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1.УВОД 

 
Град Ниш - Регионални туристички центар који пружа јединствен доживљај лепоте 

града, Нишке бање и околних планинских масива који стварају изванредан контраст 

природе и људске маште, старог и модерног центар који, уз висок ниво услуга за све 

посетиоце туристичких локалитета, пословних скупова, сајмова и манифестација, 

поносно представља своје богато историјско наслеђе и природне лепоте, 

традиционалну отвореност и непосредност локалног становништа, као и 

препознатљиве локалне специјалитете и аутохтону јужњачку музику. 

Ниш је један од најстаријих градова  на Балкану познат као „Капија“ Истока и Запада 

због свог географског положаја. Наиме, град се налази на раскршћу путева Западне 

Европе са Блиским истоком и Грчком. Ниш је други по величини град у Србији и један 

је од најстаријих градова на Балкану. Према последњем попису из 2011. године у Нишу 

је живело 260.237 становника. Ниш лежи на реци Нишави по којој је добио име, према 

предању Nais и Naissus значи Вилин Град, а то је веза са келтским пореклом имена и 

легендом о вили Naisi по којој река Navissos добила име. 

Ниш је био административни, војни и трговински центар различитих држава и 

царстава којима је, током своје дуге историје, припадао. Ниш је повезан са остатком 

света, не само са друмским и железничким саобраћајем, него и са ваздушним 

саобраћајем преко аеродрома „Константин Велики“ , који постаје све значајнији, како 

за путнички тако и за теретни саобраћај. Ниш је на много начина познат изван граница 

наше земље, модеран је и све више европски облик града. Naissus или Nissa је родно 

место римског цара Константина Великог.Постоји археолошки локалитет царске 

палате са римским купатилима и импресивним подним мозаиком, а због тога се Ниш 

данас данас назива и империјалним градом. 

О настанку Ниша постоји предање да га је саградио краљевић Ниша каменом с 

оближње Хумске Чуке. Има доказа да је Ниш насељен већ у праисторијско доба. Град 

је добио име од реке Нишаве која кроз њега протиче и коју су келтски прастановници 

звали Navissos. Сваки освајач је давао своје име граду. Римски Naissus, византијски 

Nysos, словенски Ниш, немачки Nissa. 

Константин Велики, римски император (306-337), наследник Деоклецијана, је Naissus, 

у коме је рођен 274. године, украсио раскошним грађевинама (Медијана) и учинио га 

значајним економским, војним и административним центром. 

Висок степен развоја и значаја, Нишу доносе Немањићи. Велики српски жупан Стефан 

Немања, отац Светог Саве, прикључивши Ниш Србији 1183. године, намеравао је да га 

учини престоницом. Све до пада српске средњевековне државе под турску власт Ниш 

је био велики економски, културни и стратешки центар. Савремени развој Ниша 

почиње 1878. године, ослобађањем од Турака, после близу пет векова робовања. 
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Ниш је тада закорачио у најзначајнији период своје историје:постао је другапрестоница 

савремене Србије. Захваљујући бурној историји Ниш је, у правом смислу речи, постао 

град – музеј. Витрине и депои Народоног музеја су пребогати предметима 

непроцењиве историјске вредности са бројних налазишта. Народно позориште има 

традицију дужу од једног века, а завеса Позоришта лутака је први пут подигнута 1951. 

године. Галерија савремене ликовне уметности, чувар је богатог уметничког блага, али 

и промотер модерних струјања у ликовном стваралаштву. Излаже се у неколико 

галерија: „Србија“,„Павиљон“ и „Салон 77“ у Нишкој Тврђави. 

Рад садржи 5 главa. У првој глави посебна пажња биће посвећена анализи развоја 

привреде и индустрије, као и анализа запослености на територији града Ниша. У другој 

глави посебна пажња је усмерена анализи природним ресурсима који могу бити основа 

развоја туризма на територији града Ниша. Трећа глава усмерена је ка анализи фактора 

који утичу на развој привреде и туризма на територији града Ниша. И на самом крају 

рада, тачније у петој глави је закључак, у коме је објашњен значај ових привредних 

грана за даљи развој Ниша. 
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2.КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ГРАДА 

НИША 

 
2.1.Привреда,привредни раст и развој-карактеристике и значај 

 
Привреда представља део (подситем) сваког друштва.Њене основне функције јесу да 

ствара материјална добра и да врши услуге привредног карактера.Степен развоја 

привреде,најдиректније,опредељује степен развоја једног друштва.Привреда има своју 

унутрашњу анатомску структуру, која финкционише по одређеним законитостима. 

Резултати развоја привреде се оцењују коришћењем посебних макроекономских 

категорија: друштвени производи, национални доходак, запосленост, инфлације, 

равнотежа платног биланса, слабост валуте и слично. Привреда је сврсисходна 

делатност друштва којом се обезбеђују материјалне претпоставке за његово постојање 

и развој. Њеним прозводима и услугама задовољавају се различите потребе које могу 

бити личне, групне, друштвене, репродукционе и друге. 

Структуру привреде,чине две делатности: 

1. производна ( пољопривреда, индустрија, грађевинарство, производно занатство 

и др.) и 

2. услужна ( саобраћај, трговина, угоститељство, туризам, услужно занатство и 

др.) 

Привредни развој је комплексна категорија која обухвата читав спектар, у 

кватитативном смислу врло различитих друштвено-економских промена 

карактеристичних за процес континуираних трансформација привреде и друштва. 

Поред тога што подразумева раст обима националне производње у времену, односно 

поред садржаја који карактеришу комплекс привредног раста, феномен привредног 

развоја обухвата и сложену структуру, институционалне, организационе и технолошке 

промене привреде, које омогућавају да се увећана приозводња реализује и дистрибуира 

у оквиру националне економије и шире. 

Економски развој је друштвени процес којима се једна земља постепено удаљава од 

стања своје економске неразвијености, достижући сукцесивно све више и више нивое 

економске неразвијености. Економски развоје не укључује само пораст материјалне 

прозводње, него и свих друштвено еконмских процеса промена условљених 

економским и ванекономским факторима. Економски развој треба схватити као процес 

у коме реални друштвено бруто-производ стално расте у дужем временском периоду. 
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При томе, ако је стопа развоја већа, него стопа пораста становништва, онда per capita 

доходак расте. Овај процес развоја,нужно се заснива са низом познатих, а често и 

непознатих услова и фактора.
1
 

Са гледалишта привредног развоја све се земље развијају. Неке наравно то чине брже а 

неке спорије. Резултат тога је да постоје високо развијеније, средње развијеније и 

неразвијене односо мање развијене земље. 

Ако се посматра квалитет привредној развоја постоји: 

 екстезиван (веће запошљавање, интензивније коришћење природе и слично) и  

 интезиван (продуктивност, техничко-технолошки развој, ефикасност улагања и 

слично ). 

Од многобројних фактора привредног развоја, најприхватљивији су следећи фактори: 

природни услови, становништво, капитал и друштвени фактори. 

Привредни раст је дугорочни економски и политички циљ сваке земље јер он 

омогућује реално повећавање материјалног богатство,па самим тиме и раст потрошње 

и животног стандарда уопште. 

Основне детерминатне економско раста су: 

1. знање и способност људи, 

2. природно богатства, 

3. формирање капитала, 

4. технологија. 

Све већи број економиста сматра да су људски ресурси најважнији фактори,јер је без 

њих и најсавременија технологија мртав капитал,док други сматрајају да су то 

технологија и предузетништво, јер без њих ни људски ресурси не могу користити. 

Такође, поседовање природних ресурса је врло важна претпоставка економског раста. 

Наравно вреди о обрнуто.  

2.2.Анализа развоја привреде града Ниша 

 
Ниш спада у групу привредно развијених локалних заједница у Србији. Економска 

кретања у локалној заједници имала су све карактеристике српске привреде. 

Анализирајући привредну структуру града Ниша према тросекторном моделу уочава се 

да терцијарни сектор партиципира са највећим процентом у стварању националног 

дохотка, а затим индустрија и пољопривреда код којих је тај проценат нижи. Учешће 

терцијарног сектора далеко је испод нивоа неких европских градова сличне величине, 

што се посебно односи на допринос туризма.
2
 

                                                           
1
Н.Аземовић,В.Стефановић, „Национална економија“, Природно-математички факултет, Ниш, 2011. 

2
www.ekonomskirazvojgradanisa 

http://www.ekonomskirazvojgradanisa/
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За оцену остварених економских резултата привреде одређене територије један од 

најрелевантнијих показатеља је темпо привредног раста, који показује којом брзином 

привреда те територије излази из једног стадијума развијености и улази у нови. Један 

од најзначајних података податак који указује на ниво развијености јесте остварени 

бруто домаћи производ и некада израчунавани народни доходак, како укупно тако и по 

становнику. 

У савременој светској индустрији минерала се све више раздвајају геолошке резерве и 

геолошки ресурси. Резерве могу бити геолошке, билансне и експлоатационе. Геолошке 

резерве обухватају све истражене резерве, билансне резерве су оне резерве минералних 

сировина за које постоји могућност економичне експолатације и знатно су мање у 

односу на геолошке док су експлоатационе резеве детаљно истажене.У Нишу су 

заступљене само геолошке резерве.  

На подручију овог града заступњене су следеће минереалне сировине: мрки угаљ, 

неметаличне и металичне минералне сировине. У већој мери се користе енергетске 

сировине ( угаљ ), као и сировине за грађевински материјал ( шљунак, песак и сл. ).
3
 

Што се тиче минералних сировина као природних ресурса град Ниш се не може 

похвалити као богато подручије. У Јелашничком угљеном басену заступљен је 

квалитетан мрки угаљ са нижим степеном карбнизације и топлотим ефектом од 15.480 

до 17.573 кЈ. 

Неметаличне минералне сировине које се углавно користе као грађевински материјал, 

могу представљати један од развојних праваца града Ниша, али само у склопу са 

грађевинским материјалима. 

Кречњак на локалитетима јужно од Сичеваћке клисуре је доброг квалитета за 

нискоградњу а сличан је случај и са кречњаком на ободу Суве планине.Шљунак и 

песак у доњем току Нишаве и у пределу Трупале су доброг квалитета и пружа 

могућност њихове контролисане експлоатације. 

У табели број 1. приказани су индекси индустријске производње. Подаци указују да 

рударство и прерађивачка индустрија бележе смањење производње 2011, 2012, 2013 и 

2014. године, док је 2015. и 2016. године бележе повећање. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
3
https://www.ni.rs/strateska-dokumenta/strategija-razvoja-grada-nisa/, 

Статистички годишњак Града Ниша, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине‐ 
одсек за статистику, Ниш. 

https://www.ni.rs/strateska-dokumenta/strategija-razvoja-grada-nisa/
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Табела 1. Ланчани индекси индустријске производње 

 

 

 

 

Извор:Републички завода за статистику 

Реструктурирање Нишке привреде је сложен подухват, који се јавља у неким 

привредним делатностима и који би требао да реши проблем незапослености 

становништва. Будући развој привреде града Ниша треба да реши ове изазове а највећа 

вероватноћа за налажење решења је у развоју следећих привредих грана: 

 интезовне пољопривредне производње у загреваним просторима,  

 трговинске делатност, 

  туризма и такође код 

 малих и средњих предузећа.  

У оквиру ових основних праваца потребно је оценити могуће пројекте развоја и 

рангирати их по критеријумима одрживог развоја: извозни потецијал, висина улагања, 

повећавање броја запоселних радника, индиректни ефекти на друге гране. 

Реконструкција Нишке привреде треба да буде заснована на: а) ресурсима којима 

нишки крај располаже или може да их раздвоји у релативном кратком року и б) 

шансама које домаће и страно тржиште отвара за потецијалне производе и услуге 

привреде. У пресеку деловања овде две групе фактора ће бити идентификоване 

стратегијске развојне области, а затим ће бити квантификовани њихови потенцијали за 

развој ове привреде. 

