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УВОД 

 

Јужно поморавље означава јужни део Србије, а временом је појам мењао значење. 

Током прве половине 20. века термин се употребљава за означавање простора данашње 

Републике Македоније, односно простор Вардарске Бановине (који се махом подударао са 

претходним). 

Од територијалне реорганизације после Другог светског рата, овај термин се не 

употребљава активно, пошто од тада већи део јужног дела Србије обухвата Косово и 

Метохија, док се преостали део географски назива југоисточном Србијом. 

Јужно поморавље заузима највећи део Јужне Србије. Протеже се од Прешевске 

повије и границе према Македонији на југу, до Сталаћке клисуре и Гледићких планина на 

северу. Од запада према истоку протеже се од Копаоника до бугарске границе. Протеже се на 

површини од 13225 км².То је Родопски простор који је изграђен од најстаријих палеозијских 

стена. У овом региону издвајају се три веће целине, а то су: Власина и Крајиште, Топлица и 

Јабланица и долина Јужне Мораве. Власина и Крајиште заузимају простор између Јужне 

Мораве, Нишаве, границе према Македонији и Бугарској. То је родопски планински простор 

у коме доминирају средње и високе планине, а то су: Бесна кобила, Дукат, Милевска 

планина, Стрешер, Варденик и Чемерник. У долини Јужне Мораве истичу се Кукавица, 

Гољак, Радан, Соколовица, Видојевица, Пасјача и Јастребац, а западно од долине Велике 

Мораве планина Јухор. 

Јужно Поморавље је планинско долинско котлинска макрорегија и мезорегија јужне 

Србије. Родопска Србија обухвата јужне и југоисточне делове уже Србије. Окосница овог 

дела Србије је моравска удолина која је изграђена на простору родопске масе на западном 

рубу Карпатско-балканског руба. У ужем смислу то је долинска регија у којој се налазе 

меридијански поредјане котлине који су настали комадањемродопске масе. Комадање 

родопске масе је почело у пиринејској фази алпске орогенезе,наставиља се током средњег и 

горњег миоцена, што је омогућило трансгресији да захвати потолине северно и јужно од 

Грделичке клисуре. У морфологији рељефа се издвајају и површи, различитих висина. 

Површи су формирали сливови који су се формирали на дну моравске удолине још 

прејезерске транзгресије и чији су се изворишни краци сучељавали у Грделичкој клисури. 

Највише површи су флувијалног порекла. Серија површи испод најниже је такође 

флувијалног порекла. Пратећи регресију језера ка северу и југу реке су удубљивале своје 

долине. Композитна долина Јужне Мораве се састоји од: Врањске котлине, Грделичке 



 

 

Географске промене у Алексиначкој котлини 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- 2 - 

 

клисуре, Лесковачке котлине, Печењевачко гсужења, Брестовачке котлине, Корвинградског 

сужења, Нишке котлине, Мезграјског сужења, Алексиначке котлине и Сталаћке клисуре. 

Алексиначка котлина је котлина у Србији у композитној долини Јужне Мораве. 

Смештена је између планина Озрена на северу и истоку (Лесковик), док се на западном делу 

простире планина Мали Јастребац. На југу се котлина наставља у Мезграјско сужење, а на 

северу у Сталаћку клисуру. Њен обод је изграђен од старих палеозојских стена, док су дну 

приметне наслаге неогених седимената. Име је добила по граду Алексинцу, који се налази у 

њеном средишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Географске промене у Алексиначкој котлини 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- 3 - 

 

1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Територија Алексиначке котлине налази се у југоисточном делу Републике Србије и  

простире се између 43°22' и 43°43' северне географске ширине и 21°29' до 21°56' источне 

географске дужине, а сам град Алексинац између 43° 32' и 43° 33' северне географске 

ширине и 21°42' до 21°43'.   

Територија заузима површину од 707 km². Укупан број насељених места је 72; једно 

градско и 71 сеоско насеље.  

Средином територије, правцем југоисток-северозапад, тече река Јужна Морава а 

правцем север-југ њена највећа притока у овом делу Србије, река Моравица. У средњем делу 

тока Моравице, на северу налази се акумулација Бован. На подручју влада 

умереноконтинентална клима која се одликује већим годишњим температурним колебањима. 

Најчешћи ветрови су северозападни, источни и југоисточни.   

 

Слика 1. Географски положај Алексиначке котлине 

https://sr.wikipedia.org/wiki/media/File:Opstina_Al.jpg 
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Алексиначка котлина, равничарски део који прати ток Јужне Мораве простире се 

правцем северозапад-југоисток. Најнижу тачку, са 150 m надморске висине има у селима 

Јасење и Вукашиновац и у самом току Јужне Мораве,  а од њих се према истоку и према 

западу лагано уздиже валовито земљиште које на североистоку прелази у планину Буковик, 

на истоку у Озрен чији се највиши врх Лесковик, изнад Липовца, уздиже на 1174 m. На 

западу и југозападу предео који неодољиво подсећа на Шумадију прелази лагано у падине 

Малог и Великог Јастребца. 

 

 

Слика 2. Алексиначка котлина 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/media/File:Aleksinacka_kotlina.jpg 

 

Алексинац спада у ред већих градских центара (шести ниво хијерархијске лествице, 

заједно са Сјеницом, Трстеником и Великом Планом) са развијеном, стабилном и 

уравнотеженом функцијском структуром. Град се налази у средишту комуникационих 

праваца, који представљају саобраћајну артерију изузетног међународног значаја који 

средњу Европу спајају са источном и јужном Европом (КОРИДОР 10).   
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Геостратешки положај је веома повољан јер преко територије Алексинац воде важни 

саобраћајни (железнички и путни) правци који повезују Алексинац са важним регионалним, 

републичким и мећународним  центрима и центрима економских активности.   

Удаљеност Алексинца од главних привредних центара и аеродрома у земљи и 

непосредном окружењу је: Београд - 207 km; Ниш - 30 km; Софија – 180 km; Скопље – 230 

km; Приштина – 155 km.  

Територија је повезана са суседним општинама путевима регионалног и међународног  

значаја: на северу  са општином Ражањ и општином Сокобања (Зајечарски округ), на истоку 

је општина Сврљиг, на југу су град Ниш и Прокупље (Топлички округ), на западу је општина 

Крушевац (Расински округ). Удаљеност Алексинца од центара ових општина  је 20 до 45 

километара што чини да, осим саобраћајних, ове општине имају и  добре везе у оквиру 

економске сарадње и друштвено-политичког живота.             

Гравитационе зоне: Алексинац има развијену структуру производних и услужних 

делатности  на основу које су успостављене бројне функционалне везе са окружењем. 

Генерални планом (ГП) Алексинца су, према обиму и интензитету утицаја града на 

окружење, диференциране три гравитационе зоне:   

- Првој гравитационој зони припадају насеља: Алексиначки Рудник, Глоговица, 

Вакуп, Краљево, Житковац, Моравац, Прћиловица, и Доњи Адровац са којима 

су функционалне везе града Алексинца свакодневне, поливалентне и врло 

интензивне. Под утицајем демографског и привредног развоја формира се зона 

урбаног карактера са све јачим везама насеља у оквиру зоне. Ова зона има 

највиши економски значај у планирању будућих привредних активности 

Општине. У њој се налазе радне зоне: “Кукиш“, Житковац и Алексиначки 

Рудник.  

- Другој гравитационој зони припадају остала насеља са територије општине 

Алексинац (63) у којима постоје развијене функционалне везе са седиштем 

Алексиначке котлине у погледу запослености, пласмана производа, трговине и  

коришћења услуга јавних служби. Интензитет веза је слабији али су оне 

свакако значајнеза повезивање насељених места.  

- Трећу гравитациону зону чине делови суседних општина Сокобања, Ражањ и  

Ниш са којима се свакодневно остварују функционалне везе у области  

школства, јавних служби, здравствене и социјалне заштите. Додатни разлог 

што су општине Ражањ и Сокобања у зони делимичног утицаја Алексинца је 

надлежност појединих државних органа и инспекцијских  служби чија су 
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седишта у Алексинцу. Утицај на ове општине је слаб услед широког руралног 

појаса који чини велики број сеоских насеља у општини Алексинац и 

преплитања утицаја других градских центара (Крушевац, Ниш, Параћин, 

Књажевац)  

Промена положаја Алексинца на хијерархијској скали градских центара Србије има 

реалну перспективу, посебно са аспекта развојних потенцијала који нису ни изблиза 

искоришћени, саобраћајно-географског положаја и ресурсних потенцијала (резерве уљних 

шкриљаца и угља, хидролошки потенцијали, обрадиво земљиште, шљунак и др.). 

 

2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

2.1. Геолошка обележја 

 

Алексиначка котлина је котлина у Србији у композитној долини Јужне Мораве. 

