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УВОД 
 

Промене у начину живота утицале су на индивидуализам у понашању људи који се 

испољава у начину коришћења слободног времена, посебно у задовољавању различитих 

интересовања, избору активности и атрактивних простора, креирању нових доживљаја и 

искустава. Ти нови трендови на туристичком тржишту утицали су на појаву туризма посебних 

интереса који се разликује од масовног туризма. То укључује и екстремни или авантуристички 

туризам који подразумева активност туристе у очуваној и нетакнутој природи, интеракцију и 

контакт са природом. Екстремни туристи очекују доживљај са различитим нивоом ризика и 

узбуђења а мотиви учесника имају везе са уживањем које изазива подизање адреналина у сусрету 

са опасношћу. 

Град Ниш је трећи по величини у Републици Србији и налази се у њеном југоисточном 

делу. Окружују га четири планине – Сува планина (Специјални резерват природе), Селичевица, 

Сврљишке планине и Калафат, које секу река Нишава и две клисуре – Сићевачка и Јелашничка 

(Парк природе). Такође, у околини Ниша налазе се и бројне пећине као што су Церјанска, 

Преконошка, Попшичка, Самар, Језава итд. На овим просторима се већ годинама љубитељи 

екстремних спортова из Ниша баве алпинизмом, слободним пењањем, планинским бициклизмом, 

јахањем, параглајдингом, рафтингом, спелеологијом, џип сафаријем, стрељаштвом, а организована 

су и бројна светска и европска такмичења. Значајно је поменути да се већина клубова бави овим 

спортовима некомерцијално. Дакле, околина Ниша располаже потенцијалима за развој екстремног 

туризма, али они нису у довољној мери афирмисани. 

У овом раду биће обрађени екстремни спортови који су у мањој или већој мери развијени 

на територији града Ниша и околине и који имају утицај на целокупну туристичку понуду града. 

Циљ рада је да укаже на значај екстремног туризма за град Ниш и да се кроз сагледавање и 

валоризацију ресурса изведу смернице битне за даљи развој. 

 При истраживању и изради мастер рада примењиване су класичне и савремене туристичке 

методе, анализа и синтеза, статистички методи и хипотетичко-дедуктивни метод.  

 Поред стручне литературе и републичких публикација, изради рада је у великој мери 

допринела сарадња са јавним градским службама, организацијама и спортским клубовима који су 

имали учешће у развоју специфичног туристичког производа града Ниша који се односи на 

екстремни туризам, као и њихова искуства у писању специјализованих публикација, промотивним 

активностима и организацији манифестација. 

 Желела бих да се захвалим професору Ранку Драговићу, ментору мастер рада, који је 

својим сугестијама допринео квалитету рада, осталом наставном и ненаставном особљу и 

члановима комисије пред којима ћу усмено бранити свој мастер рад. Такође се захваљујем 

Туристичкој организацији Ниш, Планинарском савезу града Ниша, и осталим спортским 

клубовима и организацијама из Ниша на помоћи и сарадњи, а посебно Горану Вучковићу и 

параглајдинг клубу „Грунф“ и Милану Стојковићу и туристичкој агенцији „Nature travel office“. 

 Највећу захвалност исказујем својој породици и својим најближима који су својом 

подршком и вером у мене допринели мом успеху и завршетку студија. 

  

 



Могућности за развој екстремног туризма у туристичкој микрорегији Ниш 
 

 5 
 

1  ГРАД НИШ 
 

Град Ниш има изузетно повољан географски положај. Сместио се у плодној нишавској 

котлини, а штите га и грле венци Суве планине, питоми брежуљци Селичевице, гребени 

Сврљишких планина и Калафата, чинећи такозвану Нишку трансверзалу дугу 140 km која 

љубитељима природе пружа чаробан доживљај. Нишавском котлином доминира река Нишава, 

која мирно тече градом, а лепо уређен кеј је место за рекреацију и уживање. 