2.3.Анализа пословања привредних субјеката на територији града Ниша 
 

У структури привреде доминирају мала и средња предузећа. Њихов значај огледа се у 

томе што у доба кризе најлакше опстају, јер се најбрже прилагођавају новонасталим 

условима. Пружање подршке сектору малих и средњих предузећа је сложен посао због 

ширине и различитости потребних вештина потенцијалних предузетника и 

ограничених раположивих ресурса за пружања значајне помоћи. 

Без обзира на препреке, пoтребно је створити услове неопходне за развој овог сектора 

јер је управо он покретач развоја и омогућава смањење незапослености путем отварања 

 2011 

2010 

2012 

2011 

2013 

2012 

2014 

2013 

2015 

2014 

2016 

2015 

Укупно 93,1 98,6 63,3 99,6 126,1 107,4 

Рударство      136,4 

Прерађивачка индустрија 92,9 98,9 63,3 99,6 125,6 107,3 

Снадбевање електричне 

енергије,гасом 

паром и канализацијом 

87,9 103,0 111,3 120,0 86,8 102,6 

Рударство      136,4 

Прерађивачка индустрија 92,9 98,9 63,3 99,6 125,6 107,3 
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нових радних места и повећања броја привредних субјеката. На територији Града 

Нишa послује 8.326 предузетника и 3.482 привредна друштва. У периоду 2014 - 2016. 

године број регистрованих и активних привредних субјеката константно је растао и 

Србији и Нишу. У 2015. години у Нишу је пословало 10.728 привредних субјеката,у 

2016. години 11.808 привредних субјеката, што износи 10,07 % раста у 2016. години.
4
 

Табела 2.Активни привредни субјекти на територији Ниша по градским општинама за 

2016 годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:Републички завод за статистику 

 

У јавном сектору града Ниша запослено је 5.815 радника. Највећи број запослених је у 

јавним предузећима, а најмањи у новоформираним градским општинама. Структуру 

запослених у јавном сектору изгледа овако: у јавном предузећу 55,9 %, институције, 

образовања и социјална заштита 15,8 %, управе и служба града 13,5 %, културе 11,9 % 

и градске општине 2,9 %. 

Од укупног броја запослених у јавном сектору је 2.554 жена, које у укупној 

запослености јавног сектора учествују са 43,9 %. Највећи број жена ради у јавним 

предузећима а најмањи у градским општинама. Запослене жене у јавном сектору су 

квалификованија радна снага у односу на запослене мушкарце. Професионално 

образовање има 83,4 % жена, а од тога је са високим и вишим образовањем чак 41,1 %. 

Нешто више жена него у укупној популацији запослених поседује средњу стручну 

спрему, мање је учешће жена у категоријама неквалификованих,  полуквалификованих 

и квалификованих. 

Највиши ниво образовања запослених евидентиран је у управама и службамаграда и 

градским општинама, где 53,6 % запослених има високо или вишеобразовање, а више 

од трећине запослених је са високом стручном спремом ( 38,3 % ). 

У институцијама културе, социјалне заштите и образовања нешто више од 40 % 

запосленихима високо или више образовање, док је у јавним предузећима само 20,0 % 

запослених наведених нивоа образовања. 

                                                           
4
http://privredanis.freeiz.com/Statistika.htm. 

  

Предузетници 

 

Привредна друштва 

Медијана 3.975 1.647 

Палилула 1.668 598 

Пантелеј 1.444 504 

Црвени Крст 895 309 

Нишка бања 344 88 

Град Ниш  33 

Укупно град Ниш 8.326 3.482 
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 Већина запослених са високом стручном спремом има диплому факултета друштвених 

наука:  

 правног 20,4 %,  

 економског 15,4 %,  

 различите специјалности филозофског факултета 18,7 %,  

 и различите групе факултета уметности 4,1 %.  

Нешто је мање учешће запослених са техничким профилом образовања:  

 грађевинско-архитектонским 16,3 %,  

 машинско-техничким 6,3 % и  

 електронским 4,8 %. 

Јавна предузећа запошљавају 3.252 радника од чега су 27,7 % жене. Јавна предузећа 

према врсти делатности које обављају, броју запослених и специфичностима кадровске 

структуре можемо поделити у две групе: 

1. Комунална предузећа која запошљавају велики број радника, а 

представљајусредине са нижим нивом образовања. Највећи број 

неквалификоване радне снаге јавног сектора и самих јавних предузећа запослен 

је у комуналној делатности. 

2. Предузећа која се баве јавним информисањем, уређењем и изградњом 

града,транспортом и стамбеном изградњом су мање срединеса 

квалификованијом радном снагом. 

Највише запослених са високом стручном спремом је техничког профила: 

 грађевинског 20,1%, 

 машинског 13,3%, 

 електротехничког 7,2%, 

 архитектонског5,9%. 

Трећина запослених са вишом стручном спремом је правно-економскогсмера, а такође 

трећина запослених има техничко образовање и то:  

 машинско 15,7%, 

 грађевинско 9,4% и  

 пољопривредно 7,2%. 

Женска радна снага је нешто старија. Међу запосленим женама 2,7 % испуњава услове 

за одлазак у старосну пензију, док запослене жене које ће у наредних пет година 

завршити радни век ( старосна група од 54 - 58 година ), у укупном броју запослених 

жена у јавном сектору учествује са 14,8 %.  
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Од укупног броја запослених 251 ( 4,3 % ) је на руководећим радним местима,од тога 

96 ( 38,2 % ) жена су руководиоци.  

Највећи број руководилаца 93,7% има високошколско образовање. У руководећем 

кадру у управама и службама града преовлађују руководиоци правно-економског 

профила образовања. Такође, и у градским општинама две трећине руководилаца има 

истоветан образовни профил. У јавним предузећима, у складу са њиховом основном 

делатношћу, заступљени су нешто разноликији кадрови најчешће техичког профила. 

Руководство је средњовечно, најчешће преко 45 година старости, са богатим радним 

искуством, од 15 - 20 па и више година. 

Актуелна стопа запослености за Град Ниш, 2016. године је износила 43,76 %.
5
 Ови 

подаци говоре о томе да је последњих година стопа запослености знатно повећала. 

Запослености у јавном сектору у поједним привредним делатностима приказан је у 

следећој табели. На овако високу стопу запослености утицали су и страни инвеститори 

који су отварали бројна предузећа на територији Ниша. 

Табела 3.Запосленост у јавном сектору 

Извор:Републички завод за статистику 

. 

Код страних инвеститора  је запослено 9.460 становника. Процена је да ће страни 

инвеститори у току 2018. године додатно запослити још 2.440 станoвника, а укупан 

очекивани број запослениh износи 17.150 станoвника, као у табели. 

 

 

 

 

                                                           
5
Извор података: Статистички годишњак Града Ниша за 2016. годину, издавач Град Ниш, Градска 

управаГрада Ниша, Секретаријат за привреду, Одсек за статистику, Ниш, октобар 2017,стр. 187. 

  

Запосленост и јавном сектору 

Грађевинарство Трговина 

на 

велико и 

мало и 

поравка 

моторних 

возила 

Саобраћај и 

складиштење 

Снадбевање 

електричном 

енергијом и 

гасом и 

паром 

Услуге 

смештаја 

и 

исхране 

Финансијске 

делатности 

и 

делатности 

осигурања 

Административне 

и обавезно 

социјално 

осигурање 

Град 

Ниш 

2937 13226 5604 900 2887 1508 3282 
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Табела 4.Број тренутно запослених становника код страних инвеститора на подручију  

Ниша 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:Републички завод за статистику 

 

И поред великог броја запослених становника како у јавном тако и у приватном 

сектору стопа незапослености је пристутна и стално се мења. Међутим, за последње 

две године ја занатно смањена. Тако је децембар 2016. године износила 28,90 % а 

новембар 2017. године је износила 26,62 %. Стопу незапслености за последњих 

неколико година приказана је у следећој табели. 

Табела 5.Незапосленост  у периоду од  2008 - 2017. година 

Извор података: Национална Служба за запошљавање,Републички завод за статистику 

Незапосленост се може посматарати и према годинама старости. Код млађих лица до 

30 година стопа незапослености је 22,8% али је највећа код становништва старости: 

  од 25 – 29 година - 12,3%, 

  од  30 – 34 година - 11,6%, 

  од 35 – 39 година - 11,6%, 

  од 55 – 59 година  - 12,2%, 

  од 50 – 54 година  - 12,2%, 

  преко 50 година - 32,3%. 

 

 

 

  

Назив компаније 

 

Тренутни 

запослени 

 

Очекивано 

запошљење 

током 2018. 

 

Укупно 

очекивани број 

запослених 

1. Olimpias Group са 

кооперантима 

(Benetton) 

2100 0 2100 

2. Yura 2200 50 2250 

3. Shin Won 800 50 850 

4. Johnson Electric 1400 800 3400 

5. Aster tekstil 600 400 2000 

 

6. 

Леони Малошиште 

(око 1500 из 

Ниша) 

 

2000 

 

0 

 

2000 

7. Leoni 300 500 2200 

 

Укупан број 

незапослених 

 

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

35.979 

 

33.171 

 

34.587 

 

35.493 

 

36.104 

 

36.310 

 

34.567 

 

32.111 

 

30.681 

 

27.552 
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2.4.Карактеристике развоја пољопривреде на територији града Ниша 

 
Пољопривреда обезбеђује довољно хране за локално становништво као и сировине за 

прехрамбрену индустрију. Пољопривредо земљиште износи 66%, односно 0.65 ha по 

становнику. Од укупне обрадиве површине 98% је приватно власништво. Фармери 

поседују специфична знања неопходна за прозводњу и то нарочито поврће,по чему је 

Нишки регион познат у Србији. 

Ипак пољопривреду карактеришу уситњени приватни поседи,просечна величина мања 

од 5 ha, који се најчешће састоји од неколико парцела, направилно разбацаних у 

простору. Просечан фармер је старији од 40 година и поседују механизацију стару 

20.година. Локално и регионално тржиште су малог капацитета,а развијена тржишта са 

већом куповином моћи су удањена. Одржив развој пољопривреде уз њену довољну 

ефикасност је основ развоја региона. Одрживост обезбеђује заштиту животне средине 

и прозводњу здравствено исправне и квалитетне хране. У циљу подизања активности 

руралних средина неопходно је стварање одговарајуће инфрастуктуре и услужног 

сервиса  за локално становништво. 

Циљ развоја пољопривреде такође је очување аутохотних биљних и животињских 

врста, чиме би уз стварања локалних марки прозвода створени неопходни ровни 

индетитет са јасним географским пореклом, који би био препознатљив усвету. 

Наведени циљеви су остварени у дужем временском периоду и неопходно је 

дефинисати акциони план за оставарење циљева.
6
 Просечни земљишни посед је око 3 

хектара, а учешће ораничног у просечном поседу је око 2 хектара по домаћинству. У 

погледу квалитета пољопривредног земљишта доминурају друга, трећа, четврта и пета 

бонитетна класа земљишта. 

Пољопривредна производња у граду Нишу доприноси 8 %  нациoналном дохотку и 1 % 

укупној запослености у Србији. Пољопривредно земљиште чини 62 % укупне 

површине Ниша, односо 0,15 ha/становинка. 

Ниш располаже са: 

1. 80 % обрадивог и  

2. 20 % необрадивог пољопривредног земљишта.  

Обрадиве површине чине: 

1. оранице и баште ( 58,73 % ),  

2. пашњаци ( 20,30 % ), 

3. воћњаци и виногради ( 15,98 % ), 

4. биље ( 0,44 % ) и незасејане површине ( 2 % ).  

 

                                                           
6
https://www.ni.rs/strateska-dokumenta/strategija-razvoja-grada-nisa/ 
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Необрадиве површине чине: 

1. пашњаци ( 7.503 ha ), 

2. 40 %  приватно и 60 % државно власништво, 

3.  рибњака и бара има 7. 

Шумско земљиште којим управља шумско газдинство Ниш простире се на 58.262 hа. 