Смештена је између планина Озрена на северу и истоку, док се на западном делу простире 

планина Мали Јастребац. На југу се котлина наставља у Мезграјско сужење, а на северу у 

Сталаћку клисуру. Њен обод је изграђен од старих палеозојских стена, док су дну приметне 

наслаге неогених седимената. Име је добила по граду Алексинцу, који се налази у њеном 

средишту. (Марковић, Ј.1966). 

Алексиначка котлина лежи у северном делу јужног Поморавqа. Омеђују је Послонске 

планине и планина Буковик, на северу, Бованска клисура и обронци планине Озрен, на 

истоку, према западу је, по рељефним карактеристикама, комплексно ниско побрђе, 

Мојсиња, превоја Кревет и Ђуниских висова, који заједно са висовима у залеђу Житковца и 

побрђем Малог Јастрепца, чине прави мали планински ланац, док се према југу Алексиначка 

долина спаја са Нишком котлином. 

Котлина је пространа и налази се на тектонској граници кристаластих шкриљаца и 

унутрашњег кречњачког мезозојског појаса источне Србије. У њеном геолошком саставу 

учествују стене различите старости: кристаласти шкриљци прве и друге групе, седименти 

девом-карбон, перм, тријас, јура, креда, терцијар и квартар, као и магматске стене. 

(Мартиновић, 1976.) 

Шкриљци високог кристалитета утврђени су са обе стране Јужне Мораве, док је 

кристалин друге групе мањег пространства. Ове стене указују да је на ободу котлине 
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развијен силур, али и камбрија. Од других палеозојских формација има и девонских пешчара 

и карбонских глинаца. Пермски црвени пешчари имају највеће пространство. 

Мезозоик је представљен прво доњим тријасом. Ова формација је у горњим 

хоризонтима црвених пешчара. Креда је помоћу оскудне фауне издвојена у северном ободу. 

Кеиозоик углавном захвата централни део котлине. Од тих творевина се издваја 

олигоцен и то једино по свом положају и односу према кредним и неогеним слојевима. 

Неоген је заступљен миоценом и плиоценом. Од ових седимената најстарији су лапоровити 

кречњаци. Млађа од њих је 'црвена серија' која се по свом стратиграфском положају сматра 

доњосарматском. Њој у повлати до 500 m висине су моћни панонски и понтијски разнобојни 

слабо везани пескови, лапори и глине. Ови седименти су разграничени помоћу неколико 

конгерија тако да доњи хоризонти су узети за панонске, а највиши за понтске. Квартарни 

седименти односно дилувијум је представљен бигром, лесом и шљунком који се често 

компонује са најмлађим наносима. 

Магматске стене су најмање заступљени (гранитом, габром, базалтом, дацитом и 

туфовима). Њихова појава је уско везана за дубоке тектонске проломе углавном дуж обода 

котлине. С тим у вези, запажене су нове локалности базалтних и туфитних изданака. 

 

 

2.2. Геоморфолошка обележја 

 

Алексиначку котлину карактеришу различити геоморфолошки облици. Ова 

разноликост је последица веома дуге и бурне геолошке прошлости. У рељефу се јасно истичу 

како тектонски, тако и различити облици ерозивног рељефа. 

Алексиначка котлина је настала тектонским процесима, који су захватили њено дно и 

обод, а манифестовали су се убирањем, најахивањем, раседањем и разламањем скоро свих 

слојева. Отуда котлина представља посебну тектонску целину која лежи између планинских 

и морфотектонских јединица (Мартиновић, 1976). 

Вишефазни тектонски покрети довели су до тога да је положај слојева скоро увек 

дискордантан. Ипак се примећује да нагиб код свих преовлађује ка југозападу. По томе, 

извор потисака за област котлине, изгледа да се налазио у Малом Јастребцу и Селичевици. 

Он је нарочито деловао за време алпског орогена када су због тога скоро сви старији слојеви 

врло поремећени, убрани, извијени или налегли једни на друге. Сматра се да је стварање 

котлинске области почело са бајкалским и каледонским да би се преко херцинских наставило 

олигомиоценским покретима. 
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У морфотектонском склопу макрорељефа котлине, тектонски су предиспонирани и 

локални басени, као и клисуре које их, као морфолошке споне, везују и одвајају.  

Мезо и микрорељеф котлине су изграђивани различитим морфогенетским процесима, 

и то терасним, термалним, крашким, кластокрашким и рецентним облицима. 

Крајем миоцена котлину је испунио дубок залив Паратетиса. Отада па до данас 

настаје њен еволутивни развитак. Он је подељен на језерску и флувиоденудациону фазу. 

Међутим, издвојене су још две фазе, преабразиона и флувијално-абразиона. Наиме, добро 

очувани клифови, карактеристични прибрежни седименти, терасе и подови, њихово 

пространство и повезивање у јединствени ниво у оквиру котлине, потврђују постојање 

абразионог процеса у прошлости. (Марковић, Ј.1966) 

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

својим осцилирањем створило већи број нивоа. Највиши абразиони облици су на 1000-1020 

m и утврђено је укупно 12 језерских стања: 1020-1000, 910-900, 860-850, 840-835, 830-820, 

780-770, 760-740, 720, 680, 660, 645 и 635-630 m. Сви ови нивои су резултат и позитивног и 

негативног осцилирања језера чији се износ кретао од 100 до 10 m (Мартиновић, 1976). 

Абразиони нивои су већином нагнути ка котлини. На висини 512 - 490 m појавила се 

централна језерска раван а са њом је почео прави флувиоденудациони процес. Од кад је 

Морава додирнула језерско дно, извршила је вертикална засецања и изградила терасе. Тераса 

од 206-178 m је рецентна. Велики број тераса у оквиру централне равни условљен је 

спуштањем доње ерозивне базе Мораве, углавном услед тектонских покрета који су се у 

Моравском рову дешавали скоро до краја квартара на шта упућује и њихова местимична 

инверсност (Мартиновић, 1976). 

Специфичност морфопластике котлине је у томе што је обликује и термални рељеф. 

Велики део обода, састављен од лимнокварцита, односно хидрокварцита, који је старија 

термална творевина. Хемијски акумулативни облици рељефа настају излучивањем из 

термалних раствора. 

Крашки рељеф заступљен је на северном, источном и југоисточном ободу, где су 

развијене мале вртаче и шкрапе у зачетку (музге) као и разнолике каменице и други 

микрооблици краса. Од тектонско-крашких облика најимпресивнији су паритетни сатови. 

Створени су на мањим раседима или на параклазама и дијаклазама. То су велике вертикалне 

паралелне кречњачке плоче, дебљине 0,20-1,5 m, које изгледају као дубоки и врло уски 

процепи и зато подсећају на рамове саћа у кошницама. 
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Рељеф кластокраса распростањен је у црвеним пешчарима. Карбонати су депоновани 

са некадашње кречњачке повлате, која је еродирана, а хемијски и хидромеханички процеси 

су се пренели на пешчаре.  

Рецентни рељеф је заступљен на различитој геолошкој грађи. Интензивним ерозивним 

дејством, на обешумљеном тлу у продуктивном слоју земљишта, усечене су оштре форме 

ровина и вододерина, као и крупни облици ерозије тла.  

 

2.3. Клима 

 

На подручју Алексинца влада умерено-континентална клима која се одликује већим 

годишњим температурним колебањима. Клима је под утицајем континенталних ваздушних 

струјења, нарочито оних из правца запада, истока и југа. 

Температура ваздуха 

показује велику устаљеност, разлике у току дана и ноћи, као и разлике према 

годишњем добу су умерене. Највише мразних дана има у јануару (просек 24), а тропских 

дана када је температура већа од 30˚C просечно има највише у јулу и августу. 

Најчешћи ветрови су северозападни, источни и југоисточни. 

На климу Алексиначке котлине утичу географски положај, рељеф и продори топлих и 

хладних ваздушних маса. Лета су топла, а зиме снеговите. Прелазна годишња доба су 

изразита, док су падавине типичне за пролећни и јесењи период. Континентални утицаји са 

севера, из Влашке продиру долином Тимока преко превоја Грамаде и Панонске низије 

Поморављем. Појава највиших и најнижих температура није увек везана за јул и јануар, већ 

има и померања или одступања. 

Годишње у просеку у Алексиначкој котлини падне 600-800 mm кише и снега по 

квадратном метру и буде у просеку 123 кишовита дана и 43 дана са снегом. 

Просечни ваздушни притисак је 992,74 милибара, просечна јачина ветра је нешто 

мања од 3 бофора, а средња годишња влажност ваздуха је 70,4%, и највећа у јануару 80,0% а 

најмања у августу 61,9%. 