Ниш је раскршће путева јер кроз њега пролазе два важна путна правца, који спајају Европу 

са Азијом, одвајкада познати као Виа Милитарис у доба Римљана и Цариградски друм у доба 

Османлијског царства није могао да избегне ниједан војни поход, ниједан освајачки апетит 

окупатора, па је у свом миленијском постојању небројано пута био освајан, разаран и уништаван. 

Данас је Ниш модеран град  у коме се прожимају савремене тенденције са духом старих 

епоха. Важан је привредни центар, универзитетски град, град младих, а оно што овај град посебно 

издваја су његови становници, људи посебног менталитета, јужњачког темперамента, увек 

спремни на шалу, на свој и туђ рачун, гостољубиви, весели и добронамерни. Чувају дух 

прошлости, тардицију, посебност, дар за забаву, песму, игру. Све што раде, раде „мераклијски“. 

Често знају да кажу да „мерак нема цену“. Како су у Нишу живели и радили многи писци и 

песници, најбоље српске комедије су са тематиком из овог града. 

Природа је овом граду подарила све што је могла, а људи су то вешто искористили и 

прилагодили уживањима у природи. Чудесна је околина Ниша, пре свега Сићевачка клисура где је 

питома река Нишава на путу према Софији усекла свој ток између Сврљишких планина и Суве 

планине. Високе стене Сврљишких планина су погодне за алпинизам, а са њих се може летети 

параглајдером јер повољни ветрови и добри климатски услови томе погодују, па се ту и одржавају 

европска и светска такмичења у параглајдингу, а у том делу река Нишава пружа могућност за 

вожњу кајаком. Из оближњег места Сићево које је занимљиво викенд насеље, пружа се поглед на 

Сићевачку клисуру. Посебан драгуљ природе је Јелашничка клисура, па иако је веома мала, 

проглашена је Специјалним резерватом природе због својих очаравајућих лепота и ендемских 

биљака. Клисура је једно од омиљених излетишта Нишлија, са стенама погодним за слободно 

пењање.  

 

 

Слика 1. – Панорама Ниша 

Извор: Архива ТОН-а 

 



Могућности за развој екстремног туризма у туристичкој микрорегији Ниш 
 

 6 
 

Ниш има све, па тако и Нишку Бању, познату још у другом веку. Смештена на шумовитом 

Коритнику високом 808 m, па је оаза зеленила и чистог ваздуха, идеална за одмор и дуге шетње. 

Извори термалне лековите воде и гас радон користе се у лечењу многих обољења, по чему је Бања 

позната и изузетно посећена. 

Бојанине воде Нишлије такође посећују, нарочито планинари, због чистог планинског 

ваздуха и много сунца. Налази се на северној страни обронка Суве планине.  

За радознале и жељне авантуре Ниш и његова околина имају толико скривених и 

невероватних предела које до сада сигурно нису видели.  

Такмичећи се са природом, крените у шетњу по фантастичним пределима, попните се на 

неки од врхова Суве планине и уживајте у нестварном погледу са бројних видиковаца или тандем 

лету параглајдером. За заљубљенике у адреналинске активности као што су параглајдинг, рафтинг, 

планински бициклизам, слободно пењање, џип сафари, роњење, стрељаштво, околина Ниша је 

права дестинација. (Петровић М. и сарадници, 2014.)  

 

2 ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛИ ТУРИСТИЧКЕ МИКРОРЕГИЈЕ НИША 
 

Град Ниш се налази у нишкој котлини, на 43° 19' N и 21° 54' E. Град се простире на 

површини од 597 km
2
 (око 0,7% површине Србије и 21,8% површине Нишавског управног округа). 

Највиша тачка на територији града је Соколов камен, један од врхова на Сувој планини (1.523 m 

н.в.), док се најнижа налази низводно од ушћа Нишаве у Мораву, код села Трупале (173 m н.в.). 

 Ниш се налази на раскрсници значајних националних, балканских и европских 

саобраћајних праваца. Кроз територију града пролазе аутопут и железничка пруга који повезују 

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

Србији и граници са Републиком Бугарском. Главни регионални путеви и железничке пруге воде 

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

крајини. Два значајна правца транспортне мреже, Коридор 10 (Салзбург – Љубљана – Загреб – 

Београд – Ниш – Скопље – Велес – Солун) и Коридор 7 (пловни пут Дунавом који повезује 

Немачку са Црним Морем), директно или индиректно повезују Ниш са ширим европским 

окружењем. Ови путни правци били су познати још од најстаријих времена као правци кретања 

народа, робе и војске. „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 Mалом Азијом и Црноморског подручја са 

Медитераном. 

 Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану, највећи град јужне и источне Србије 

и седиште нишавског управног округа. Град Ниш је природни, друштвени, привредни, образовни, 

здравствени, културни и спортски центар југоисточне Србије. Према попису из 2011. године, у 

Нишу живи 260.237 становника, (3,3% становништва Србије и 65,5% становништва Нишавског 

округа). Око 71,12% укупног броја становника живи у урбаној средини, што је близу 47% укупног 

удела у Округу и 2,39% удела у земљи. (Цветановић М. и сарадници, 2011.)  
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 Административно, град Ниш је подељен на пет општина: Палилула, Пантелеј, Медијана, 

Црвени Крст и Нишка Бања. Град има 68 приградских и сеоских насеља. (Град Ниш) 

  

 

 

Слика 2. – Општине града Ниша 

Извор: http://www.southserbia.com/map/index.php?map=ni 

 

 Територија града Ниша је богата препознатљивим природним ресурсима и лепотама, које 

су погодне за развој различитих видова туризма. Успех би био унапредити те природне 

потенцијале и искористити их на најбољи начин у сврху даљег развоја туризма града Ниша. 

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

спорта и од велике су важности за даљи развој града.  

 

2.1 Геотектонска структура и одлике рељефа 

 

Ниш лежи на геотектонској граници кристаласте, родопске масе и кречњачких планина 

источне Србије и споју великих удолина Балканског полуострва у котлини коју пресеца река 

Нишава. На северном ободу Нишку котлину уоквирује кречњачки масив Калафата (837 m), 

источни обод је на кречњачком гребену Сврљишких планина са највишим оквиром на Вишеграду 

(1024 m), а затим на сувопланинским огранцима: Стражи (608 m), Куновичком врху (747 m), 

Врлом камену (678 m) и Оштрој глави (639 m). Јужни обод чини кречњачки гребен Суве планине, 

са највишим врховима на Трему (1809 m), Соколовом камену (1523 m), Мосору (985 m) и 

Коритнику (808 m), и планина Селичевица. Западни обод је на кристаластом гребену Малог 

Јастрепца. (Милић Д. и сарадници, 1983.) 

Мезо и микрорељеф Нишке котлине су изграђивани различитим морфогенетским 

процесима, а понајвише терасним, термалним, крашким и кластокрашким облицима. На 

обликовање рељефа ове котлине утицале су и флувијална и еолска ерозија, које су деловале у више 

наврата, те се у Нишком басену могу наћи четири леса и три фосилне земље. Западни обод Нишке 

котлине одликује се термалним рељефом док су крашки облици заступљени на северном, 

источном и југоисточном ободу. (Милић Д. и сарадници, 1983.) 

 



Могућности за развој екстремног туризма у туристичкој микрорегији Ниш 
 

 8 
 

2.1.1 Планине 

 

Сува планина налази се у југоисточној Србији и једна је од највећих и најзначајнијих 

кречњачких масива у Србији. Настала је регресивном ерозијом Црвене и Јелашничке реке. Поред 

ерозија ових река, догодили су се тектонски процеси који су довели до убирања и спуштања 

терена. Као последица спуштања, настале су околне котлине и термоминерални извори. Главна 

фаза убирања је започела крајем горње креде а завршена крајем еоцена и почетком олигоцена. 

Почетком миоцена јављају се извесна вертикална раседања и набирања. Тектонски потреси довели 

су до стварања највиших врхова Суве планине а формирање рељефа условљено је ледницима као и 

механичким распадањем стена. (Симоновић Д. и сарадници, 1995.)  

Сува планина налази се у југоисточном делу Србије, у географском смислу припада 

карпатско-балканској групи веначних планина на самој граници са старом родопском масом, 

простире се правцем северозапад – југоисток у висинским зонама од 250 m до 1800 m н.в. 