Процењује се да постоји још 53.636 hа шума у приватном власништву (укупно 111.899 

ha ).  

Укупна дрвна запремина у шумама које су у државном власништву  износи 56 m³/hа, 

док шуме које су у приватном власништву износи 73m³/ha.  

На ужем подручију града налази се: 

1. 14.480 ha шума које су државном власништву и 

2. 6.674 ha  шума које су у приватном власништву. 

Водно земљиште налази се у сливу реке Нишаве и Јужне Мораве. Грађевинско 

земљиште осим стамбеног и другог садржаја карактерищу индустријске зоне смештене 

у западном, северозападном, источном и јужном делу града. 

У приградској и сеоској средини живи око 72.357 становника, чија просечна страост 

износи 40 година, а  23.310 становника у добу од 15 - 40 година старости. У сеоској 

популацији преовађује старачка домаћинства, а веома је мали број домаћинства која се 

баве искључиво пољопривредом. Структуру производње карактерише изузетна 

хетерогеност,присуство свих видова прозводње и највећим делом за потебу самог 

домаћинства. Доминирају ситни, неспецијализовани пољопривредни прозвођачи, без 

јасне послове и тржишне орјентације. Резултат овакве прозводне структуре су ниски и 

нередовни приходи уз одсуство већих инвестиција. 

У Нишу је развијена индустрија за  прераду пољопривредних производа, 

ретроматеријала и опрема за пољопривредну производњу. Од 20 домаћих и страних 

банака на подручију Ниша свега 6 је имало пласмане у пољопривреди, што уз високе 

каматне стопе заокружује слику о неповољним условима за кредитирање 

пољопривреде. Од изузетног значаја је присуство великог броја институција које 

пружају подршку руралном развоју, као щто су: ДП Агроразвој Ниш, Центар за 

виноградарство и воћарство Ниш, Ветеринарски специјалистички институт Ниш, 

Регионални задружни савез Ниш, Регионална привредна комора Ниш, локална 

самоуправа. Истичу се и добра искуства са досадащњим развојним пројектима страних 

донатора  ( пројекти “Река млека” и “Добра фарма”), које треба наставити и проширити 

и у будућем периоду.  
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Сеоско подручје града Ниша карактерише производна разноликост.Оно је груписано у 

4 рејона:  

 ратарско - повртарски, 

 сточарски,  

 агротуристички и воћарски рејон. 

Рејонизација је обављена на основу производних потенцијала и традиције, природних и 

технишких предуслова. Највећи потенцијал за раст има агротуристички рејон због 

величине и веома повољних природних услова за развој пољопривреде. 

 

3.РАЗВОЈ ТУРИЗМА У НИШУ 

 

3.1.Анализа изведених елемената туристичке понуде града Ниша 
 

Територија града Ниша је богата природним богатствима. Бање, клисуре, пећине, 

излетишта, планинска залеђа, реке...су одувек привлачиле пажњу великог броја 

домаћих али и страних туриста. Због важног геостратешког положаја Ниш има бурну 

прошлост. Бројне војске, народи и владари су, свако у свом времену, остављали своје 

трагове. 

Град Ниш својим културним наслеђем туристима пружа прилику да се упознају са 

његовом богатом историјом чија ризница датира од далеких праисторијских периода. У 

археолошкој сали Народног музеја Ниш изложени су експонати који сликовито 

дочаравају причу о историјском и цивилизацијском развоју Ниша од неолита до 

средњег века.  

Ниш као природни, друштвени, привредни, образовни, здравствени, културни и 

спортски центар југоисточне Србије као и раскрсница најважнијих балканских и 

европских друмских и железничких саобраћајних праваца, поседује изванредне 

потенцијале за даљи развој туризма. Посебно су значајни потенцијали за развој 

тразитног туризма, бањског туризма, али и развој културног,манифетационог и 

спортског туризма. 

Кључне атракције града укључују културно-историјске целине Медиана, Тврђава, Ћеле 

кула, Чегар, Бубањ и аутентично сачуван логор из Другог светског рата. Град 

препознаје могућност коришћења природних ресурса развојем и унапређењем бањског 

туризма Нишке бање. Град пружа могућност повећања броја туриста кроз бољу 

промоцију  Сићевачке клисуре, Јелашничке клисуре, Церјанске пећине, Бојаниних 

вода. Догађаји, фестивали и манифестације: Џез фестивал, Филмски сусрети, Нимус, 

Ликовна колонија, такође пружајумогућност повећања туриста у граду.  
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Унапређење туризма огледа се и у поспешивању дужине боравка туриста, 

континуитету посета, као и подизању нивоа квалитета смештаја и услуга. 

Нишка тврђава смештена на обали реке Нишаве, у центру града, представља једно од 

најочуванијих здања турске војне архитектуре на средњем Балкану. Изграђена је на 

простору од преко 22 ha, са бедемима који су дугачки 2.100 m, зидинама високим 8 m, 

просечне ширине 3 m.  

Осим добро очуваних масивних камених зидина и капија, у Тврђави се налазе бројни 

остаци бурне нишке историје: jедан од најстаријих остатака је збирка надгробних 

споменика ( Лапидаријум, I -  IV век ). 

Хамам, предивно турско купатило представља најстарији сачуван објекат из периода 

турске владавине на простору Ниша и један је од ретких у потпуности очуваних 

објеката овог типа. Купатило је изграђено уз Стамбол капију 1498. године као 

задужбина Мехмед-бега. Бали-бегова џамија налази се у централном делу Тврђаве, са 

десне стране главне стазе која води од улаза. Задужбина је Бали-бега из Једрена, 

високог турског чиновника.  

Данас се простор џамије користи као уметничка галерија „Салон 77“. Барутане, војни 

објекти предвиђени за смештај барута и муниције. Очувано их је 5, од којих су 4 

распоређене дуж северног бедема, а једна мања налази се у источном делу Тврђаве. 

Барутане су изграђене после 1723. године, када је завршена изградња Тврђаве и једини 

су објекти ове врсте сачувани у Србији.
7
 

 

 

Слика 1.Нишка трђава 

 

Извор:www.vikepedija.org 

 

                                                           
7
Извор: www.strategijarazvojaturizmagrdanisa. 

 

http://www.strategijarazvojaturizmagrdanisa/
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Археолошко налазиште Медијана налази се на некадашњем римском путу Via Militaris, 

који је водио до Константино поља, данашњем Е - 80 ( Ниш - Софија ). На подручију 

од 40 ha, на коме се простире овај локалитет, могу се видети остаци житнице, 

занатског центра, вила, терми, као и вилa са перистилом која је украшена богатим 

подним мозаицима.  

Већина мозаика је са геометријским и флоралним мотивима, док су два мозаика са 

фигуралним мотивима главе Медузе и полулежећа фигура речног/воденог божанства ( 

претпоставља се Нептуна ).  

Током 2012. године почела је изградња једне од највећих заштитних конструкција на 

Балкану, која ће покривати 6.000 km². 

Посетиоци ће бити у прилици да виде око 1.000 km² вредних подних мозаика, који ће 

им дочарати део раскоши царске резиденције. Део римских камених скулптура – 

портрета римских божанстава, накита, новчића и других употребних предмета 

пронађених на Медијани можете видети и у Археолошкој сали Народног музеја у 

Нишу. 

На брду Чегар, надомак Ниша, на месту где се одвијала чувена битка из I српског 

устанка налази се споменик подигнут у знак сећања на храбре војнике и њиховог 

команданта Стевана Синђелића, који су погинули на овом месту. Споменик – прво 

обележје места на коме се налазио шанац Стевана Синђелића и где се одиграла 

Чегарска битка, подигнуто је у облику мање пирамиде од гранита.  

Споменик је откривен 21. јуна 1878. године у присуству кнеза Милана Обреновића. 

Откривен је 6 месеци после ослобођења Ниша од Турака и представља први споменик 

изграђен у ослобођеном Нишу. Данашњи споменик у облику куле која симболизује 

војно утврђење подигнут је поводом 50 година ослобођења Ниша, а откривен је 1. јуна 

1927. године.  

Пројектант споменика је архитекта Ђулијан Ђупон из Ниша (руски емигрант). У 

полукружној ниши споменика 1938. године постављено је и бронзано попрсје Стевана 

Синђелића, рад хрватског вајара Славка Милетића 

Ћеле-кула је јединствен споменик у свету, настао као последица велике битке на Чегру. 

Из половине 19. века постоји запис да је кула четвороугаона, висине 4,5 m, ширине и 

дужине по 4 m и да се на све четири стране куле налази укупно 56 редова, у сваком 

реду по 17 лобања, што је укупно износило 952 лобање.  

Временом је већи део лобања нестао или је оштећен, тако да је данас у кули остало 

свега 58 лобања и још једна извдојена, за коју се претпоставља да је глава Стевана 

Синђелића, а која је посебно приказана. Године 1892. изграђена је капела која је 

заштитила Ћеле-кулу од даљег пропадања. 
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Пролазећи кроз Ниш 1833. године чувени француски песник Ламартин видео је Ћеле-

кулу. Његова порука представљена је на бронзаној плочи (на француском и српском 

језику) и налази се у капели. Записано је: „Нека Срби сачувају овај споменик. Он ће 

научити њихову децу шта вреди независност једног народа, показујући му какву су 

цену платили њихови очеви“.Овај застрашујући сведок бурне историје града и људске 

суровости настао је након битке на Чегру, 31.5.1809. године. Кула од људских лобања 

или Ћеле-кула је подигнута на путу за Цариград, као опомена онима који дижу буну 

против Отоманског царства.  

Слика 2.Ћеле Кула 

 
Извор:http://visitnis.com/cele-kula/ 

 

Меморијални парк Бубањ налази се југозападно од центра града на пошумљеном 

узвишењу званом Бубањ. Током II светског рата ово место је било једно од највећих 

стратишта на подручју Југославије. Меморијални парк се састоји из више делова који 

симболично приказују страхоте које су се догађале на овом месту. 

Споменик ослободиоцима смештен је у самом центру града, на Тргу краља Милана и 

обележава раздобље ослободилачких ратова против Турака, Бугара и Немаца. 

Споменик је израђен од црног мермера и састоји се од ширег постоља са четири 

рељефа, бронзане скулптуре и високог постамента у чијем је доњем делу постављен 

сплет фигуралних композиција ратника у борби. 

На врху споменика је коњаник – Весник слободе у природној величини, са заставом 

слободе на којој су четири С (Само слога Србина спасава). Споменик је откривен 28. 

јуна 1937. године, на дан прославе 60 - годишњице ослобођења Ниша од Турака. Ова 

монументална скулптура, као једно од најзначајнијих остварења новије југословенске 

скулптуре, а чији је аутор Антон Аугустинчић, познати загребачки вајар, стављена је 

под заштиту државе 1983. године. 
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Слика 3.Споменик ослободиоцима 

 
Извор:visitnis.com 

 

Градска целина – Казанџијско сокаче и споменик Стевану Сремцу. Казанџијско сокаче 

представља једини очувани део старе нишке чаршије. Овај део Ниша је у доба Турака 

представљао занатлијску четврт. Бронзана скулптура која приказује лик из Сремчеве 

књиге, ловца Калчу и његовог верног пса Чапу и писца Стевана Сремца, рад је вајара 

Ивана Фелкера и налази се на почетку Казанџијског сокачета. 

Трг краља Александраи споменик краљу Александру. Првобитни споменик краљу 

Александру, рад београдског вајара Радета Станковића, постављен је 1939. године, али 

је већ у првим годинама доласка комунистичке власти, 1946. године, уклоњен и 

уништен. Како би исправили неправду према овој знаменитој историјској личности, 

Нишлије 2004. године постављају нови споменик краљу Александру. Споменик је дело 

београдског вајара Зорана Ивановића.
8
 Предност града Ниша у односу на остале 

градове Србије, а што није искоришћено у маркетинг сврхе су догађаји. У граду Нишу 

се у току године организује велики број догађаја - културних, забавних, музичких, 

спортских. Неки од њих су међунарног значаја и по броју посетилаца и имиџу су се 

издвојили од осталих ,последњих година, то је Nisville. Они пружају могућност за 

управљање тражњом у току године. Многи догађаји који су националног значаја . 