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

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

 

Подручје Алексиначке котлине је веома богато воденим токовима који сачињавају део 

слива Јужне Мораве. Од већих левих притока Јужне Мораве ту је река Турија, а од десних 

река Моравица која својим током у дужини од 20 км од Бованског језера тече територијом 

Алексинца. 

У близини Алексинца је и вештачка акумулација, језеро Бован, површине 110 ха и 

запремине 59.000.000 м³ из које се већи део општине и град Алексинац снабдевају пијаћом 

водом. Бованско језеро идеално је и за развој туризма. 

Још у средњем веку, за време Стефана Немање, због великог богатства водним 

токовима део општине Алексинац називан је  „Реке“ и улазио је у састав најстарије 

Немањине баштине као “удеона“, односно територија  додељена наследством.   

Подручје је богато воденим токовима који представљају део слива Јужне Мораве. Од 

већих левих притока значајне су: река Турија, Радевачка река, Копривничка река, 

Малодреновачки поток, Орашачки  поток  и  Срезовачка река. Од десних притока Јужне 

Мораве важне су: река Моравица, која својим током од око 20 км од Бованског језера до 

ушћа у Јужну Мораву протиче кроз територију општине Алексинац, затим Белобрешка река, 

Липовачка река, Бујмирски поток, Мозговачка река и Дреновачки поток.    

Укупна количина воде на подручју општине Алексинац повећана је изградњом 

вештачке  акумулације Бован,  површине 110 hа и запремине 59.000.000 m³ воде, која 

представља значајан ресурс за вишенаменску експлоатацију (водоснабдевање, развој 

туризма, рибарства, спорта...). 

Бројне притоке Јужне Мораве са леве и десне стране њеног корита, алувијалне и 

хидрогеолошке резерве, уз неопходна улагања могле би да обезбеде неограничене количине 

воде за пиће, индустријску прераду, наводњавање пољоривредних култура и експлоатацију у 

комерцијалне сврхе. (Марковић, Ј.1966) 

Утврђене резерве и квалитет маломинералних и минералних вода из неколико 

истражених бушотина допуњују слику о изузетним хидропотенцијалима Алексиначке 

котлине. 
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2.5. Биљни и животињски свет 

 

Од укупне површине територије, на њиве отпада највећи проценат, шуме и шумско 

земљиште су на другом месту, пашњаци и ливаде су на трећем месту, следе воћњаци и 

виногради, а на крају је остало земљиште. 

На њивама доминантне врсте су пшеница и кукуруз, ретко се сеје јечам и овас. Поврће 

се узгаја на малим парцелама и најчешће се користи за индивидуалне потребе. Шумске 

заједнице доминантно су лишћари, а има и четинара. Најчешће лишћарске врсте су: буква, 

храст, багрем, граб, јасен, јавор, липа, топола, врба, леска, клен, дрен... Четинарске врсте су: 

бор, дуглазија, ариш... Пашњаци и ливаде богати су разноврсним травама, док су воћњаци и 

виногради заступљени на мањим површинама. 

 

Табела 1. Структура земљишних површина у Алексиначкој котлини 

 

                        Извор: Просторни план Општине Алексинац, 2011 

 

Према катастарским подацима општина Алексинац располаже са 70.660 hа укупне 

земљишне површине. У структури земљишних површина најзаступљеније је пољопривредно 

земљиште са површином од 45.235 hа (64%), затим шуме са 20.150 hа (28,5%) и неплодно  

земљиште 5.275 (7,5%).   
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Велика заступљеност пољопривредних површина на подручју општине представља 

значајан природни потенцијал за развој пољопривреде. 

Пољопривредни равничарски део лежи у долини реке Јужне Мораве и једним делом 

реке Моравице. У равничарском делу преовладавају алувијални наноси и гајњача док у 

брдско планинским деловима преовладава смоница.  

Шумски комплекси се простиру на 20.150 hа односно на 28,5 % укупне територије и 

њима газдује или врши надзор код приватних шума републичко Јавно предузеће 

“Србијашуме”. Учешће тих површина у укупном шумском фонду Србије је 1,2%.  

Због своје вишестуке корисности шуме могу бити веома важан ресурс за рурални 

развој а нарочито за економски развој више делатности везаних за експлоатацију и прераду 

дрвета.    

 

Табела 2. Заступљеност врста дрвета у шумама у општини Алексинац 

 

                        Извор: Просторни план Општине Алексинац, 2011 

 

Буква као најзаступљенија врста дрвета  веома је погодна за коришћење у дрвној 

индустрији. Ипак, учешће дрвне индустрије у укупном дохотку Општине Алкесинац је  

веома мало. Развој ове гране може бити једна од шанси укупног привредног развоја 

територије.   

Имајући у виду повољне природне услове, заступљеност животињских врста је веома 

изражена и разноврсна. Стално су настањене или се повремено појављују следеће врсте: 

срна, дивља свиња, зец, веверица, пух, јазавац, куна, видра, твор, лисица, вук, шакал, дивља 

мачка, фазан, гугутка, грлица, дивљи голуб, јаребица, препелица, дивља гуска, дивља патка, 

чапља, рода, барски петао, барска кока, креја, гачац, врана, сврака, ронац, гњурац, шумска 

шљука, детлић и птице певачице. 
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3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

3.1. Историјски развој 

 

Готово читаво јужно поморавље је било насељено још у праисторији, о чему сведоче 

бројни археолошки налази. Тихомир Ђорђевић, историчар и археолог са краја 19. века, 

бележи да су „сва села алексиначке општине са леве стране тока Јужне Мораве била 

насељена још у праисторији, почевши од села Витковца па све до Тешице“. Захваљујући 

историчару Миодрагу Спирићу који је објединио историју општине Алексинац у својим 

радовима, ми данас имамо поуздане податке о археолошким налазима на територији 

општине. Налазишта која припадају Старчевачкој култури откривена су у Моравцу и 

Лужану, док винчанској култури припадају налазишта код села Катуна, Краљева, 

Врћеновице, Витковца, Мозгова, и два локалитета у граду Алексинцу: „Зелени вир“ и „Друго 

Окно“. Ни један од поменутих локалитета није научно истраживан и ради се углавном о 

случајним налазима. На локалитету „Јеленац“ у Алексинцу пронађени су остаци Бубањско 

хумске групе, као и баденско костолачке групе. Налазишта која припадају Параћинској групи 

која се одликује некрополама, нађена су код Житковачке циглане у Житковцу и код 

железничке станице у Витковцу. 

Данашња територија општине Алексинац припадала је римској провинцији Горња 

Мезија. Овде је пролазио римски војни пут или Via Militaris, чија тачна траса кроз данашњу 

територију алексиначке општине није позната. Дуж овог пута су се налазиле једна станица за 

преноћиште Praesidium Pompei и једна станица за измену коња Rappiana. Историчари немају 

усаглашено мишљење где су се ове станице тачно налазиле. 

Име Алексинца први пут је записано 1516. године у Крушевачком дефтеру. О 

настанку имена постоји више легенди. Сасвим је, међутим, извесно да име долази од 

властитог имена. Наиме, најпознатија легенда о имену Алексинца у овим крајевима спомиње 

неког Алексу, власника механе (кафане, тј. хана у то време). Тако је тадашњи „Алексин хан“ 

израстао у данашњи Алексинац. 

Преко ових територија одржавале су се од најстаријих времена сувоземне везе између 

Европе и Азије. Преко ње су се кретале велике војске у освајачким и одбрамбеним походима, 

јер су ту пролазили војни друмови, познати под општим називом Цариградски друм. 
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За настанак Алексинца као насеља од значаја је сама конфигурација земљишта. 

Алексинац се као насеље најпре формирао у подножју брда Градиште (228 m), у јужној 

половини данашњег села Вакуп, па се одатле преселио на данашњу локацију. Ово место се 

од средњовековног села, током своје бурне историје, развило у привредни, административни, 

судски, културни, просветни и здравствени центар своје околине. 

На развој Алексинца у првом реду су утицале саобраћајне везе. Он се у 16. веку нашао 

на новом турском Цариградском друму и постао важна станица за преноћишта путника, што 

је условило да у њему почетком 17. века Турци подигну тврђаву чија посада је имала задатак 

да штити путнике на друму од хајдука. 

Поред саобраћајних веза, развој Алексинца одредили су и привредни услови. Његовој 

околини било је потребно место за размену добара, локално средиште. То је условило да 

почетком 17. века Алексинац спада у ред вароши које „имају испод 100 дућана“. 

У 18. веку Алексинац је био седиште нахије, а поред вароши, нахију је чинило још 17 

села. 

