 42 762  1,6       1,7 

Н.Бања 16 139 2 199 18 338 190 152 4 447 194 599 11,8     2,0 

Палилула 12 099 11 651 23 750 15 772 19 580 35 352  1,3       1,7 

Пантелеј 1 925 619 2 544 3 853 1 183 5 036  2,0       1,9 

Ц.Крст 1 209 6 228 7 437 1 914 7 092 9 006  1,6       1,1 

Извор: Статистички годишњак града Ниша, 2013 

 
Напомена: Просечан број ноћења туриста израчунат дељењемброја ноћења са бројем 

туриста. Пошто се туриста региструје у сваком месту где борави, у случају промене места долази 

до његовог поновног исказивања, односно дуплирања. Стога је, вероватно, и просечан број ноћења 

туриста, израчунат на овај начин, мањи од стварног. 

 

Укупан број туриста на територији града Ниша  током 2011. године био је 77 782, 

од чега је 31 796 страних туриста, док је просечан број ноћења домаћих туриста 5,1 а 

страних 1,6.  

Домаћи туризам има доминантно културно-пословно обележје, укључује висок 

проценат „нетуристичких посета― и одликује се кратком просечном дужином боравка док 

инострани туристи имају наглашено културно и транзитно обележје (Јовичић Д., 2009.). 
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3.3. Насеља 

 

Ниш је највећи град у југоисточној Србији и седиште Нишавског управног округа. 

На подручју Града Ниша је, према попису из 2011, живело 260 237 становника, док је у 

самом насељеном месту живело 183 164 становника, па је тако по броју становника Ниш 

трећи град по величини у Србији (после Београда и Новог Сада). Процењује се да 

агломерација Ниша има преко 400 000 становника. Налази се 237 километара југоисточно 

од Београда на реци Нишави, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву. Град Ниш заузима 

површину од око 596,73 km², укључујући Нишку Бању и остала насеља.  

Саобраћајна инфраструктура на територији Ниша га чини раскрсницом копненог и 

ваздушног саобраћаја Балкана, (поготово због интензивног саобраћаја ка Турској и Грчкој) 

и због тога што се на територији Ниша налази међународни аеродром Константин Велики, 

који носи међународну ознаку INI. Важан је привредни, универзитетски, културни, верски 

и политички центар Србије. Нишки универзитет, основан 1965. године, има 13 факултета и 

око 30.000 студената, а град је и седиште Нишке епархије Српске православне цркве. 

Град Ниш је од 2004. административно подељен на пет градских општина: Медијана, 

Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања. (sr.wikipedia.org/wiki/Ниш) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 21: Карта Општине Ниш 

Извор: www.rastjuga.rs/index.php/sr/nis.html 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%90
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/1965
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B8%D1%88%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://www.rastjuga.rs/index.php/sr/nis.html
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Нишка Бања је градско насеље у градској општини Нишка Бања на подручју града 

Ниша у Нишавском округу. Према првим резултатима пописа из 2011. у бањи је живело 4 

380 становника, према попису из 2002. 4 437 становника, а према попису из 1991. 4 179 

становника. 

Нишка Бања спада у II групу најразвијенијих бања Србије заједно са Бањом 

Ковиљачом, Буковичком Бањом и Матарушком Бањом, које, појединачно гледано, 

остварују преко 100 000 ноћења годишње, са релативно развијеном лечилишном 

функцијом, солидном материјалном базом и повољним положајем (близина 

комуникацијских праваца, градских насеља и других чинилаца).  

Природни лековити фактори у Нишкој Бањи су блага, умерено-континентална 

клима, термоминералне воде, природно минерално блато и лековити гасови. Лековите 

воде, које извиру са пет извора („Главно врело―, „Сува бања―,„Школска чесма―, „Бањица― 

и „Пасјача―), припадају групи земноалкалних хомеотерми (36-38°C), благо 

минерализованих, слабо радиоактивних са капацитетом од 56 литара у секунди.  