3.2Анализа смештајних капацитета на територији града Ниша 

Повећање хотелских објеката у смештајној понуди је од 1 % - 3 %. Хотелски 

капацитети чинили половину укупних смештајних капацитета на подручију Ниша. 

Побољшање обима и структуре смештајне понуде огледа се у повећању капацитета за 

790 лежајева за реалистичну варијанту односно 1.440 лежаја за оптимистичну 

                                                           
8
media1.investnis.rs/2016/08/Strategija-razvoja-turizma-Grada-Niša-2011-2016.pdf 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk9YCdhsPhAhXQy6YKHYv7BwIQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fmedia1.investnis.rs%2F2016%2F08%2FStrategija-razvoja-turizma-Grada-Ni%25C5%25A1a-2011-2016.pdf&usg=AOvVaw2dNsLd17jw7TBs6-5IVgl6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk9YCdhsPhAhXQy6YKHYv7BwIQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fmedia1.investnis.rs%2F2016%2F08%2FStrategija-razvoja-turizma-Grada-Ni%25C5%25A1a-2011-2016.pdf&usg=AOvVaw2dNsLd17jw7TBs6-5IVgl6
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варијанту. Пре свега, мисли се на реконструкцију и адаптацију постојећих објеката уз 

одређени број новоизграђених капацитета.  

Не треба занемарити ни предвиђено смањење смештајних капацитета до 5%. На 

територији Ниша категорисано је 5 хотела са 4**** са 460 лежајева, 8 хотела са 3*** и 

350 лежајева,5 хотела са 2** и 384 лежаја и 4 хотела са 1* и 236 лежајева. 

Табела 6.Број хотела,соба и лежејева 

Р.бр. Хотел Категорија Број соба Број лежејева 

1. New City Hotel 
 

4**** 50 96 

2. Best Western My 

Place 

4**** 30 56 

3. Тami Residence 4**** 115 230 

4. Niški cvet 4**** 24 54 

5 Garni Hotel Zen 4**** 12 24 

 Укупно са 5 

хотела са 4**** 

  460 

     

1. Hotel Aleksandar 3*** 55 110 

2. The Regent Club 3*** 25 53 

3. Garni Hotel Stole 3*** 11 26 

4. Garni Pamorama 

Lux 

3*** 8 20 

5. Garni Hotel DuoD 3*** 12 27 

6. Garni Hotel Eter 3*** 19 38 

7. Garni Hotel 018 IN 3*** 9 23 

8. Garni Hotel 

Crystal Ice 

3*** 39 53 

 Укупно 8 хотела 

са 3*** 

  350 

     

1. Hotel Complex 

Vidikovac 

2** 81 250 

2. Hotel Zeleni Vir 2** 32 84 

3. Garni Hotel 

Svrljižanka 

2** 9 20 

4. Garni Hotel Consul 

Accommodation 

2** 12 30 

5. Uni Elita Lux 2** 23 59 

 Укуппно 5 хотела 

са 2** 

  443 

     

1. Konak DuoD 1* 10 10 

2. Rile Men 1* 29 71 

3. Extra Lion MD 1* 17 35 

4. Garni Hotel Lotos 1* 15 55 

 Укупно са 4 

хотела  са 1* 

  171 
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Извор: подаци из евиденције Туристичке организације Ниш 

На територији града Ниша у остале регистроване смештајне капацитете без утврђене 

категорије спада и 11 хотела са 270 лежајева и 25 преноћишта са 645 лежајева (из 

евиденције Туристичке организације Ниш).  

У Нишкој бањи категорисана су 3 апартмана (12 лежајева) са 4****, 25 апартмана (53 

собе, 159 лежајева) са 3***, 21 апартман (35 соба, 146 лежајева) са 2** и 8 апартмана 

(66 соба, 156 лежајева) са 1*.
9
У остале регистроване смештајне капацитете без 

утврђене категорије спада и 11 хостела са 270 лежајева и 25 преноћишта са 645 

лежајева. 

Табела 7. Категорисани приватни смештај 

 

Извор: подаци из евиденције Секретаријата за привреду 

 

3.3.Карактеристике туристичког промета који је реализован на територији 

града Ниша 

 
Раст туристичког промета је условљен растом туристичке потрошње који се у првом 

плану заснива на повећаном броју долазака и продужетку боравка туриста. Да би раст 

туристичког промета био сталан, неопходно је значајно побољшање квалитета 

туристичке понуде.  

Негативан биланс туристичког промета био је у периоду од 2008-2014. године. 

Међутим, после 2014. године долази до наглог повећања броја туриста и броја ноћења. 

Подаци у табели 8. и 9. указују да се број туриста, као број ноћења повећао у периоду 

од 2013. до 2016. године.. 

Табела8. Кретање броја туриста у периоду од 2013. до 2016. године. 

Извор:Туристичка организација Ниш 

 

 

                                                           
9
 www.nistourism.org.rs. 

Категорија Број апартмана Број соба Број лежејева 

4**** 3 / 12 

3*** 25 53 159 

2** 21 35 146 

1* 8 66 156 

Укупно   473 

Број туриста 

Године 2013 2014 2015 2016 2013/14 2014/15 2015/16 2013/16 

Укупно 63050 68688 75969 85048 +9% +11% +12% +35% 

Домаћи 32989 31297 34924 40419 -5% +12% +16% +23% 

Страни 30061 37391 41045 44629 +24.4% +10% +9% +48% 
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Табела 9.Кретање броја ноћења туриста у периоду од 2013. до 2016. године  

 

Извор:Туристичка организација Ниш 

Уколико упоредимо ове две табеле можемо закључити да је број туриста повећан за 35 

% у периоду од 2013 до 2016. године.  

У овом периоду број домаћих туриста повећан за 23 %, док је број страних туриста 

повећан за 48 %. Такође је повећан и број ноћења у наведеном периоду. Број ноћења за 

домаће туристе је повећан за 24 % а за стране туриста је повећан за 42.4 %. Укупан број 

ноћења је повећан за 24 %. 

У 2015. години, у укупном броју туриста који су боравили у Нишу, домаћи туристи су 

учествовали са 46 % а страни са 54 %. У 2016. години дошло је до извесне промене 

тако да је учешће домаћих туриста повећано на 47,5 %, а учешће страних смањено на 

52,5 %.  

Укупан број остварених ноћења туриста у 2016. у односу на 2015. годину бележи раст 

за 8,6 %. Компаративном анализом остварених ноћења домаћих и страних туриста 

уочава се да је раст броја ноћења домаћих туриста идентичан расту броја ноћења 

страних туриста. 

У 2016. години домаћи туристи су остварили 90.175 ноћења, и у Нишу се просечно 

задржавали 2,2 ноћи, док су страни туристи се задржавали 1,6 ноћи, док укупан 

просечан број ноћења и домаћих и страних туриста у 2016. години износи 1,9 ноћи. 

За првих осам месеци 2017. године подаци су следећи: број гостију који је боравио у 

Нишу је 71.045, што представља повећање за 37,4 % у односу на исти период 2016. 

године, при чему је број долазака домаћих гостију мањи од долазака страних гостију. 

Идентично стање забележено је у истом периоду прошле године – страни гости 

остварили су већи број долазака од домаћих гостију. Очигледно је да је дошло до 

значајне промене у структури учешћа гостију: учешће домаћих гостију са 47,4 % опало 

је на 43,6 %, док је учешће страних гостију повећано са 52,6 % на 56,4 %.  

Што се броја ноћења тиче, индексни показатељ за овај период је такође бољи од 

прошлогодишњег,остварен је раст за 25,9 %. 

Према подацима Одсека за статистику, за период јануар - октобар 2017. године, у 

Нишу је боравило укупно 91.660 туриста. Од укупног броја туриста 51.279 су туристи  

из иностранства, а 40.381 су домаћи туристи. Просечан број ноћења укупног броја 

туриста је 1,8, домаћих 2,1 а страних 1,5. 

Број ноћења туриста 

Године 2013 2014 2015 2016 2013/14 2014/15 2015/16 2013/16 

Укупно 122509 130246 148193 160947 +6.3% +14% +8.6% +24% 

Домаћи 72827 71714 83053 90175 -1.5% +16% +8.6% +24% 

Страни 49682 58532 65140 70772 +17.8% +11% +8.6% +42.4% 
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4.ФАКТОРИ ПРИВРЕДНОГ И ТУРИСТИЧКОЈ РАЗВОЈА 

ГРАДА НИША 
 

4.1.Географски положај Ниша 

 
Ниш је највећи град у југоисточној Србији и седиште Нишавског управног округа.Град 

се простире на површини од 597 km² (око 0.7 % површине Србије и 21,8 % површине 

Нишавског управног одбора). 

Налази се у Нишкој котлини које је оивичена следећим планинама: Сува планина, 

Јастербац, Селичевица, Сврљишке планине и Калафат, близу ушћа Нишаве у Јужну 

Мораву. Највиша тачка градске територије је Соколов камен ( 1.523 m) на Сувој 

планини, а најнижа тачка 173 m kод места Трупале, одноcно ушћа реке Нишаве.
10

 

Слика 5.Нишавски управни округ 

 

 

 

Извор:nis.okrug.gov.rs 

 

 

 

 

                                                           
10

https://www.ni.rs. 

 

 

https://www.ni.rs/
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На територији Ниша налази се 5 општина:  

 Палилула,  

 Пантелеј,  

 Медијана,  

 Црвени Крст и  

 Нишка Бања као и 68 приградских насеља и села. 

У зависности од историјских прилика и друштвено-еконмских збивања значај 

географског положаја се мењао,али повољне природне предиспозиције су гарантовале 

просперитет и развој овог геопростора. Као што географски положај представља однос 

неке територије према већим географским целинама, тако саобраћајни положај 

представља однос територије према важним комуникацијама. Одличне природне 

предиспозиције овог простора обезбедиле су развој саобраћајне инфрастрактуре. Ниш 

се налази на раскарсници значајних националних,балкаских и европских саобраћајних 

праваца и један је од најстаријих градова овог дела Европе, захваљујући изузетном 

географском положају, укрштају се више путних праваца који повезују Средњу и 

Западну Европу, Влашку низију и Поморавље са Јадранским, Егејским и Црним морем. 

Tакав географски положај одређивао је, током векова судбину Ниша. 

 

4.1.1.Саобраћајни географски положаj 

 

 

У Нишу функционише градски превоз са више превозника,регулисан градским 

одлукама. Такси превоз функционише са 600 возила. Мирујући саобраћај 

функционише кроз поделу централног дела града на 2 тарифне зоне - црвене и плаве. 

Јавни градски превоз,такси превоз и мирујући саобраћај сагледани су одговарајућег 

саобраћајноог студијама који су урађени и верификоване 2007. и 2008. године 

Са аспекта положаја,битан утицај имају насеља у три просторно-гравитацијске зоне: 

1. прва зона, друмске удаљености до 100 km, 

2. друга зона 101 - 200 km и 

3. трећа зона 101 - 200 km. 

 

У зони друмске удаљеносто до 100 km налази се Пирот, Прокупље, Зајечар, Лесковац. 

У другој зони друмске удаљености су Неготин, Каргујевац, Приштина, Краљево, док се 

у трећој зони друмске удаљености налази: Београд, Нови Сад, Суботица. Нису само 

друмови оно што издавајају Ниш као важно подручије за централну Србију. Осим 

друмских веза, Ниш је цeнтар железница које повезују Београд, Скопље и Солун. У 

плану је изградња ауто-пута који ће повезивати Ниш и Драч, преко Приштине. 
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Мрежа путева је дугачка 391 km, а ову структуру чине:  

 

1. магистрални путеви  ( 9 % ),  

2. регионални путеви ( 23 % ),и  

3. локални путеви ( 68 % ).  