У ослободилачким ратовима од Турака током Првог и Другог српског устанка 

територија Алексиначке котлине има веома значајну улогу и представља пограничну област 

између слободне устаничке Србије и Турске, а систем утврђења Делиград представља 

симбол српске одбране. Историјски  је веома важна битка на Делиграду 1806. године у којој 

су устаници задали  тежак пораз бројнијој и боље опремљеној турској војсци. Алексинац је 

коначно ослобођен од Турака  1832. године, када улази у састав Србије Кнеза Милоша.  

Положај пограничне вароши према Oсманлијском царству омогућио је Алексинцу 

брзи развој у сваком погледу. У њему су 1834. године изграђени царинарница и карантин, 

1835. године отворена  прва основна школа, 1837. године подигнута Црква Св.Никола, 1865. 

године отворена је гимназија  а 1866. године библиотека са читаоницом (Стратешки План за 

Економски Развој Општине Алексинац, 2006).  

Велики значај околина Алексинца имала је у Првом српском устанку и рату 1876-

1878. године. Алексинац је у време Првог српског устанка припадао Лесковачком пашалуку, 

први додир са устанком имао је 1805. године, када је кроз њега прошла војска нишког 

мухафиза Хафиз-паше. Славни дани у овом устанку настају 1806. године, изградњом 

утврђења код Делиграда, девет километара северозпадно од Алексинца. Позната битка, у 

којој су Срби однели победу над Турцима одиграла се септембра 1806. године. Алексинчане 

је у боју предводио војвода Стојан Цветковић. 

Алексинац и околина су одиграли важну улогу и у Првом српско-турском рату 1876. 

године. Ту је било седиште штаба кнеза Милана Обреновића, а чувена је и битка на 
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Шуматовцу коју су Срби добили. У овом рату се уз Србе борио и велики број добровољаца 

из многих европских држава и Русије. Најславније је име пуковника Николаја Рајевског, који 

је погинуо код Адровца, а чије срце је сахрањено у порти манастира Свети Роман код 

Прасковца. Личност пуковника Рајевског послужила је Лаву Толстоју за обликовање лика 

грофа Вронског у роману Ана Карењина. 

Алексинац је тешко страдао у бомбардовањима 1999. године када су у више наврата 

погођени цивилни објекти у ужем градском језгру. У самом граду погинуло је 14 лица, а још 

четворо грађана општине погинуло је у бомбардовању воза у Грделичкој клисури. 

 

3.2. Становништво 

 

Према попису из 2011. године у Алексиначком крају живи 51863 становника што 

указује да је број становника у константном опадању. На самњење броја становника велики 

утицај има лоша економска ситуација, опадање стандарда, као и немири који су задесили 

нашу државу. 

 

Табела 3. Број становника на територији општине Алексинац од  1948. до 2011. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Становника 61002 64344 67200 66082 67286 63844 57749 51863 

Извор: http://www.aleksinac.org/index.php/o-gradu-i-okolini/stanovnistvo 

У Алексиначком крају највише живе Срби, чак 91,71%. Друга по бројности је Ромска 

етничка заједница која представља 3,73% популације. Присутне су и остале етничке 

заједнице: Македонци, Црногорци, Хрвати, Словенци, Бугари, Албанци, Украјинци, Немци, 

Руси, Русини, Бошњаци, Горанци, Власи, Мађари... 

У градској средини живи 17978 становника, а у сеоској 33885. Мушког становништва 

је 25679, а женског 26184. Што се тиче старосне структуре Алексиначког краја, можемо рећи 

да просечна старост износи 43,9 година, 42,8 код мушкараца и 45,1 код жена. Густина 

насељености је 73,36 становника по km² (http://www.aleksinac.org/index.php/o-gradu-i-

okolini/stanovnistvo).  

У 2012. години рођено је 442, а умрло 817 лица, што указује на негативну стопу 

природног прираштаја. Овако нагло смањење броја рођених доводи до смањења склапања 
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бракова који у 2012. години износи 212 (http://www.aleksinac.org/index.php/o-gradu-i-

okolini/stanovnistvo). 

 

Табела 4. Становништво према полу по насљима 

 

Извор: (Републички завод за статистику, 2011) 

 

 

Приметном паду броја становника је битно допринела миграција становништва из 

Алексинца у друге градове ради школовања и посла. Годишње, у просеку се креће 450-600 

становника или око 1% укупног становништва. 

На територији алексиначке котлине, према попису становништва из 2011. Године, има 

17016  домаћинстава. На територији општине Алексинац је просечан број чланова 

домаћинства 3,0 (Републички завод за статистику, 2011).  

Велики проценат домаћинстава у општини Алексинац која се баве пољопривредном  

производњом (12.250 домаћинстава, односно око 60% од укупног броја домаћинстава на 

нивоу општине, при чему је преко 5000 пољопривредних газдинстава регистровано код 

министарства пољопривреде и шумарства), што Алексинац чини изразито пољопривредном 

општином. 

 

4. ПРИВРЕДА 

 

4.1. Историјски развој привреде 

 

Од изузетног значаја за развој Алексинца је и то што је од 1833. до 1878. године био 

гранично место према Турској, па се преко њега кретала сва робна размена између Средње 

Европе и Турске, због чега је ту постојала царинарница (ђумрукана), карантин и окружни суд 
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који је издавао визе за улазак у Србију преко Алексинца. Развој Алексинца као пограничног 

места посебно је помагао кнез Милош Обреновић. Он је, поред економских разлога, од 

Алексинца хтео да створи конкурента Нишу, који се тада налазио у турским рукама. Кнез 

Милош је ту замисао донекле и остварио. Поред поменутих институција, у Алексинцу је 

било и седиште енглеског курира који је примао и експедовао енглеску пошту за Турску и из 

Турске. Године 1838. изграђена је црква, а од 1841. до 1869. године у Алексинцу је било и 

седиште аустријске поште. 

Године 1840-те Алексинац добија трећу пошту у тадашњој Србији, одмах после 

Београда и Крагујевца. Прва телеграфска линија у Србији отворена је 1855. године између  

Београда и Алексинца. У то време варош  доживљава пуни привредни развој. У Алексинцу 

су 1863. године радила 54 трговачка дућана, 176 дућана занатлија и 36 механа а 1865. године 

отвара се и фабрика пива. 1876. године у време Првог ослободилачког рата, Турци улазе у 

Алексинац, спаљују 120 кућа и пивару а огромне губитке трпи становништво и привреда.  По 

завршетку Другог ослободилачког рата 1878. године ратом оштећени Алексинац није више 

погранично место, што битно утиче на његов даљи развој (Стратешки План за Економски 

Развој Општине Алексинац, 2006).  

На привредни развој Алексинца утицало је и отварање пруге Београд–Ниш 

1884.године, која заобилази Алексинац након чега престаје да буде важна друмска станица 

на Цариградском путу (друму), којим се до тада кретала сва роба.  

Отварање рудника угља 1883. године донекле је поправило привредну ситуацију. 

Прва индустријска постројења била су парни млинови и две циглане, а значајну улогу имало 

је развијено занатство и пољопривредна производња.   

После Другог светског рата, а посебно 60-тих година XX века, у Алексинцу се развија 

индустрија. Развијају се фабрика филтера и аутоделова “ФРАД”, Фабрика намештаја “Јелка 

Радуловић”, Фабрика електропроизвода “ЕМПА”, Грађевинско предузеће “Моравица”, 

Конфекција “Морава”, пољопривредни комбинат ”ПИК” Алексинац, фабрика бетонских 

стубова “Бетоњерка” и посебно значајан Рударско индустријски Комбинат “Алексиначаки 

Рудници” са подземном експлоатацијом мрког угља. У истом периоду, поред пољопривреде 

и индустрије, трговина  доживљава свој процват, оснивају се и раде предузеће за промет и 

трговину прехрамбеном и мешовитом робом “Ангроколонијал” и “Текстил” – Алексинац, 

предузеће за промет и трговину текстилном робом.  

У периоду између 60-тих и 70-их година прошлог века у привреди и  ванпривреди 

општине Алексинац било је запослено преко 12.000 радника.  Деведесетих година 
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индустријска производња доживљава велики пад, велики број људи остаје без посла, а 

Алексинац пролази кроз период кризе делећи судбину српског друштва у том периоду.   

Проблеми са којима се Србија суочила деведесетих година и који су довели до 

великог пада привредне активности, пада стандарда становништва,  раста незапослености и 

раста обима сиве економије, били су у пуној мери изражени у општини Алексинац. Услед 

неповољне почетне позиције, пад нивоа привредне активности био је још драматичнији у 

односу на већину других општина у Србији. О томе говори податак да се ниво националног 

дохотка по становнику кретао од 64,2-74,8 % у односу на просек остварен у Централној 

Србији, односно 62,3-81,3 % просека Нишавског округа (Стратешки План за Економски 

Развој Општине Алексинац, 2006).  