Северозападну и северну границу  Суве планине чини река Нишава (око које су формиране 

простране Белопаланачка и Нишавска котлина), на истоку Коритничка а на југоистоку и југу река 

Лужница. Према западу планина се постепено спушта у Заплањску котлину, а како су котлине, 

површи и околне планине знатно ниже од Суве планине, то је она веома истакнута и видљива са 

свих страна и са велике даљине. Сува планина је уједно и масив са изузетним појавама и олицима 

крашког рељефа, ризница седимената различите старости богатих фосилном флором и фауном. У 

административном смислу, подручје Суве планине обухвата делове територија општина Гаџин 

Хан и Бела Паланка и градске општине Нишка Бања, и то: на територији општине Бела Паланка, 

десет целих катастарских општина Бежиште, Горња Коритница, Дивљана, Мокра, Космовац, Ново 

Село, Вргудинац, Топоница и Вета; на територији општине Гаџин Хан, 12 целих КО Велики 

Крчимир, Мали Крчимир, Велики Вртоп, Шебет, Калетинац, Сопотница, Горњи Душник, 

Миљковац, Ћелије, Чагровац, Јагличје, Копривница; и на територији општине Нишка Бања, две 

целе КО Горња Студена и Доња Студена; односно 24 насељена места. 

 

 
Слика 3. – Сува планина, Трем (1.809 m) 

Извор: Архива ТОН-а 
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Површина специјалног резервата природе „Сува планина“ износи 21.354 ha. Својим 

врховима и горостасним странама доминира у рељефу тог дела Србије. Северна страна планине 

одликује се стрмим кречњачким одсецима и жљебовима низ које се спуштају дубоки сипари. Два 

најистакнутија врха Трем (1.809 m) и Соколов камен (1.523 m) раздвојени су преседлином 

Девојачки гроб (1.311 m). 

Излетиште Бојанине Воде удаљено је 27 km од Ниша и представља полазну тачку 

планинарских и бициклистичких стаза. У зимским месецима идеална је локација за бављење 

зимским спортовима. 

Планина Селичевица се налази јужно од Ниша. Највећи врх је 902 m. На самом врху 

налази се телевизијски репетитор који се види са велике удаљености. Репетитор покрива велико 

Нишко и Заплањско подручје телевизијским сигналом. Са репетитора се простире широк видик у 

околини па је уједно и најлепши видиковац на планини. Планина је обрасла шумом и испресецана 

је бројним шумским путевима. На крају планине према југу налази се један од лепших етно 

ресторана „Катун“ и познато утврђење „Корвин град“. Испод овог града налазе се врата нишавске 

котлине. Преко пута на на брду „Комига“ налази се стара Латинска црква. Прелазак теренским 

возилима преко планине Селичевице је програм који спада у рекреативно туристичке, једнодневне 

програме. Програм је атрактивнији ако се изводи ноћу. 

Сврљишке планине су већи издигнути планински простор чије висине понегде 

премашују 1000 m, чешће између 700 и 800 m, а понајвише од 800 до 1000 m. Према северу допиру 

до Сврљишког Тимока и његовог изворишног крака Манојличке планине, на југу су оштро 

омеђене Нишавом, на истоку досежу до Трговишког Тимока и његовог изворног крака Стањанци, 

затим до Церовачке реке и Темске до ушћа. На западу су ограничене Нишком котлином према 

којој се, на релацији Грамада – Вишеград, завршавају стрмим одсецима. У овим границама оне 

захватају око 430 km
2
 и по тој површини Сврљишке планине спадају међу најраспрострањеније у 

ближој околини Ниша. Највиши врх на њима је Зелени (1334 m), који се приближно налази у 

средишту. (Планинарско друштво „Калафат“) 

 

 

Слика 4 – Сврљишке планине 

Извор: Архива ТОН-а 
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Каменички вис (око 800 m н. в.), удаљено 14 km од центра града, је омиљено једнодневно 

излетиште Нишлија током целе године. Смештен је на огранцима Сврљишких планина, изнад села 

Каменица по коме је и добило име. Терен је благо формиран и покривен ниским шумским 

растињем. На северној страни постоји Студени кланац – једини извор у ужем подручју. На самом 

излетишту налази се познати ловачки ресторан са изврсним ловачким специјалитетима. 