 

Кроз територију града пролази аутопут и железничка пруга која повезује север и југ 

Србије из Ниша се одваја крак аутопута и железничке пруге који воде ка источној 

Србији и границе са Бугарском.Главни регионални путеви и железничке пруге воде из 

Ниша ка Копаонику, Новом Пазару и Црној Гори, Косову и Метохији, Тимочкој и 

Неготинској крајини. 

 

"Via Militaris" у периоду Рима и Византије и "Цариградски друм" у средњевековном 

периоду у доба Турака. Данас су то главни магистрални европски правци на Балкану 

који Ниш чине раскрсницом Европе са Малом Азијом и Црноморског подручја са 

Медитераном. 

Савремени магистрани пут Е - 75 повезује Ниша са Београд на северу и са Солуном на 

југу. У правцу истока се пружа пут Е - 80 који обезбеђује комуникацију са Бугарском. 

У току је изградња савременог ауто - пута који пролази поред села Јелашница и 

повезује Ниш са Белом Паланком, заобилазећи Сичеваћку клисуру као „уско грло“ 

транспорта. 

Превојем Грамада, Нишка котлина је повезана са Сврљишком котлином. Овим путим 

правцем иде, некада веома значајна, Трансбалканска магистрала, која спаја Пећ и 

Кладово. 

Међунарoдни ауто-пут на Коридору 10 (деоница Београд – Ниш - Грделица, Е - 75) је 

делимично изграђен. У плану је изградља и реконструкција деонице Грделица-граница 

Македoније ( 96 km ), а планира се изградња аутoпута Ниш – граница Бугарске ( Е – 80 

) у дужини 86,80 km. Положај на Коридору X омогућен је почетком 1990 - их 

фреквенцију од 4.000.000 туриста годишње ( транзитни туризам ). Правац који од 

Ниша води на запад ка Топлици ( граница са Црном Гором ) повезује будуће ауто -

путеве Београд - Јужни Јадран и Ђердап – Зајечар – Ниш.
11

 

Осим споменутих националних и међународних саобраћајних праваца, на територији 

града је слабије развијен систем регионалних саобраћајница ( Ниш – Крушевац – Чачак 

- Ужице, правац Ниш – Зајечар – Неготин - Бугарска и румунска граница ). Постоји 6 

регионалних путних праваца.  

Долинама Јужне Мораве и Нишаве пружају се саобраћајнице од највећег значаја. 

Путеви који воде на југ долином Мораве се код Ниша рачвају ка југу према Солуну и 

Атини односно на исток ка Софији и Истанболу. Два значајна правца траспортне 

мреже Коридор 10 (Салзбург – Љубљана – Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Велес – 

                                                           
11www.programrazvojaturizmagradanisa 

http://www.programrazvojaturizmagradanisa/
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Солун ) и Коридор 7 ( пловни пут Дунавом који повезује Немачку са Црним морем), 

директно или индиректно повезује Ниш са ширим европским окужењем. Ови путни 

правци били су познати још од најстаријих времена као правци кретања народа, робе и 

војске. 

 
4.1.2.Ваздушни саобраћај 

 

Via Militaris, касније званим Царски друм,који је спајао Европу и Малу Азију. Био је 

родно место цара Константина Великог, као и царева Констанција II и Јустина I. Сам 

положај Ниша учинио га је старатешким важним и тиме примамљивим градом за многе 

освајаче.  

Код Ниша се рачвају најважније комуникације југоистичне Европе, ка Турској и 

Грчкој, а поседује међународни аеродром Константин Велики, који носи међународну 

ознаку INI. Доста се очекује од овог аеродрома, а потецијала свакако има. У 

претходним година је број путника многоструко повећан. Предвиђања су да ће број 

путника бити повећан на око 550.000 до 2020. године. Ваздушне линије су отворене ка 

неким од највећих европских градова Милано, Цирих, Стокхолм, Берлин...  

Предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ је основано 1986. године. Током 90 

- тих година су организоване допунске делатности као један од начина да се опстане у 

условима недовољног обима посла у основној делатност. 

 

Слика 6.Аеродром Константин Велики 

 

Извор:novaekonomija.rs. 
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У периоду од јула 2002. до јуна 2004. године дошло је до реконструција аеродрома. 

Међутим, свечано отварање аеродрома „Константин Велики“ је било 2003. године. 

Аеродром је изграђен, опремљен, орагнизован и оспособљен за следеће делатности у 

области цивилног ваздушног превоза: 

1. опслуживање ваздухоплова ( обучено особље са лиценцама за рад ), 

2. паркирање ваздухоплова ( током дана и ноћи ), 

3. обезбеђење потребних података везаних са услове и безбедност летења, 

4. чишћење снега за ваздухоплова, одлеђивање и заштита против 

залеђивања , 

5. све потребне формалности КАРГО процедуре ( укључујући и царинска), 

за робу и приспећу и отпреми, 

6. продаја авио-карата и трговина, 

7. организација смештаја и превоз посаде до и од хотела, 

8. кетеринг сервис – оброци за посаду и путнике. 

Основни циљ аеродрома „Константин Велики“ јe да буде лидер у ваздушном 

саобраћају а то ће оставрити кроз: 

1. Постављањем највиших стандарда за безбедност и сигурност, 

2. Обезбеђивање world-class услуга за наше купце, 

3. Креирање отвореног радног окружења у коме је пожељно што веће учешће 

запослених и у коме се тежи позитивним променама, у коме се награђују 

иновације раст, сигурност и прилике за све запослене. 

 

Табела 10.Подаци о промету на Аеродором Констатин Велики Ниш 

Извор:Републички завод за статистику 

Аеродром се налази у зони са врло повољним временским условима током целе 

године, са малим бројем снежних дана. Због тога је у претходном периоду коришћен 

као алтернативни аеродром за аеродроме у Приштини, Београду, Подгприци, Скопљу и 

Софији.  

 

 

 

 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

23.627 

 

25.112 

 

27.426 

 

21.700 

 

1.335 

 

36.200 

 

124.917 

 

331.582 

 

351.582 
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4.2.Природни ресурси 

 
Природни ресурси града Ниша и околине погодују развоју пољопривреде, туризма и 

спорта и од велике су важности за даљи развој града. Међу најзначајнијим ресурсима 

су: 

Сићевачка клисура налази се у југоисточном делу Србије,настала је када је река 

исцртавала свој ток у стене које се налазе у подножју Суве планине, али и у један део 

који припада Сврљишким планинама. Сама клисура се може посматрати као две 

целине,горња и доња клисура које се спајају у једну.Горња клисура је уска подсећа на 

кањон, а доња клисуа је шира уз благе стрме стене. Две планине је чувају а кроз њу се 

усеца пруга али и магистрални пут. 

Обyхвата 17 km дугу клисуру реке Нишаве која почиње од села Просек које се налази 

14 km узводно од Ниша, а завршава у селу Долац,које се налази у долини Беле Паланке. 

Налази се на важном магистралном правцу Ниш-Софија.
12

 

 

Ток реке Нишаве је чудесну клисуру између северних огранака Суве планине и јужних 

падина Сврљишких планина и направила рај за љубутеље нетакнуте природе. Горњи 

део клисуре се назива Грчанско-градиштански кањон и узак је у односу  на остатак 

клисуре. Доњи део је широк и назива се Островичка клисура, простире се од Просека 

до Островице. Ширина кањона при дну се углавно своди на речно корито Нишаве. На 

излази из кањона се налази узвишење Облик. Површина клисуре је 77m
2
 од којих 55m

2
 

припада граду Нишу, док је остатак на територији Беле Паланке. Клисура Нишаве је 

заштићена први пут 1977.године,има велики регионални значај са површином од 7.746 

ha. 

 

Парк природе „Сићевачке клисуре“ је подручије биолошке разноврсности великог 

броја ендемичних ретких врста биљака и животиња. Биљне врсте које се срећу и 

клисури су: жалфија, кошутица, дивњи јоргован, дивља вишња, итд. Иначе Сићевачка 

клисура је једино место где расте жалфија. 

 

Жалфија је биљка  позната по својим лековитим својствима и непорцењиво благо 

Србије. И аоко расте у условима где влада медитеранске климе, ипак је нашла своје 

станиште и клисури. У част жалфије одржавају се Дани жалфије које је постала 

традиционална манифестација. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

www.strategijarazvojaturizmagradanisa. 

 

 

 

http://www.strategijarazvojaturizmagradanisa/
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Слика 7.Сићевачка клисура 

 

 
(Извор:sr.wikipedija.org) 

 

У Сићевачкој клисури могу се обићи две мини хидроелектране направљене у првој 

половини 20. века: у Остовици хидроцентрала „Света Петка“ која је почела са радом 

1908. године. У селу Сићево хидроцентрала „Сићево“ из 1921. године чији је идејни 

пројектант био Никола Тесла, због чега је проглашен пoчасним грађанином Сићева. 

 

Љубитељи спорта и активног спорта могу уживати у планинарењу, риболову,шетњама 

природом, алпанизму, рафтингу, параглајдинг.Светско првенство у параглајдингу је 

завршено 2005. године и стаза је проглашена за најбољу на Балкану. Европски куп у 

параглајдингу 2008. године а светски куп у рафтингу у Сићевачкој клисури одржан је 

2009. године. Највеће пељалиште по висини стене је у Сићевачкој клисури. Стена је 

кречњачког типа висине од 50 - 250 m и пружа могућност најразличитијег пењања. 

Јелашничка клисура се налази у југозападном делу Суве планине и удаљена је 15 km од 

центра Ниша. Овај природни резерват створила је Јелашничка река које је пробила 

своју пут кроз кречњачке стене. Јелашничка клисура је дужине 2 km и проглашена је 

специјалним резерватом природе због необичних биљних врста и природних 

лепота.Ендемски примерак су биљке Ramonda Serbica и Ramonda Natalie, које су овде 

пронашле идеалне услове за раст. 

Церјнаска пећина налази се на 14 km од Ниша, поред села Церје по коме је и добила 

назив. Пећина открива предиван свет испод земље саткан од канала, ходника и 

дворана, као и богатство пећинског накита - сталактита, сталагмита, хеликтита, 

таласастих драперија, пећинских корала и кристалних цветова. 
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Према проценама геолога, ова пећина настала је пре више од 2.000.000 година. 

Интересантно је да крај пећине још увек није откривен, а дужина истраженог дела је 

6.025 m. 

Каменички вис је омиљено једнодневно излетиште, које је удаљено 14 km од града. 

Смешен је на огранцима Сврљишких планина, изнад села Кaменица по коме је и 

добило име, на надморској висини од 750 – 800 m. Терен је благо формиран и покривен 

ниским шумским растањем. На северној страни се налази  Студенти кладенац - једини 

извор на овом подручију. 

Сува планина се налази у југоисточној Србији, дуга је 45 km, а широка 15 km. Налази се 

поред магистралног правца Београд – Ниш – Софија - Истанбул.У геолошком и 

географском смислу припада Карпатској - Балканској групи планина. Највиши врхови 

Суве планине су: Трем ( 1.810 m ), Соколов камен, Мосор, Црни камен, Ширина и др. 

 

Слика 8.Сува планина 

 
Извор:srbijazamlade.rs 

 

Бојанине воде је излетиште удаљено 25 km од Ниша. Смештено је на надморској 

висини од 700 - 1300 m,на северним падинама Суве планине и представља праву оазу 

свежег планинског ваздуха и сунца. Назив излетишта потиче од извора чисте, 

планинске воде „Бојанине воде“. Има ски стазу дугу 900 m, са висинском разликом од 

320 m, на којој је инсталиран ски лифт типа „тањирача“. На Сувој планини ( Бојанине 

воде ) постоји планинарски дом "Студенац" са смештајним капацитетима од преко 50 

лежајева, аутентичним рестораном са камином и рибњацима са пастрмком. 