Криза и тешки услови пословања укупне привреде у последњих 12-15 година, праћени 

макроекономском нестабилношћу и великом инфлацијом, посебно су разорно деловали на 

привредне субјекте са дугим периодом репродукције и ниским стопама акумулације 

(конфекција, дрвнопрерађивачка индустрија, трговина на мало, прерада метала, 

машиноградња, грађевинарство, пољопривреда и др.)  

Привреду општине Алексинац карактерише (Стратешки План за Економски Развој 

Општине Алексинац, 2006):  

- Недовољна динамика привредног раста, због чега се стопа економске 

развијености у односу на суседне  економске регије налази на нивоу од 2/3 – 

3/4 њиховог просека.  

- Привредна криза, која је посебно негативно утицала на сектор секундарних 

делатности (индустрија, грађевинарство) код којих се уочава низак степен 

коришћења капацитета и пад физичког обима производње. Ово је условљено 

производњом оријентисаном на локална тржишта и реалним падом тражње, 

ниским нивоом конкурентности локалних производа,  недостатком обртних 

средстава и технолошком неразвијеношћу, што заједно генерише даље 

продубљивање финансијске кризе и смањење упошљености.  

- Према физичком обиму производње пољопривреда је у последњих петнаест 

година била највиталнији део алексиначке привреде и то само у оквиру 

приватног сектора (производња у бројним сеоским домаћинствима),  нарочито 

у делу примарне производње, углавном поврћа које захтева највећи степен 

учешћа непосредног физичког рада. Велики пољопривредни комбинат који је 

некада организовао велики број коопераната доживео је судбину 

непољопривредних индустријских предузећа.  
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- Терцијарни сектор привреде (трговина, угоститељство, туризам, занатске и 

остале услуге) пословао је под непосредним утицајем укупних кретања у 

привреди што је резултирало падом реалних зарада и дохотка. И поред веома 

неповољних укупних кретања овај сектор је успоставио релативну социјалну 

равнотежу или бар умањио разорно дејство негативних економских утицаја 

пада индустријске производње. Формирана је релативно густа мрежа 

трговинских,  угоститељских и занатских радњи која углавном одговара 

размештају  становништва. Уочљив је благи раст економских резултата овог 

сектора.    

- На боље резултате и динамичнији раст терцијарног сектора неповољно утиче 

такозвана ''сива економија'', најизраженија у делатности трговине и занатске 

производње. И иначе ниско продуктивна локална производња и трговина 

изложена је разорном деловању “сивог тржишта“ на којем роба без увозних и 

производних декларација, без гаранција, плаћених царина и пореза, конкурише 

роби из домаће производње оптерећене великим производним трошковима и 

порезима. Зато је један од основних услова даљег економског развоја борба 

против сиве економије.  

- Део успешнијих колектива из области индустријске производње је 

приватизован па се у њима очекује даља стабилизација свих економских 

елемената развоја. Даљи утицај ових колектива на убрзани привредни развој 

средине зависиће од јачања конкурентности производа локалне привреде на 

отвореном, глобалном тржишту и инвестиционе способности нових власника 

за убрзани економски раст. Истовремено, неоходна је и непосредна 

стимулација пословног развоја приватизованих предузећа.  Фискална 

политика, као и координација владиних институција (Фонд за развој РС, 

SIEPA, Министарство привреде, Привредна комора, Министарство за 

економске односе са иностранством, Национална служба за запошљавање,  

Агенција за развој МСП и др.) у пружању непосредне помоћи приватизованим 

предузећима могу одиграти пресудну улогу у даљој судбини ових колектива. 

Препуштање приватизованих предузећа сопственој судбини  и сналажљивости, 

економској моћи и знањима нових власника и њиховој способности 

прилагођавања транзиционим условима пословања, прети да анулира 

позитивне ефекте промене власничке структуре и имаће за резултат само 

концетрацију средстава добијених приватизацијом привредних субјеката ради 
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потрошње код буџетских корисника, чиме се развојне шансе даље смањују. 

Приватизација није остварила услове за повећање упошљености становништва 

нити за повећање конкурентности домаће привреде чиме се терет социјалне 

напетости додатно преноси на буџетску потрошњу.  

Од укупно 383 предузећа на територији општине најмање је великих  предузећа (7), 

док су најбројнија микропредузећа (запошљавају 1-5 радника) којих је по евиденцији 

Агенције за привредне регистре 272.  Нека од ових предузећа нису активна.   

 

Табела 5. Процентуално и бројно учешће предузећа 

 

Извор: (Стратешки План за Економски Развој Општине Алексинац, 2006) 

 

Према делатности, најбројнији су предузетници у области трговине (383 или 42,7%), 

прерађивачкој делатности (168 или 18,77 %) и угоститељству и туризму (100 или 11,17%).   

 

Табела 6. Број и структура радњи по врсти предузетничких делатности 

 

Извор: (Стратешки План за Економски Развој Општине Алексинац, 2006) 

 

Укупан број предузетника  (895), као и број запошљених у овом сектору (2669) 

показује да  просечан предузетник, поред себе, запошљава још два радника.   
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4.1.1. Пољопривреда 

 

Разлози споријег привредног раста у општини Алексинац су углавном структурне 

природе. Пољопривреда, која је деловала као стабилизујући економски ресурс у периодима 

изражених друштвених криза и која доминира у структури привреде општине Алексинац 

током највећег дела периода (нарочито шездесетих и седамдесетих година прошлог века), 

успоравала је економски раст и доходак у време динамичног привредног развоја упоредних 

средина ангажовањем највећег дела расположивог радног контигента. Ниска продуктивност 

пољопривреде у односу на друге привредне гране, слаба оријетисаност локалне привреде на 

више облике прераде и финализације примарних пољопривредних производа, депресиране 

цене, мали поседи по домаћинсртву и низак ниво организованих кооперативних производних 

процеса  условили су даље екстензивно приврећивање у овој области и реални пад дохотка 

по глави становника.   

Наведене тенденције су посебно изражене након уласка у кризу ранијег кључног 

организатора целокупне пољопривредне производње, ПИК Алексинац. Добро обављено 

укрупњавање поседа и доследно подруштвљавање  расположивог обрадивог земљишта 

најпре организовањем сеоских задруга, а касније припајањем великог броја земљорадничких 

задруга и сеоских утрина овом пољопривредном комбинату, сада је ограничавајући елемент.  

Такво пољопривредно земљиште се не обрађује, а због веома спорог решавања имовинско-

правних односа се не враћа сељацима као оснивачима задруга.   

Процеси реструктурирања и приватизације ПИК-а одвијају се недопустиво споро и 

нетранспарентно. Улога општинских служби у овом послу морала би да буде значајнија и 

одговорнија, посебно у оним пословима у којима је при решавању имовинско-правних 

односа.       

Од укупног броја домаћинстава у општини Алексинац,већина домаћинства се баве 

пољопривредном производњом, што Алексинац чини изразито пољопривредном општином. 

Укупна површина пољопривредног земљишта на територији Алексинца износи 45.235 

ha или 64 % укупне површине општине (70.660 ha). Од тога обрадиво земљиште (оранице и 

баште, воћњаци, виногради и ливаде) заузима 39.635 ha, пашњаци су на 5.550 ha, а трстици и 

баре на 50 ha. У равничарском делу преовладавају алувијални наноси и гајњача, док у брдско 

планинским деловима преовладава смоница.  

Обрадиво земљиште се највећим делом налази у долинама река Јужне Мораве, 

Моравице и њихових притока. Веома је погодно за интензивну пољопривредну производњу 
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уз примену различитих система за наводњавање. Мањи део земљишта налази се у брдско 

планинском залеђу. Погодно је за развој виноградарства, производњу крмног биља и 

индустријски гајеног лековитог биља, али и јагоде, купине, малине и других 

високоакумулативних култура. 

Природни и агрометеоролошки услови су изузетни за развој и гајење повртарских 

култура. Алувијални наноси у долини Јужне Мораве и погодни услови за наводњавање 

опредељују катастарске општине на овом потезу као изразито повртарске крајеве. Двадесетак 

села са леве и десне обале Јужне Мораве имају у својим атарима око 10.000 хектара 

ораничних површина, а од тога се око 70 % пољопривредног земљишта може сврстати у 

категорију  ораница и башти.  

Пашњаци су добра основа за развој сточарства и пчеларства, али и организованог 

сакупљања и прераде лековитог биља.  

Трстици и баре су најраспрострањенији у долини Јужне Мораве која је целом 

дужином свог тока кроз алексиначку општину меандрирала и изливала се у прошлости. Мада 

је у највећем делу уређен ток и изграђени одбрамбени насипи, Јужна Морава повремено 

причињава значајну штету  обрадивом земљишту плављењем и урушавањем обале. Стара 

корита и плавине, као и бројна језерца настала услед експлоатације песка и глине,  могу бити 

добра основа за развој слатководних  рибњака, али и занатске и уметничке производње која 

за сировину користи врбу, трску, шевар и рогоз.  