(sr.wikipedia.org/wiki/Нишка_Бања) 

Град Ниш: насеља по градским општинама: 

Градска општина Медијана : Брзи Брод и Ниш - део. 

Градска општина Нишка Бања : Банцарево, Горња Студена, Доња Студена, Јелашница, 

Коритњак, Куновица, Лазарево Село, Манастир, Никола Тесла (до 1979. године део Нишке 

Бање), Нишка Бања, Островица, Прва Кутина, Просек, Равни До, Радикина Бара, Раутово, 

Сићево и Чукљеник. 

Градска општина Палилула : Бербатово, Бубањ, Вукманово, Габровац, Горње Међурово, 

Девети мај (до 1985. године Ново Село), Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, 

Мрамор, Мраморски Поток, Ниш - део, Паси Пољана, Суви До и Чокот. 

Градска општина Пантелеј : Бреница, Врело, Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доња 

Врежина, Доњи Матејевац, Дурлан, Јагодин Мала, Јасеновик, Каменица, Кнез Село, 

Малча, Ниш - део, Ореовац, Пасјача и Церје. 

Градска општина Црвени Крст : Берчинац, Веле Поље, Вртиште, Горња Топоница, Горња 

Трнава, Горњи Комрен, Доња Топоница, Доња Трнава, Доњи Комрен, Кравље, Лесковик, 

Медошевац, Мезграја, Миљковац, Ниш - део, Палиграце, Паљина, Поповац, Рујник, 

Сечаница, Суповац, Трупале, Хум и Чамурлија.  

(https://sh.wikipedia.org/wiki/Spisak_naselja_u_Srbiji#Ni.C5.A1avski_okrug) 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sh.wikipedia.org/wiki/Spisak_naselja_u_Srbiji#Ni.C5.A1avski_okrug
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Закључак 

Град Ниш са својих пет општина: Медијана, Нишка Бања, Палилула, Пантелеј и 

Црвени Крст, по пописним подацима из 2011. године, има 260 237 становника. Број 

становника и домаћинстава се мењао кроз векове, град је више пута паљен, разорен до 

темеља, насељаван и обнављан. Захваљујући свом географском положају он постаје главна 

саобраћајница и центар индустрије. Индустријализација Ниша и отварање нових радних 

места,  доводи до механичког кретања и насељавања становника из околних села али и из 

удаљених насеља.Све је више мешовитих и непољопривредних домаћинстава која су своју 

егзистенцију пронашла у граду, а број пољопривредних домаћинстава је у све већем паду. 

Забрињавајући је податак да све више села изумире, читаве породице одлазе из руралних 

насеља. Долази до депопуларизације становништва и појаве „беле куге―, морталитет је 

„надјачао― наталитет тако да је последњих година забележен негативни природни 

прираштај. Тако школе остају без ђака, мајке се све касније одлучују за рађање и у просеку  

роде мање од два детета што је недовољно за просту репродукцију становништва. Задњих 

година се ради на подизању стопе наталитета давањем разних субвенција мајкама, 

међутим ни то није довољно да се подстакне рађање како у Србији, тако и у Нишком 

крају.Због недостатка посла, млади људи се све касније одлучују за формирање породице и 

за што мање чланова. Све је више образованих људи док се неписменост свела на 1%. 

Отварање нових иностраних фирми на подручју Нишке котлине доводи до повећања 

запошљености и стварања бољих услива за егзистенцију.  Перспектива овог краја лежи и у 

бољој организацији туристичких потенцијала, отварању нових хотела, хостела, 

организовању туристичких понуда уз коришћење бањских погодности, сеоског туризма и 

бољег културног садржаја. Ниш је град са богатим историјским наслеђем, погодним 

природним окружењем, младим амбициозним и школованим људима који ће, надам се, 

успети да својом снагом воље допринесу бољем животу.      . 
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