Нишка бања се налази 10 km југоисточно од Ниша, на магистралном праву Ниш - 

Софија. Смештена је у подножју Коритника, заштићена од северних ветрова 

Сврљишких планина. 
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Природни, лековити фактори су: блага и умерено-континентална клима, 

термоминералне воде и природно минерално благо. 

Са просечном температуром од 11,7°C, Нишка бања спада у једну од најтоплијих 

подручија у Србији и има пет извора лековите воде: Главно врело, Сува бања, Школска 

чесма, Бањица и Пасјача. 

Вода са два топла радиоактивна врела, Главног врела и Суве бање избија из кречњака. 

Главно врело је јак извор воде, температуре 39°C, температура Суве бање је нижа, а 

капацитет овог врела је веома променљив, од 14 до 42 l/s. 

 

Слика 9.Нишка Бања 

 

 
Извор:goniskabanja.org.rs. 

 

 

Један од туристичких потенцијала Ниша је „Бања Топило“, са веома квалитетним 

геотермалним изворима, која се налази на 25 km од Ниша у долини Топаоничке реке.  

 

Топла, минерална вода од 34°C извире из око 18 извора, издашности од 10 l/s и са 

потенцијалом за двоструко више воде.Вода Нишке бање спада у групу земноалкалних 

хомеотерми ( температура од 36 - 38°C ) која је благо минерализована. 

 

Обогаћена је минералима: натријума, калцијума, магнезијума, калијума, хлора као и 

сулфатима, нитратима, хидрокарбонатима и раствором силицијум - диоксида. 

Лековитост воде појачана је повечаном конценрацијом гаса радона, који благотворно 

делује код лечења високог крвног притисака, срчаних обољења, нервних обољења, 

обољења желуца и црева итд. 
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4.2.1.Клима 
 

Ниш се налази у појасу умерено-континенталне климе (топла лета и умерено хладне 

зиме), која погодује развоју туризма. Средња годишња температура у Нишу износи 

11,2°C. Најтоплији месец је јул са просечном температуром од 21,2°C, а најхладнији 

јануар са средњом температуром од 0,2°C. Просечни ваздушни притисак је 992,74 mb. 

Ниш годишње има 123 кишовита дана и 43 дана под снегом. Просечна јачина ветра је 

нешто мања од 3 бофора. Просечна вредност падавина је 577,79 mm( највише у октобру 

- 67, 8mm, а најмање у фебруару - 35,5 mm). 
13

 

 

У периоду 1993-2002. просечна количина падавина је била 565,1 mm а просечна 

годишња температура 12,1°C. Честина ветра је 81-105 дана/год.  

 

Табела 11:Просечна месечна температура ваздуха у периоду од 2008-2017.године 

јануар фебруар март април мај јун јул август септ. октобар нов. дец год. 

0.6 4.3 9 12.4 16.9 21.7 23.3 23.6 18.6 12.2 7.4 3.7 12.8 

Извор:Републички завод за статистику 

 

 

4.3.Квантитативна и квалитативна обележја становништва града Ниша 
 

У другој половини 20. века и почетку 21. века демографске промене у Србији су имале 

негативни карактер. .Ниш је центар Јужне и Источне Србије који је током овог периода 

био захваћен негативним променама. Ниш је трећи град по броју становника у Србији, 

након Београда и Новог Сада.  

У градским насељима живи 72 % укупног становништва, док 28 % живи у приградским 

и сеоским насељима. Према урбаној-руралној структури 2/3 становника чини градско, 

а 1/3 сеоско становништво. 

Мрежу насеља чини 72 насеља од тога 71 су насељена, а једно место, село Коритњак 

нема више ни једног сталног насељеног становнштва. Приградска и сеоска насеља 

заузимају већи део територије Ниша. Већи део становништва града је аутохтоно, док у 

групу досељеничког спада око 47,4 % становништва. Просечна густина становништва 

на нашој територији износи 436 становника на km². 

Према последњем попису из 2011. године у Нишу је живело 260.237 становника. 

У укупној популацији Републике Србије, становништво града Ниша учествује са 3,6 %, 

а у становништво Нишавске области са 69,2 %. 
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www.niscafe.com 
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У последњих 60 година, становништво се увећало 2,4 пута. Градски центар је увећао 

број становника 3,5 пута. У односу на попис 2002. године у 2011. години број 

становника Ниша је повећан за 3,9 %. Истовремено,у Нишавској области, за исти 

период, број становника је смањен за 1,4 %.
14

 

 

Табела 12.Попис становништва у периоду од 2003. - 2011. години 

Извор података:Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014. 

У табели 12. приказан је попис становништва у периоду од 2003. – 2011. године. У 

овом периоду долази до знатног повећања броја становништва.У табели 13. приказан је 

број становника у периоду од  2012. – 2016. године где је дошло до наглог смањења 

становништва. У Нишу је 2016. године живело око 257.348 становника,  а 2012. године 

259.790 становника тако је је број становника за последње четири године смањен за 

око 3.000 становника. 

 

Табела 13. Број становника у периоду од 2012. – 2016. години 

Године 2012 2013 2014 2015 2016 

Ниш 259.790 259.125 258.500 257.883 257.348 

Извор: Статистички билтен Града Ниша 7-9/2017. године, у издању Одсека застатистику 

 

4.3.1.Природни прираштај 

 

Демографска кретања су неповољна - популациони пад, неповољна старосна 

струкутура и појава демографског старења становништва, су последица смањеног 

репродуктивног потенцијала. Промене броја становника условљене се феноменом 

рађања и умирања. Природна кретања становништва, поред продуженог животног 

века, су основни чинилац који утиче на формирање старосне структуре становништва. 

На овај облик кретања становништва утичу наследни и социјално - економски фактори, 

оболевања, склапања и разводи бракова, као и други чиниоци. 

Негативни природни прираштај и миграције у Нишу су основне одлике скоро свих 

подручија Нишавске области. 
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Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Књига бр. 20 

Упоредно преглед броја становника ...Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014. 

Година 2003 2005 2006 2007 2009 2011 

Становништво 251.198 253.214 254.164 254.970 255.479 260.237 
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У периоду 1999 - 2013. године за Ниш је карактеристичан негативни природни 

прираштај. 2000. године је број умрле одојчади на 1000 становника износио 17,6  а 

2013. године број умрле одојчади износи 5,8. 

Стопа броја умрлих из године у годину расте. 2013. године она износи 12,3 умрлих на 

хиљаду новорођених.  

Негативни природни прираштај за 2013. износи - 767 грађана а 2014.године је износио 

-3,6 ‰. У 2014. je рођено 2.423 бебе, а умрло је 3.190 грађана. Број живорођене деце 

рођене уз стручну помоћ иде у прилог томе да се из године у годину смањује број 

умрле одојчади на 1000 становника.  

 

Табела 14.Витални догађаји у периоду од 1999. – 2013. године 

Извор:„Негативни природни прираштај становништва Србије“стр.78, Драгољуб Стоиљковић, 

Универзитет уНишу, Економски факултет 

Такође,све општине Нишавске области бележе негативан природни прираштај,а то је 

посебно изражено у општинама Сврљигу,Ражњу и Гађин Хану. Већина њих бележе 

много већи пад у односу на просек републике Србије. 

Просечна годишња стопа природног прираштаја у међупописном периоду од 2002 -

2011. године у општинама Нишавског округа је од  -10 до -20 ‰. У општинама 

Сврљиг, Ражањ и Гађин Хан креће се у интервали од - 5,1 до - 9,9 ‰  док у општинама 

Алексинац, Мерошина, Дољевац и Нишка Бања у интервалу од - 0,1 до -4,9 ‰ за град 

Ниш. 

 Живорођени Умрли Природни 

прираштај 

Умрла одојчад Живорођени 

уз стручну 

помоћ 

број На 1000 

станов. 

број На 1000 

станов. 

број На 1000 

станов. 

број На 1000 

живорођених 

1999 2.313 9,2 9.851 11,4 -538 -2,1 33 14,3 2.310 

2007 2.544 10,0 3,244 12,7 -700 -2,7 15 15,9 2.542 

2008 2.539 9,9 3.156 12,4 -617 -2,4 22 8,7 2.532 

2009 2.612 10,2 3.266 12,8 -654 -2,6 25 9,6 2.611 

2010 2.611 10,2 3.162 12,4 -551 -2,2 22 8,4 2.611 

2011 2.482 9,7 3.316 13,0 -834 -3,3 23 9,3 2.482 

2012 2.465 9,5 3.291 12,7 -826 -3,2 15 6,1 2.464 

2013 2.423 9,4 3.190 12,3 -767 -3,0 14 5,8 2.423 
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У Нишу је 2016. године  наталитет   био  9,5 ‰  а морталитет  12,8 ‰, док негативни 

природни прираштај је 3,2 ‰. Током једне године, као да је читава једна улица нестала 

из Ниша. 

У Нишу најтежа је ситуација у општини Нишке Бање, где је најмањи број 

живорођених, највећи број умрлих и  негативан је природни прираштај. Просечна 

старост становника у овој општини је највећа у граду. 

Табела 15.Витални догађаји за Нишку Бању 

 

 

 

 

 

 

                          Извор података:Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014 

Фертални контигент је већи у Нишу. У периоду  од  2002. - 2011. године, стопа 

наталитета у Србији смањена са 10,4 ‰ на 9,0 ‰, а удео жена у ферталном периоду, у 

односу на укупно становништво, је смањена са 24,1 на 22,9 %. У истом периоду стопа 

укупног ферталитета у Србији је за последњих десет година смањена на 1,6 на 1,4 

детета по жени. 

Смањење броја жена у ферталном периоду се негативно одржава на наталитет, 

природни прираштај и старосну структуру становништва. 

Међутим 2014.године је било: 

 живорођених 9,4 ‰, 

 умрлих 13,0 ‰, 

 а природни прираштај је био - 3,6 ‰. 

Кад говоримо о становништву истичемо да становништво Србије спада у најстарије 

европске и светске популације, са даљом негативном демографском тенденцијом.
15

 

У Нишу је дошло до нарушавања природне равнотеже становништва по старости, али 

нарушавање и природна равнотежа по полу. У савременом свету постоји општа 

тендеција старења популација и пораст учешћа старих 65+ у укупној популацији. 

Демографска пројекција указују да ће се овакав тренд наставити и да ће до 2025 

године, 1/3 светске популације бити старо 65+ година. 

                                                           
15

 Негативни природни прираштај становништва Србије, Драгољуб Стоиљковић, Универзитет у 

Нишу,Економски факултет; 

Пенев Г.Маринковић I.Први резултати пописа 2011:велико смањење становништва. 

 

 Живорођени Умрли Природни 

прираштај 

број На 1000 

станов. 

број На 1000 

станов. 

Број На 1000 

станов. 

Нишка 

бања 

114 7,8 219 15,0 -105 -7,2 
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Оваква демографска кретања престављају изазов за систем зравствене заштите из 

разлога што потреба за услугама здравствене и социјалне заштите код идивидуа расте 

са порастом година старости. Пораст популације старих не представља изазов само за 

питање организовања и обезбеђивања услуга заштите,већ и за финансирање растућег 

броја захтева за овом врстом услуга. 

Процентуална старост становништва се увећавала тако да је са 14.9 % повећана на 16.8 

%. Број старих у Нишавској области износи 19 %. Док се број старог становништва 

стално повећава удео млађих до 24 године се смањио са 28,9 % на 25,7 %. Удео деце 

предшколског и школског узраста износи 13,9 % . 

 

Табела 16.Процентална старост становништва за 1991,2002. и 2011.годину 

Старосна  група 0-14 15-64 65 и више непознато 

1991 47.881 174.715 24.171 1.319 

2002 38.427 173.151 37.421 1.528 

2011 36.196 180.299 43.742  

Извор:Републички завод за статистику 

Попис становништва по старосним групама 1991, 2002, 2011. године указују на: 

 смањење млађег становништва ( 0 - 14 година ) од 47.881 у 1991. години до 

36.196 у 2011. години, 

 пораст зрелог становништва ( 15 - 65 година ), од 174.715 у 1991. години до 

180.299 у 2011.години као и  

 пораст старог становништва од 24.171 до 43.742.  