Клима је умерено континентална са честим температурним колебањима. Касни 

мразеви се јављају углавном у марту и првој половини априла. Рани јесењи мразеви 

карактеристичнио су за другу половину новембра, што погодује дозревању касних култура, 

обради и сетви озимих култура.  

Одбрану од града на територији општине Алексинац спроводи Хидрометеоролошки 

завод Србије, односно Радарски центар Крушевац. Територију општине покрива 25 

противградних станица са укупно 50 противградних стрелаца.  

Предности Алексиначке котлине у области пољопривреде су постојање еколошки 

здравих зона, добра покривеност пољопривредном механизацијом, традиција интензивне 

тржишно орјентисане пољопривредне производње, велики број регистрованих 

пољопривредних газдинстава. Развијена је мрежа ветеринарских, пољопривредних станица, 

пољопривредних апотека и организована противградна заштита на целој територији.   

Најзначајнији ресурс алексиначке пољопривреде свакако је стручни кадар. 

Пољопривредна школа ''Шуматовац'' као специјализована институција за образовање кадрова 

у пољопривреди и  Завод за селекцију шећерне репе су институције које су стварале јаку 
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кадровску базу за развој пољопривреде овог краја. У њима је образовање стекла већина 

пољопривредних стручњака из овог краја који су радили у ПИК-у и другим организацијама.  

А.Д ''Селекција''-Завод за шећерну репу на око 80 хектара земљишта бави се 

производњом и селекијом семена шећерне репе. Творци су прве сорте домаће шећерне репе у 

бившој Југославији. Заводу је до сада признато десетак сорти шећерне репе. На овим 

пословима радили су тимови пољопривредних стручњака и научних радника. 

Неуспешна приватизација, редукција пољопривредне производње и   реструктурирање 

дела индустријских и јавних предузећа које је још увек у току, проузроковали су губитак 

радних места и смањење упошљености на целој територији Алексинца. Драстични пад 

друштвеног стандарда у доброј мери је амортизовала пољопривреда као доминантна 

делатност највеђег броја становника.  

Привредне активности у руралним подручјима су традиционално везане за 

пољопривреду, па се рурални развој уско везује за развој пољопривреде.  Пољопривреда у 

Алексиначкој котлини је превасходно екстензивна, најчешће традиционална и сезонски 

организована. Недовољна развијеност прерађивачких капацитета, нестабилност на тржишту 

пољопривредних производа и мала могућност пласмана тржних вишкова по економски 

примереној цени демотивише пољопривреднике да се определе за интензивну производњу. 

После периода велике кризе ПИК Алексинац, сеоске задруге и кооперативе кој е су 

пословале у његовом саставу нису више најзначајнији носиоци пољопривредног развоја 

Алексинца.  

Као у осталим гранама привреде, недиференцирана производња у пољопривреди 

резултира неконкурентним производима чије су цене производње високе, а степен прераде 

низак. Неспремност пољопривредног становништва да се определи за специјализовану 

производњу, доводи до стагнације ове изузетно значајне гране привреде.  

Неки од проблема са којима се суочавају пољопривредни произвођачи су: лоша 

инфраструктура, уситњеност поседа, застарела пољопривредна механизација, недовољно 

едуковано пољопривредно становништво, отежан пласман робе на домаћем и страном 

тржишту, непланска пољопривредна производња, мали број пољопривредних удружења, 

задруга и кооператива, погона за прераду и паковање пољопривредних производа, уситњена 

и веома неуједначена производња, недостатак система за наводњавање, неинформисаност и 

низак степен примена међународних стандарда, старосна структура сеоског становништа и 

др.  

Препреке будућем развоју села су и лоша демографска ситуција на селу, миграција 

село-град, спора приватизација “ПИК-Алексинац” и нерешени имовинско-правни односи са 
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бројним задругама интегрисаним у његов састав, недовољна примена нових технологија у 

производњи најзначајнијих култура и неповољна структура производње.  

Препознавањем компаративних предности и применом одговарајућих технологија, 

посебно јачањем сектора прераде, пољопривреда може имати много веће учешће у укупним 

приходима  становника Алексиначке котлине. 

Успех на тржишту умногоме ће зависити од динамике усвајања стандарда и 

испуњавања услова које прописује Европска унија. Имајући у виду да се Србија стратешки 

определила за прикључење ЕУ, те да своју велику шансу види у производњи и извозу здраве 

хране, едукација пољопривредника и стварање услова за добијање потребних сертификата у 

области пољопривреде мора бити стратешки приоритет. Алексинац, као претежно 

пољопривредна територија, треба да употреби све расположиве институционалне и 

кадровске потенцијале за остварење тог циља. 

 

4.1.2. Рударство 

 

Другу значајну структуралну претпоставку развоја привреде Алексиначке котлине 

представљао је Алексиначки рудник мрког угља који је пословао у отежаним  условима 

експлоатације уз релативно ниску цену овог енергента. Међутим, сразмерно велики обрт 

средстава неопходних за рад рудника динамизирао је укупне економске токове у окружењу,  

а потрошња запослених и пословног система утицала је на укупни ниво потрошње и 

тржишта понуде на целој територији.  

Након велике несреће 1989. године  рудник је престао са радом након чега долази до 

пада укупне привредне активности у више колектива пословно повезаних са рудником. 

Због велике рударске несреће 1989. године, али и отежаних услова експлоатације, 

неконкурентне цене угља, затворен је и Алексиначки рудник мрког угља што је имало 

велики утицај на смањење дохотка и ритам привредног раста општине, обзиром на висок 

ниво ангажованих средстава за његов рад. Транформација РИК-а и Алексиначког Рудника 

угља у Рударско грађевинско предузеће које је данас највећи извођач рударско-грађевинских 

радова у Србији, само је делимично ублажила настале ефекте. Из Фонда за санацију 

последица несреће на Алексиначком руднику и других извора, саграђена је савремена 

фабрика за производњу стиропора и амбалаже “ЕИ ПАК“.    
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4.1.3. Индустрија 

 

Индустријска производња се у Алексинцу развија још од XIX векa (Парни  млин, две 

циглане, Апелова пивара отворена 1865. године, Рудник угља 1883. године), а бројне су и 

веома значајне привредне мануфактуре и веће занатске радње алексиначких привредника и 

трговаца, као и државни монопол дувана у коме су се прерађивале значајне количине 

увезених и домаћих сировина. Ипак, Алексинац се никада није развио у значајан 

индустријски центар Србије. Губитком статуса пограничне и царинске вароши након 1878. 

године, тежиште економског развоја премешта се у Ниш, Лесковац и друге градове 

ослобођене Србије.   

Развој индустрије у  Алексинцу  је интензивиран након другог светског рата, посебно 

шездесетих година прошлог века када се, углавном из ранијих занатских радионица и 

рудника угља развија већи број индустријских предузећа: “EMПA“, “Фрад“, “Конфекција 

Морава“, “Рударско Индустријски Комбинат“(РИК), Фабрика хладно обликованих профила - 

“ФАХОП“, Пољопривредни комбинат – “ПИК Алексинац“, ”Бетоњерка“, “Механика“, 

Циглана “Морава”-Житковац, “Фагрем“, Фабрика намештаја “Јелка Радуловић“, 

“Живинарство“ , “ЕИ ПАК“ и други. 

Најзначајнија индустријска производња обављала се у следећим секторима:   

- Пољопривредна и прехрамбена индустрија – најзначајнији произвођачи:  ПИК 

Алексинац са више фабрика и призводних целина, до деведесетих година био 

је по савременим инсталисаним капацитетима прераде међу највећим 

комбинатима у бившој СФРЈ; “Живинарство“ Алексинац; “Селекција“- завод 

за производњу и селекцију семена шећерне репе и крмног биља; “Исхрана“; ЗЗ 

“Поморавље” Житковац; ДИН Ниш – погон за прераду  дувана Житковац и др.    

- Коришћење природних и минералних ресурса (Алексиначки  рудник угља – 

РИК; Фабрика електро и ПТТ стубова и бетонских елемената “Бетоњерка” 

Алексинац која је пословала у саставу Електропривреде Србије, ИГМ 

“Морава” Житковац и др.);   

- Текстилна индустрија  (Конфекција “Морава” Алексинац, “Морава Јорган” 

Житковац, “Новитет“ Житковац и др.); 

- Машиноградња (Фабрика процесних машина, транспортне и рударске опреме 

“Механика“ на Алексиначком Руднику, настала из машинске радионице 

Рудника угља);   
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- Металопрерађивачка индустрија (Фабрика хладно обликованих профила и цеви 

“ФАХОП” Алексиначки Рудник; Фабрика филтера “ФРАД“ Алексинац; “Инос-

Делиград“);  

- Електро индустрија: (Фабрика расвете и електро опреме “ЕМПА” Алексинац, и 

др.);  

- Индустрије намештаја (Фабрика намештаја “Јелка Радуловић“, и др.);  

- Индустрија грађевинског материјала (ИГМ “Морава“- Житковац, “Фагрем”- Д. 