2.1.2 Клисуре 

 

Сићевачка клисура је део кањона реке Нишаве, који се налази на путу према Софији, на 

завршетку последњих обронака Сврљишких планина и Суве планине. Од Ниша је удаљена 14 

километара, дуга је 17 километара и подељена је на два дела, доњу и горњу клисуру. У клисури се 

налазе две хидроцентрале подигнуте почетком 20. века, од којих једна и данас снабдева Ниш 

струјом. Од осталих објеката у клисури значајни су црква Св. Петке у оближњем селу Островица и 

манастир Св. Богородице (подигнут 1644. а обновљен 1875. године након рушења од стране 

Турака) на главном путу према Софији. У селу Сићево несвакидашњи поглед на клисуру одузима 

дах. Село је познато и по виногорју и добром вину, а сваког лета се овде одржава најпстарија 

ликовна колонија на Балкану, чији је оснивач сликарка Надежда Петровић. Због многих 

природних вредности и ретких биљака које расту овде, Сићевачка клисура је 2000. године 

проглашена специјалним резерватом природе. Жалфија, драгоцена и лековита биљка, која иначе 

расте само у Медитеранским условима, нашла је у Сићевачкој клисури једино прородно станиште 

на подручју Србије. Љубитељи спорта могу уживати у планинарењу, шетњама природом, 

риболову, рафтингу и параглајдингу. (Симоновић Д. и сарадници, Ниш, 1995.) 

 
Слика 5. – Сићевачка клисура 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Јелашничка клисура налази се на југозападу Суве планине. Настала је интензивним 

вертикалним усецањем реке Студене у кречњачке стене. По природним вредностима, нарочито по 

диверзитету флоре и фауне, Јелашничка клисура спада у ред најзначајнијих клисура Србије и 

Балканског полуострва. Клисура је уска, стрмих страна са богатом морфолошком орнаментиком: 

прозорци, поткапине, шупљине остењаци, каврене у стенама,  стубови и платои само су неки од 
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интересантних облика ове клисуре. Специфична комбинација фактора станишта условила је појаву 

разноликог живог света: од врста космополитског и широког распрострањења до биљних и 

животињских врста веома уског ареала. Специфичност живог света Јелашничке клисуре огледа се 

и у присуству ендемичних и реликтних врста. Она, са Сићевачком клисуром посебно, представља 

значајан рефугијални простор. Симбол ове клисуре су две терцијерне, балканске врсте Српска 

рамонда (Ramonda Serbica) и Наталијина рамонда (Ramonda Nathaliae). Јелашничка клисура је 

једини локалитет на Балкану где је успостављена зона контакта измеђо ове две врсте. У овој 

клисури граде глобално значајну заједницу Ramondetum nathaliae – serbicae. У Јелашничкој 

клисури има 65 ендемичних врста, а посебно треба истаћи хибридну купину (Rubus corifolius), 

српску вијосницу (Parietaria serbika), Адамијев сафран (Crocus adami) и дивљу крушку (Pirus 

nivalis). Изражена хетерогеност и очуваност природе чини ову клисуру специфичном. Специјални 

резерват природе „Јелашничка клисура“ сврстан је у прву категорију заштите. (Симоновић Д. и 

сарадници, 1995.)  

                Поред стена и богате флоре, у Јелашничкој клисуру је интересантан и водопад Рипаљка, 

као и остаци римских утрвђења. Клисура, између села Јелашница и Чукљеник, поседује неколико 

лепих места за излете. Једно од њих се налази на излазу из клисуре и опремљено је клупама за 

излетнике. Преко пута овог места, за љубитење екстремног пењања, налази се природна стена за 

слободно пењање. Узаном стазом која води кроз Јелашничку клисуру може се стићи до Бојаниних 

Вода. (Јовановић Ј. и сарадници, 2011.)  