Оваква старосна структура становништва је последица природног и механичког 

кретања становништва.Услед пада наталитета и природног прираштаја, дошло је до 

негативних промена у старосној структури становништва, где популација старих 

превазилази број популације млађег становништва.  

Ако пописе станивништва 1991, 2002 и 2011. године уопредимо са резултатима 

међупописаног периода од 2002 - 2011. године, запазићемо дугорочну тендецију 

смањеног удела млађег становништва  односно повећање удела старијег становништва 

на територији Нишавског округа. 

Веће учешће старијег становништва у односу на млађе становништво је први пут 

забележено у 2002. години. Неповољна старосна структура становништва Нишавског 

округа је последица депопулације, која је иначе узрокована интезивним исељавањем и 

негативним природним кретањем становништва. Неповољан однос старијег и млађег 

становништва доводи до негативних последица, са једне стране на репродуктивни 

потенцијал а са друге стране, на радно актвни потенцијал Нишавске области. 
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Ако процес демографског старења почиње када удео старијег становништва достигне 

12 %,онда се може рећи да се становништво Нишавске области налази у одмаклој фази 

процеса старења. Све општине Нишавске области имају већи коефицијент старости од 

просека за област,а нижи просек има једино Град Ниш. 

У попису 2002. године просек старости је био 41,4 године, а 2011.године вредност је 

била 43 године за Нишавску област. Просечна старост за град Ниш је 41,9 година 

Међутим Ниш је још увек демографски стабилан али са тежњом преласка у регерсивно 

подручије. Индекс старења становништва, који је једнак количнику броја становника 

старијих од 60 година и броја становника млађих од 20 година, у Нишу износи 142,2. 

Значи, за 42,2 % има више старијих од 60 него млађих од 20 година 

Уколико анализирамо старосно-полну структуру Србије, уочићемо доминацију 

мушкараца код млађег становништва и доминацију жена код средњовечног и старијег 

становништва. 

Године 2011. у Нишу је: 

 деце млађе од седам година било 6,5 %, 

 деце између седам и четрнаест година било 7,4 %, 

 становника старијих од 65 година око 19 %, 

 старијих од 70 година је било око 31 хиљада,  

 а старијих од 50 година чак 101 хиљада. 

 

Овакво, у просеку старије становништво, није у довољној мери посвећено сопственом 

обнављању. 

Становништво Ниша чини: 

 око 31 %   неожењених мушкараца и 

 23 % неудатих жена. 

 

Године 2011. у Нишу је постојало око 90.000 домаћинства, од чега је преко 17.000 

имало само једног члана. Најбројнија су двочлана домаћинства око 23.000. Готово 

22.000 су породице брачних парова без деце. 

 Око 46.000 становништва живи у брачној или ванбрачној заједници без деце. С друге 

стране, у 2011. године је било око 41.000 породица које су чинили брачни парови сa 

децом, али је укупан број становника који су живели у оваквим породицама био око 

147.000.
16

 

Можемо закључити да у породицама коју чине брачни парови с децом, живи, у 

просеку, по 3,6 члана. Односно овакву породицу чине мама, тата и једно или два 

детета. 

                                                           
16

Становништво Југоисточне Србије:демографска репродукција и социо-културна динамика,Љубиша 

Митровић 
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Табела 19. Број домаћинства у Нишу 

 

 

 

Извор:Републички завод за статистику 

Патријархални модел, који је присутан посебно у руралним подручјима доводи до 

разлике у степену образовања. Знатно је на већи проценат жена са нижом школском 

спремом, у односу на мушкарце. 

Читава територија града Ниша је добро покривена мрежом основних школа. 

Образовну инфраструктуру Ниша чини: 

1. 35 основних школа и  

2. 19 средњих школа. 

У граду има 21, у селима 14 основних  школа. У 46 сеоских насеља има основних 

школа са  осам или само прва четири разреда. У 14 насеља нема орагнизоване наставе. 

То су насеља која су популационо угрожена.  

Ниш има: 

 13  државних факултета,  

 7 приватних факултета, и 

 5 специјалних школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број домаћинства 

Град Ниш 1991 2002 2011 

78.007 85.269 89.903 
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4.3.2.Миграције 

 

Просечна годишња стопа миграционог салда за град Ниш и Нишавску област у 

периоду 2002. - 2011. године је позитивна, од 0 ‰ -10 ‰, тако да се више 

становништва досељава него што се одсељава, у градским општинама града Ниша и 

општинама Мерошина и Дољевац. Негативна стопа је од 0 ‰ - 10 ‰, тако  да се  више 

одсељава него што се досељава, у општинама Нишавске области, тј. у Алкесинцу, 

Сврљигу, Гађином Хану и Ражњу. 

На територију града Ниша доселило се 3.735 становника, а са територије се одселило 

3.410 становика. У табели 17. приказани су подаци о десељавању и одсељавању 

становништва  на територији Града Ниша.
17

 

 

Табела 17. Становништво које се преселило унутар Републике Србије, према подручију 

досељења или одсељења за 2016. годину 

 Досељени Одсељени  

 

Миграци

они 

салдо 

 

Укуп

но 

 

Из 

друге 

облас

ти 

Из другог 

града/опш

тине у 

оквиру 

исте 

области 

Из другог 

насеља у 

оквиру 

истог 

града/опш

тине 

 

 

укуп

но 

у 

друг

у 

обла

ст 

У други 

град/општ

ину у 

оквиру 

исте 

области 

У друго 

насеље у 

оквиру 

истог 

града/опш

тину 

Ни

ш 

 

3.737 

 

1.998 

 

1.473 

 

264 

 

3.410 

 

1.70

9 

 

1.437 

 

264 

 

325 

Извор:Репубички завод за статистику 

Миграциони салдо је позитиван, односно више се досељава него што се се одсељава, у 

областима у којима се налазе велики градови или регионални центри као што је Ниш у 

Нишавској области, али  и Београд у Београдској области, Нови Сад у Јужнобачкој 

области, и Крагујевац у Шумадиској области. 

Табела18.Емигранти према државама емиграције, попис 2011.год. 

 

 

 

 

 

 

 

Извор података: Републички завод за статистику Републике Србије 
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Републички завод за статистику Републике Србије, Одељење за дисеминацију и односе са јавношћу 

1.Немачка 1.168 

2.Швајцерска 468 

3.САД 457 

4.Шведска 423 

5.Аустрија 309 

6.Остале земље 2.397 

Укупно 5.222 
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4.4.Капитал 

Капитал је један од појмова којем се у теорији али и у пракси, приписују разноврсна 

значења. Капитал ( лат. capitalis – главни, caput – глава ) у економији представља 

вредност у форми новца, имовине или људских ресурса која се улажу у производњу 

или неку другу економску делатности са основном наменом да увећа, односно да 

донесе добит. Капитал се може улагати у производни и непроизводни сектор. Међутим 

његова основна намена је увек иста, а то је увећање основне вредности или производња 

других добара. С обзиромна то да капитал није природно добро,он се мора произвести 

или позајмити. Капитал може бити: 

 Физички ( опрема, производни и пословни простори, полуготови и 

готови производи ) и  

 Финансијски ( готовина  и др  ). 

Међутим, треба правити разлику између капитала и личне имовине ,јер лична имовина 

не учествује у производном процесу. У случају да се та имовина прода и добијени 

новац уложи у производњу, лична имовина се у тим условима претвара у капитал.  

Капитал се може поделити и  на: 

 стални ( фиксни ) и  

 оптицајни ( цирклурајући ). 

Средства која ће се дуго времена задржавати као улагања у основна средства 

представља стални ( фиксни ) капитал,док она средства која се користе за текуће 

финансирање преставља оптицајни ( циркулирајући ).  

Осим тога, постоји подела капитала на власнички и позајмљени. Власнички је онај 

капитал који власник уноси у производњу и стога на њега не плаћа камате,док се 

позајмљени капитал односи на средства који су позајмљена и за која су у неком 

временском периоду мора влатити главница ( позајмњена вредност ) и камата.Улагање 

капитала у неки посао или пројекат са циљем да се добије одређена корист се назива 

инвестиоцоно улагање. 

У марксистичкој анализи, капитал се ствара у друштвеним односима између две 

супростављене класе - буржоаске и радничке класе кроз процес производње и 

потрошње добара. Капитал се у овој теорији јавља као друштвени однос.  

Капитилистички начин производње заснива се на приватном капиталистичком 

власништву над средствима за производњу. Капиталисти који организују производњу 

морају да располажу капиталом, од чега ће један део да употреби за куповину 

средстава за производњу, а други део за куповину радне снаге. Будући да је купио 

факторе производње (на основу еквивалентне размене) и организовао производни 

процес, капиталиста је стекао право да присвоји целокупан резулатат производње. 
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Када капиталиста прода роба на тржишту ( еквивалентна размена ),он из реализоване 

вредности надокађује потрошена средства за производњу, исплаћује зараде радницима 

и присваја одређену суму профита. Да би поново обезбедио средстава за живот 

радника је принуђен да радну снагу опет прода капиталистима.Тако се на страни 

радничке класе стварају услови  за репродуковање најамног радног односа.
18

 

Капиталиста на тржишту купује радну снагу као робу, по тржишној цени (еквивалетна 

размена), за разлику од осталих фактора производње, радна снага је у стању да створи 

вредности већу од своје сопствене вредности. 

Разлика узмеђу укупне вредности коју радник створио у процесу производње и дела те 

вредности коју добија у расподели у облику најамнине, преставља профит. 

Капиталиста плаћа раднику само један део производа коју је створио, што значи да је 

профит резултата неплаћеног рада радника.На нивоу нацоналне привреде, маса 

профита једанака је маси произведеног вишка вредности. 

Маркс је капитал посматрао као део вишак вредности ( стовреног у процесу 

производње, реализованог кроз размену) који се користи у сврху даљег стварања 

профита. Класа која контролише средства производње је та која инвестира и присваја 

вишак вредности. Развој теорије капитала у последњих неколико деценија је 

модификован.У теорији људског и културног капитала рад се посматра као фактор који 

генерише капитал за саме раднике. 

У неокласичној теорији, на капитал се гледа као на један од фактора производње,поред 

земље и рада. Као и остали фактори производње и овај фактор је продуктиван, а 

продуктивне услуге капитала плаћају се као и друге робе и услуге. Цена употребе 

капитала је профитна ( каматна ) стопа а доходак од капитала је профит. 

Основни атрибут капитала је да представља акумулиране ресурсе који обезбеђују 

приносе у будућности. На страни улагања то значи да су неопходне инвестиције у 

циљу производње трајних добара. 

По Arouu израз капитал имплицира три аспекта: 

 увећање у времену, 

 намерно жртвовање зарад будућих користи,  

  неотуђивост. 

Капитал има цену јер је редак, односно ограничен. 
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Наташа Голубовић,Теорија капитала и рационални избор,Економски факултет у Нишу. 
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Још је Смит,стечене и корисне вештине које поседује радна снага у једној земљи 

сматрао делом укупног капитала друштва. У суштини,нема суштинске разлике у 

начину дефинисања људског капитала, у односу на марксистички концепт. 

Људски капитал остаје инвестиција са очекиваним приносима на тржишту. Са 

марксиситичког станишта, та знања и вештине омогућавају капиталистима да повећају 

производне могућности рада. У Марксовој теорији капитала нема преласка радника у 

капиталисте, јер капиталисти контролишу средства за производњу, тако да радници 

никада не могу да акумулирају довољно капитала, уколико радник стиће вештине, 

знања и друга способности, тиме увећава вредност свог рада. 

Свако може да инвестира у себе и по том основу стекне капитал. Радници се више не 

посматрају као заменљива роба, а разлика у занању и вештинама различито се 

надограђује.Већа је продуктивност  радника који поседују боље вештине и знање.Веће 

наднице омогућавају овим радницима доколицу и могућност да инвестирају у даље 

побољшање свог људског капитала. 