Адровац и др.).  

Индустрија је у Алексинцу, као у већини места у Србији, била концентрисана на 

уском простору око седишта и у најближим приградским насељима Алексиначки Рудник и 

Житковац. Све то је неповратно утицало на промену структуре и броја запошљених, али и 

концентрацију становништва у Алексинцу. Велика концентрација и прилив становништва 

утицали су на брзи раст Алексинца као градског центра (5797  становника 1948. године, 

15734 становника  1981. године и 17171 становника  2002. године), али и на неконтролисано 

ширење и изградњу породичних кућа на ободима  што за последицу има значајне трошкове 

за каснију изградњу објеката инфраструктуре.  

Највећи број наведених индустријских предузећа данас обавља производњу у 

условима дубоке економске и производне кризе са веома смањеним коришћењем 

инсталираних капацитета. Нека од њих због неликвидности и других нерешених проблема не 

обављају делатност или производе с времена на време, а нека су у стечају или су  

ликвидирана.  

Власничка трансформација се одвија са различитим успехом. Код дела 

приватизованих предузећа приватизација је поништена због неиспуњавања услова уговора о 

приватизацији (“ЕМПА“, “Инос-Делиград“ , “Исхрана”, ”Мораватекс” , ИГМ „Морава“.  

Предузећа која су успешно пословала пре приватизације, углавном су успешна и након ње.   

Поједина предузећа су задржала велики значај у укупном бруто производу  општине 

(“Фахоп” који сада послује у саставу словеначког ''Алпоса'' , “Фрад” у саставу МПС групе 

Београд,   “Бетоњерка”...), док је значајно смањен утицај некада  водећих (“ПИК” Алексинац 

, “Рудник угља”, “ЕМПА“, “Делиград“, “Фагрем”,“ЕИ ПАК”,“Механика“,“Исхрана“, 

“Морава Јоргани“). Потпуно је због ликвидација и обуставе рада престао утицај “Конфекције 

Морава“,“ГП Моравица“, Фабрике намештаја ”Јелка Радуловић”, штампарије “7 јули“и др.   

Друштвена, политичка и економска криза, економске санкције међународне  заједнице 

и неповољни стартни положај привреде општине Алексинац,  резултирали су смањењем 

производње и продуктивности, смањењем учешћа локалног у националном БДП, смањењем 
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конкурентности, даљим падом индустријске производње и  губитком тржишта за највећи 

број производа алексиначке индустрије. Оснивање великог броја приватних предузећа и 

радњи само је делимично ублажило разорне ефекте кризе јер су то углавном фирме у области 

трговине и производње за потребе домаћих индустријских произвођача или супституције  

мање рентабилних  производа из увоза. Криза  у индустријској производњи тако се директно 

одражавала и на успех сектора  МСП. 

Значајније производне резултате у последњем периоду имала су приватна предузећа: 

“Maksi-CO” у области прераде секундарних сировина; “Комак М“ који се бави производњом 

фитинга и инсталационог материјала; ”Ферос”- производња и трговина металним 

производима; “Вабис“- метална галантерија и опрема за столарију; “Техноелектро“- 

електроинсталациони материјали и индустријска електроника; “Протехника“- процесне 

машине и опрема, “Механика инжењеринг“- процесне и транспортне машине и опрема, “Чер 

пром“- производња  лепкова  и других хемијских производа, “Старт 92”- ливење фитинга, 

спојница за алуминијумску столарију, “Дрвопрерада“ Бован, “Алмина”- металопрерада, 

електро опрема, индустријска електроника, громобранска, машинска и браварска опрема, 

“Економик 96“, “Месокомерц“, “Ју Морава“ као и велики број других не мање значајних  

МСП. Развој сектора МСП  ствара, као и у прошлим временима, основу за развој будуће 

индустрије. 

Развој сектора МСП би требало да буде један од важних фактора привредног  раста и 

повећања запослености у Србији. Реструктуирање српске привредне структуре у почетном 

периоду води расту стопе незапослености. Отварање нових предузећа треба да у већој мери 

амортизује притисак великог броја незапослених тако што ће их радно ангажовати. С друге 

стране, даљи развој новоосонованих предузећа треба да убрза процес реструктуирања 

привреде и, уз очекивани прилив страних инвестиција, профилише нову привредну 

структуру у Србији.   

У општини Алексинац развој сектора МСП је посебно потенциран чињеницом да је 

незапосленост већа од  просека у Србији, а стање у већини постојећих предузећа такво да она 

нису у могућности да обезбеде развој конкурентних привредних активности.  

 

 

4.1.4. Туризам 

 

Потенцијали Алексиначке котлине за развој туризма су у богатом историјском  

наслеђу, културно-историјским споменицима и објектима од историјског значаја, као што су:  
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Манастир Св.Стеван у Липовцу, Спомен Црква Н.Н.Рајевског (гроф Вронски из ''Ане 

Карењине'') у Г.Адровцу, Делиград, Шуматовац, Манастир Св.Роман, црква Св.Богородице 

(Св.Нестор) у Витковцу, у природним богатствима (Бованско језеро, ловишта, термални 

извори) и изузетном географском положају (Коридор 10, близина Сокобање и Ниша).   

Угоститељство и туризам, као и привреда у целини, пословали су у последњој 

деценији XX века у амбијенту који им није погодовао. Били су изложени деловању 

многобројних, изузетно неповољних, фактора економске и политичке природе (низак ниво 

инвестиционих улагања, пад животног стандарда становништва, смањен број посета 

иностраних и транзитних туриста), који су битно утицали на услове привређивања и 

лимитирајуће деловали на могућности развоја. Раније познати објекат транзитног туризма  

“Мотел Морава“ на ауто путу код Алексинца и угоститељско предузеће “Морава-турист“ 

сада имају потпуно маргиналну улогу због озбиљне економске и кадровске кризе и стања 

објеката.  

Стање у угоститељству Алексинца (нарочито смештајни капацитети) ограничава 

могућности развоја туризма. Алексинац располаже са 420 лежаја у објектима за смештај. 

Међутим, у већину смештајних капацитета годинама није улагано, а један број се налази у 

толико лошем стању да објекти нису ни категоризовани. Структура смештајних капацитета и 

њихов квалитет не удовољавају захтевима савремене туристичке потражње. Број 

угоститељских објеката који пружају услуге исхране на територији Алексинца је довољан, 

али им је структура неодговарајућа. Углавном су то кафане, кафићи, бифеи и киосци.  Мали 

је број квалитетних ресторана са разноврсном понудом и  специјализованих ресторана са 

традиционалном кухињом. 

Приватизација преосталих смештајних капацитета у друштвеном власништву  важна 

је са становишта подизања њиховог квалитета, јер су постојећи капацитети у друштвеном 

власништву углавном запуштени па се од нових власника очекује њихово осавремењивање.   

Такође, посебним средствима  из фондова за развој туризма и рурални развој треба 

помоћи сеоским домаћинствима да граде сопствене капацитете за смештај туриста и пратеће 

објекте туристичке понуде. Нарочито је важно интензивирати промотивне активности 

туристичких организација. 

Од посебног значаја је  обнављање постојећих путева и изградња нових како би 

најзначајније туристичке локације постале лакше доступне.   

Циљеви развоја туризма су у функцији развоја приоритетних области привреде, при 

чему је од изузетне важности допринос туризма очувању и заштити животне средине. Поред 

економске, важно је стимулисати социјалну функцију туризма, посебно у сфери спорта и 
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едукације деце и младих стварањем услова за дневни, недељни одмор и рекреацију 

становништва (уређењем излетишта, туристичким и комуналним опремањем, уређењем 

ловишта и сл.).  

У општини Алексинац очекује се даљи развој  следећих видова туризма:  

- ловни и риболовни туризам,  

- транзитни туризам,  

- сеоски туризам, 

- излетнички туризам,  

- спортско - рекреативни туризам,  

- културни туризам. 

 

5. НАСЕЉА 

 

Територија општине Алексинац подељена је на 72  катастарске општине. 

Седиште општине и културно-административни центар је насеље градског типа  

Алексинац. Остало подручје општине чини  још једно насеље градског типа - Алексиначки 

рудник, и 70 сеоских насеља.  

 

Карта 1. Подела општине Алексинац на Катастарске општине и Статистичке округе 
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На територији општине укупно има 72 насељена места, од којих су: 

 градска насеља: 

- Алексинац, седиште општине 

- Алексиначки Рудник. 

 приградска насеља (од 2008. године): 

- Житковац 

- Моравац 

- Прћиловица. 

 сеоска насеља: 

- Алексиначки Бујмир 

- Банковац 

- Бели Брег 

- Беља 

- Бобовиште 

- Бован 

- Брадарац 

- Вакуп 

- Велики Дреновац 

- Витковац 

- Врело 

- Врћеновица 

- Вукања 

- Вукашиновац 

- Глоговица 

- Голешница 

- Горња Пешчаница 

- Горње Сухотно 

- Горњи Адровац 

- Горњи Крупац 

- Горњи Љубеш 

- Гредетин 

- Грејач 

- Дашница 

- Делиград 

- Добрујевац 

- Доња Пешчаница 

- Доње Сухотно 

- Доњи Адровац 

- Доњи Крупац 

- Доњи Љубеш 

- Дражевац 

- Јаковље 

- Јасење 

- Каменица 

- Катун 

- Копривница 

- Корман 

- Краљево 

- Крушје 

- Кулина 

- Липовац 

- Лознац 

- Лоћика 

- Лужане 

- Љуптен 

- Мали Дреновац 

- Мозгово 

- Моравски Бујмир 

- Нозрина 
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- Породин 

- Преконози 

- Пруговац 

- Радевац 

- Рсовац 

- Рутевац 

- Срезовац 

- Станци 

- Стублина 

- Суботинац 

- Тешица 

- Трњане 

- Ћићина 

- Црна Бара 

- Честа 

- Чукуровац 

- Шурић. 

 

 

 

Карта 2. Насеља Општине Алексинац 

Извор: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/CentralnaSrbija/ReAleksinac.pdf 

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/CentralnaSrbija/ReAleksinac.pdf
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Од укупног броја становника на територији општине Алексинац, у самом центру 

општине, Алексинцу живи 17.171 становник. Остали становници живе у сеоским насељима. 

Густина насељености у општини Алексинац износи 81,68 становника на км², па је густина 

насељености по км² за 15,74 % мања у односу на републички просек од 97 становника на км² 

и за 41,6 % у односу на Нишавскиокруг (у коме је густина насељености 139,88 становника на 

1км²).  

Насеља са бројем становника већим од 1000 су: Бобовиште  1113,  Дражевац  1198,  

Житковац  2796, Мозгово  1741, Моравац  1926, Прћиловица  2583, Рутевац  1174, Суботинац  

1088, Трњане  1455, Тешица  1985. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Алексиначка котлина се пружа од Мезграјске пречаге до Сталаћке клисуре, на саставу 

река Моравице и Јужне Мораве. Насеља у његовој околини расута су по пространој котлини 

и на њеном ободу, као и на огранцима оближњих планина: Озрена, Буковика и Јастрепца. 

Територија општине Алексинац била је насељена још у праисторијско доба, на шта 

указује број локалитета са налазима из тог периода. На тлу данашње општине Алексинац 

откривена су насеља култура из средњег, млађег и финалног неолита. Само мањи број 

налазишта је откопаван и проучаван. 

Ова територија била је добро насељена у античком периоду, нарочито лева страна 

Јужне Мораве. Преко територије са десне стране Јужне Мораве пролазио је римски војни пут 

(Via militaris). 

Територија општине Алексинац такође је добро насељена и за време Византије, у 

периоду пре доласка Словена. Са доласком Словена, територију данашње општине 

Алексинац насељавају Срби. На географским картама из прве половине XII века налази се 

варош Миларека (римско утврђење кастела Millareca, обновљено за време византијског цара 

Јустинијана I, у периоду од 530-552.године), која је лежала у близини данашњег Алексинца. 

Најстарије податке о садашњим српским насељима на данашњој територији општине 

Алексинац имамо са краја XIV века и то: о Глоговици, Љубешу, Бовну и Липовцу. 

За настанак Алексинца као насеља од значаја је сама конфигурација земљишта. 

Алексинац се као насеље најпре формирао у подножју брда Градиште (228m), у јужној 
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половини данашњег села Вакуп, која и данас носи назив Варош, па се одатле преселио на 

данашњу локацију. Јужно од Вакупачког градишта почиње ерозивно проширење Моравице 

са широко отвореним челом према равном Поморављу. Источну границу проширења чини 

кристаласта маса Рујевице (352m), а западну терцијерна коса Логоришта (275m). Ово 

проширење, величине око 1,65 km2 представља онај топографски простор у којем се је 

Алексинац у току свог историјског развоја до данас изградио. 

Алексинац се од средњевековног села током своје бурне историје развио у привредни, 

административни, судски, културни, просветни и здравствени центар своје околине. На 

његов развој у првом реду утицале су саобраћајне везе. У XVI веку нашао се на новом 

турком Цариградском друму и постао важна станица за преножишта путника, што је 

условило да у њему почетком XVII века, Турци подигну тврђаву чија посада је имала задатак 

да штити путнике на друму од хајдука. 

 

Поред саобраћајних веза, развој Алексинца одредили су и привредни услови. Његовој 

околини било је потребно место за размену добара, локално средиште. Такав развој 

доживљава од почетка XVII века. 

Заступљена је умерено топли климат са израженим степеном континенталности. У 

Алексиначком крају, јесен је топлија од пролећа, а то је веома повољно за сазревање касних 

усева. Битно је да напоменемо да је честа појава слане која се јавља чак и у априлу. Појава 

слане у Алексиначком крају је много чешћа у односу на појаву слане у осталом јужном 

Поморављу. 

Важно је и споменути да су у Алексиначком крају тмурни дани чешћи у односу на 

годишњи просек због учесталости ветрова. Кишни дани су чешћи у свим пролећним 

месецима.  

Кроз Алексиначки крај протичу две реке, Јужна Морава и Моравица.  Целокупан крај 

је богат воденим токовима који представљају део слива Јужне Мораве. Укупна количина 

воде на подручју Алексиначког краја повећана је изградњом вештачке акумулације 

Бованског језера. 

Алексиначки крај располаже са 70.660 хектара земљишне површине. Од тог 

земљишта 20.150 хектара је покривено шумом, што је 28,5% укупне територије. Ове шуме 

заузимају 1,2% укупног шумског фонда Србије. 

Велики део Алексиначког краја је под пољопривредним културама. Најранија и 

најраспрострањенија култура је жито. Поред жита, јавља се и индустријска култура – дуван, 

затим се гаји лоза, повртарске културе и у мањој мери воћњаци. Од повртарских култура 
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највише се гаји паприка, а нешто мање кромпир. Пољопривредно земљиште заузима чак 64% 

територије. Пољопривредне равничарски део лежи у долини Јужне Мораве и Моравице. 

Данас, у целокупном Алексиначком крају, од укупног броја домаћинстава, око 60%, 

се бави пољопривредном производњом. Са тим процентом Алексиначки крај се убраја у 

изразито развијен пољопривредни крај. 

Индустријска производња се у Алексиначком крају развила од 19. века, када су 

изграђени парни млин, две циглане, Апелова пивара (која је 1884. пресељена у Ниш), рудник 

угља (који је због несреће 1989. затворен). Иако је имао услова, Алексинац се никада није 

развио у значајан индустријски центар Србије. Период одличног развитка индустрије у 

Алексиначком крају био је шездесетих година прошлог века. Данас, међутим, највећи број 

наведених индустријских предузећа због дубоке финансијске кризе је затворен.  Нека 

предузећа су приватизована, а нека чекају на реконструкцију. Индустија је сконцентрисана у 

Алексинцу и на Алексиначком Руднику. 

Данас Алексиначки крај има девет основних школа са истуреним одељењима у 

околним селима, три средње и једну високу школу струковних студија за образовање 

васпитача као и два истурена одељења високообразовних установа: Факултета за образовање 

дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове из Новог Сада и 

Високе машинске школе струковних студија из Трстеника. 

Од средњих школа постоје Алексиначка гимназија (основана 1865. године када је у 

Србији постојало свега четири гимназије), Електротехничка школа „Прота Стева 

Димитријевић“ и Пољопривредна школа „Шуматовац“. 

Седиште општине и културно-административни центар је град Алексинац са 

Алексиначким рудником као другим градским насељем. Остали становници живе у три 

приградска насеља (Житковац, Моравац и Прћиловица) и 67 сеоских насеља.  

Општина се одликује изузетно повољним саобраћајним везама са суседним 

општинама, али са магистралним путевима је повезана са великим административним 

центрима.  

Цео Алексинац има проблем са губитком становништва, тако да податак о негативном 

природном прираштају делује опомињуће и упућују на тражење брзих и ефикасних решења 

за стварање повољних животних перспектива за младе генерације. 
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