 

4.4.1.Анализа капиталних улагања у привреду града Ниша 

 

Раздобље од 1990. - 2000. године се у друштвено-економском погледу може 

карактерисати као период развоја привреде Србије. За само дест година национална 

привреда је враћена на ниво из 1970. године, а per capita друштвени производ је 1999. 

године пао негде на ниво из 1967.године. Процес инвестирања је у периоду од 1990. - 

2000. године није само настављен, већ је и интезиван. 

Због дуготрајног процеса инвеситирања привреда Србије је постала у техничком и 

технолошком смислу заостала а у економском смислу неконкурентна. У  периоду  од 

1990. - 2000. године запосленост је опала за 18 %. У таквим условима предузећа су 

могла да функционишу тако што су се задуживала код банке. 

Да би се очувала социјална стабилност, држава је преко банаке, предузећима 

обезбеђивала кредите, који су углавном потрошени на исплате зарада запосленима. 

Ни град Ниш није у овом периоду избегао судбину ниске инвестиционе активности.  

2000. године инвестиције су у локалној привреде  учествовале са 31 %  што није могло 

да обезбеди да се повећавају капацитети продуктивности рада, модернизација и пораст 

производње и дохотка, а тиме и задовољавање личних и заједничких потреба на вишој 

основи. 
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И ако се од 2001. године укупни ниво улагања знатно побољшао, економија Ниша је 

2003. године незнатно превазишла ниво из 1990. године ( 10 % ).  

1990.године производне инвестиције имале су доминатно учешће ( 57,3 % ) у укупним 

инвестицијама, док су непроизводне учествовале са 42,7 % . 

У 2003.години општина Ниш је имала улагања у нове капацитете: 

 58 %, инвестиције у реконструкцији, 

 27 % у модернизацији, доградњи и проширењу и 

 15 % инвестиције за одржавање постојећих капацитета укупног инвестиционог 

фонда. 

Инвестиције по становнику 2003.године биле су  веће него 1990. године  - 0,6 %. 

 У  Ниша су инвестиција 2003. године  биле  усмерена на следеће привредне секторе: 

1. саобраћај ( 30 % ), 

2. прерађивачка индустрија ( 20 % ), 

3. прозводња електричне енергије и гаса ( 17 % ), 

4. грађевинарство ( 14 % ) док   је у остале  

5. производне секторе уложено свега 1,6 % . 

Привреда Ниша располаже са 86 % вредности имовине и 82 % вредности капитала 

Нишавског округа. Основна средства у привреди града Ниша износе за 2003. годину 

184.544.707 ( у хиљ.дин.), од чега на опрему отпада 35,24 %.  Амортизација основних 

средстава за исту годину износи 5.988.436 ( у хиљ.дин. ). 

2006.године у Нишу је највећи део ивестиција уложено у следеће привредне секторе: 

1. у прерађивачку индустрију 23,75 %,  

2. саобраћај и везе 26,43 %,  

3. грађевинарство 13,3 %, 

4. трговину на велико и мало 11,26 %,  а у остале секторе  знатно мање.
19

 

Домаћи извори финансирања су:   

 фондови,  агенције, пословне банке, пројекти, кредити министарстава, градски 

буђет, фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана и др. 
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Страни извори финансирања су:  

 фондови и програми ЕУ, кредитне линије ( кредитне линије страних влада и 

кредитне линије међународних финансијских институција),    

 пројекти и  

 средства заинтересованих страних инвеститора.  

Карактеристике финансирања привредног развоја у граду су следеће:  

 На финансирање развоја града веома утиче укупан финансијски амбијент 

Републике, јер велики део финансијских средстава потиче из републичких 

фондова, агенција и пројеката.  

 Поред домаћих извора финансирања који су најзначајнији за развој привреде 

једне земље, постоје и бројни екстерни ( инострани ) извори од изузетног 

значаја за развој.  

 Најповољније услове финансирања, дају домаћи фондови и агенције, док су 

неповољнији услови код комерцијалних банака којих неке имају високе каматне 

стопе. 

 Субвенционирања половних банака које дају кредите предузетницима под 

повољнијим каматним стопама, у циљу стимулисања привредних активности а 

посебно инвестиција.  

 Ниш поред домаћих и међународних извора финансирања, користи и локалне 

изворе као што су нпр.  средства буђета града.  

 Постоји разноврсност кредитирања по висини кредита. 
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4.5.Техничко-технолошки прогрес 

Технологија обухвата однос  човека  према природи и друштву и напоре које 

предузима у циљу задовољавања своје потребе. Технологија је скуп вештина, знања и 

способности да се праве и употребњавају корисне ствари. Технологија је општа  

дисциплина која изучава техничке и материјалне елементе производње. 

Порекло речи технологије је у грчким речима tehne која озвначава вештину, умеће или 

знање да се нешто уради или обави одређени посао и logos, која значи наука. 

Технологија представља вештину и умеће које човека примењује да би у природи и 

друштву задовољио своје потребе. 

Дакле, технологија обухвата  средства, начине која су резултат човекових напора, пре 

свега, да опстане као живо биће, тј. да задовољи егзистецијалне потребе, а затим да 

задовољи и остале потребе као што су потребе за образвањем, здавственом заштитом, 

креативношћу и др. 

Човекове потребе могу бити: 

1. Материјалне - физиолошке ( биолошке ), здравствене, сигурносне и др. 

2. Нематеријалне - потребе за образовањем, статусне потребе, припадност, 

потребе за креативношћу и др. 

Термин технологија се често употребљава, мада су у питању проналасци из најновијег 

периода као што су  нпр. радар, ласер, телефакс, интернет, магентна резонанца и сл. 

Међутим прастари изуми као што су ватра, конопње, клин, точак, барут и сл. су 

примери технологије, односно технолошких открића.  

Људи си почели да користе технологију претварањем богатих природних ресурса у 

једноставна оружја  ( налазишта камена, бакра, гвожђа и др. ) 

Тако на пример, само праисторијска открића ватре значајно повећало количину 

расположиве хране за људе из тог периода. Дакле може се закључити да је технологија 

широк појам који у себи укључује како једноставне алате  ( као што су нпр. нож, 

секира, лопата... ), тако и најсложеније машине које су производ савремене технологије 

( нпр. компјутер, скенер, свемирски брод и сл. ) 

Технологије се могу поделити на класичне и високе ( базичне ).Класичне технологије 

имају две велике групе: 

 Једну групу карактерише велика потрошња материјала ( сировина ), енергије и 

људског рада. Класичне технологије су велики потрошачи материјала али 

такође и велики загађивачи природне срединеТипични представници класичних 

технологија су: експолатација и оплемењивање црних и обојених метала, 

производња грађевинских материјала и осталих производа,индустрија неметала, 

експлоатација и прерада угља, базна хемија и друго. 
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 Другу групу класичних технологија карактерише, као и прву групу, 

материјална, енергетска и радна интезивност, а такође и висока капитална 

интезивност. Ефикасна производња може се организовати само у великим 

системима који захтевају огромна финансијска улагања. Типични 

представницин ове групе су: црна и обојена металургија, индустрија прераде 

метала, аутомобилска индустрија, машионградња,  хемијска индустрија.
20

 

Високе технологије се још квалификују као: кључне, генеричне и водеће технологије 

будућности и сл. Базичне или високе технологије карактерише: велика зависност од 

улагања у истаживачки рад, критична зависност од широке технолошке основе, 

стратегијски значај за сваку земљу, висок ризик у инвестирању. У односу на класичне 

технологије карактерише их релативно мала потрошња материјала и енергије, научно-

технолошка знања и информације имају одличујућу улогу и веома мало загађују 

природну средину. 

Стратегије технолошкој развоја омогућавају предузећима да приступе развоју и 

коришћењу технологија. Технолошка стратегија може се утврдити на различитим 

нивоима, на нивоу државе, привредне гране и предузећа. 

Пословна стратегија предузећа има за циљ да одреди, глобално посматрано, положај, 

однос и деловање предузећа и односу на околину.Стретегије технолошког развоја је 

блиско повезана са пословном стратегијом, а налази се под утицајем већег броја 

технолошких и не технолошких резултата. Технолошка стратегија је од огромног 

значаја за сваку компанију, јер од изабране технологије у највећем делу зависи 

конкурентска предност.  

Предузећа утврђују оптималну стратегију технолошког развоја на основу утврђене 

политике и стратегије технолошког развоја на вишем нивоу, оцене могућности 

технолошког развоја у претходном периоду и у садашњем тренутку и на крају оцене и 

вредновања могућих технолошких алтернатива развоја.  

Приликом оцене алтернативних могућности имају се у виду: нове технологије као 

резултат сопствених истраживачких потецијала, нове технологије као резулатат 

хоризонталног трансфера технологије у оквиру земље и основе технологије као 

резултат хоризонталног трансфера технологије из иностранства. 

Технолошки напредак је усавршавање процеса производње или усавршавање 

постојећих производа или увођење нових производа. Технологија је знање о најбољем 

начину производње добара и услуга. Треба правити разлику између технолошког знања 

и људског капитала. 
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Технолошко знање је размување друштва о фукционисању света. Људски капитал је 

преношење тих сазнања на радну снагу. Да се послужимо прикладном метафором - 

технолошко знање представља квалитет уџбеника из којих се учи у друштву, а људски 

капитал количину времена коју популација проведе у њиховом читању. Наравно 

продуктивност радника зависи и од квалитета располиживих уџбеника ( технолошка 

знања ) и од количине времена које се проведе у њиховом читању ( људски капитал ). 

Технолошко знање се јављају у више обилика. Поједине технологије познате су свима. 

Нпр. технолгија израде грађевинске столарије, технологија прераде нафте, технологија 

добијања папира и сл. Постоје технологије које представљају искључиво власништво 

компаније која их је открила. Нпр. Кока - Кола крије рецепт добијања свог чувеног 

безалкохолног пића, фамацеутске индустрије неко време крију технолошко знање 

добијања лекова и сл. 

Конкурентност једне државе и локалне економије директно је условљено оствареним 

технолошким продорима и инвестицијама. Технолошки продори последица су улагања 

у знање. Инвестиције су позитиван одговор инвеститора на повољне изазове који се 

јављају у окружењу. 
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5.ЗАКЉУЧАК 

 

Територија града Ниша има повољан географски положај, рељеф и климу. Наведени 

ресурси су изванредног еколошког квалитета, који ће довести до отварања нових 

радних места, и на тај начин ће утицати на смањењу сиромаштва. Ово подручије на 

бази развоја локалних природних ресурса постаје регија економског и еколошког 

значаја. Да би се то постигло потребно је да се оцене сви природни ресурси геолошког 

и биолошког порекла. 

Ниш као град будућности и младости треба да постане магнет наде, који пружа 

могућност просперитета како садашњим, тако и будућим генерацијама. Захваљујући 

свом изузетном геостратешком положају, Ниш је одувек био и биће раскрсница и 

чвориште путева који спајају државе и континенте. Међутим, Ниш није само место 

проласка путника намерника, већ станиште и место сусрета различитих људи, идеја, 

култура, те се мешавина таквих утицаја огледа у богатој културно - историјској 

традицији. 

Ниш жели да постане економски, универзитетски, спортски и туристички лидер, не 

само југоисточне Србије, већ лидер еврорегиона југоисточне Европе, који природно 

спаја три велика центра – Ниш, Софију и Скопље. 

С обзиром да је Ниш један од највећих универзитетских градова у Србији, 

индустријска традиција, то треба да омогући. Будући економски развој треба да се 

оствари уз очување природних, људских и осталих потенцијала, тако да наредним 

генерацијама оставимо у наследство град чији развој не угрожава животну средину. 

Једино такав развој може обезбедити не само висок животни стандард његових 

грађана, већ и богат живот у економском, културном, здравственом и сваком другом 

смислу - једном речју висок квалитет живота свих његових грађана. 
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