 

 
Слика 6. – Јелашничка клисура, Прозорац 

Извор: Архива ТОН-а 

 

2.1.3 Пећине 

 

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

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

Провалијске реке на висини од 515 m надморске висине. 

Пећина је хидролошки активна. Геолози процењују да је Церјанска пећина настала пре 

нешто више од 2 милиона година. Крај пећине још увек није откривен. Пећина је богата накитом 

који се простире целом њеном дужином. 
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Она открива подземни свет саткан од ходника и дворана просечне висине од 15 до 40 m 

који крију на стотине морфолошких и хидролошких облика, најразличитијих форми, величина и 

боја, пећинског накита – сталактита, сталагмита, хеликтита, таласастих драперија, пећинских 

корала и кристалних цветова који се само овде могу видети у Србији. Хеликтити који су овде 

пронађени представљају посебну врсту пећинског накита који се супротно физичким законима и 

земљиној тежи формира и пружа и виси у свим правцима као наелектрисана коса. 

Завод за заштиту споменика природе, 1998. године, прогласио је Церјанску пећину као 

природно добро прве категорије, међутим због недостатка средстава пећина још увек није уређена 

нити доступна посетиоцима. (Стефановић М. 2011.) 

Церјанска пећина се налази близу села Церје, 15 km од Ниша. Улаз у пећину, на 

надморској висини од 515 m, представља понор речице Провалије, која поново извире на 

Крављанском врелу, 2800 m северозападно, на надморској висини од 310 m. Опит бојења извршен 

током седамдесетих је потврдио везу понора и врела. У исто доба, неуспешни покушај 

пророњавања Крављанског врела је заустављен због проблема са опремом на дубини од 15 m. Од 

тада није било спелеоронилачких покушаја да се повежу Крављанско врело и Церјанска пећина. 

Према резултатима истраживања из 1996., Крављанско врело је удаљено 400 m од сифона којима 

се пећина завршава, а 34 m испод њих.  

На падинама брда изнад врела се налази 123 m дубока „Јама изнад Крављанског врела“, на 

надморској висини од 450 m. На Нову годину 1996. Академски спелеолошко-алпинистички клуб 

(АСАК) је поново истражио и снимио јаму, прецизније (надамо се) одређујући њен положај. 

Снажно ваздушно струјање на дну јаме указује на присуство пространог канала у наставку  јаме – 

највероватније повезаног са Церјанском пећином. Мерења претходних истраживача су показивала 

да се јама налази тачно изнад Саломне дворане, која се налазила на крају до тада измереног дела 

пећине. Претпостављало се да сипар у дну јаме одговара декаметарским блоковима који чине 

зидове и таваницу саломне дворане. Међутим, поновљена мерења су показала да се јама налази 

350 m источно од канала Церјанске пећине, и да се дно јаме налази близу нивоа Крављанског 

врела, испод сифона којима се завршава тренутно познат део Церјанске пећине. 

 
Слика 7. – Церјанска пећина 

Извор: Архива ТОН-а 

 



Могућности за развој екстремног туризма у туристичкој микрорегији Ниш 
 

 13 
 

У септембру и октобру 1999., АСАК је извео две вишедневне истраживачке акције у 

Церјанској пећини. Проширени су пролази који воде до канала којим се пећина наставља у 

завршном делу (канала названог „виа Кравље“). На жалост истраживача, „Виа  Кравље“ се са оба 

краја убрзо завршава сифонима, који су у низводном делу сада удаљени око 200 m од Крављанског 

врела. Наставак истраживања у том правцу, и спајање са Крављанским врелом, је могуће само за 

спелео рониоце. Нови канали у том делу пећине су измерени чиме је дужина Церјанске пећине 

прешла 6 km и сада износи 6025 m, а денивелација износи 176 m. (Академски спелеолошко-

алпинистички клуб) 

Преконошка пећина се налази у општини Сврљиг, изнад села Преконога, у благо нагнутој 

крашкој заравни, на месту званом, „Шакринина страна“. Гледана у односу на Сврљиг југоисточно. 

Улаз у пећину је на око 700 m апсолутне висине, изнад Велике реке, на око 120 m повише њеног 

дна. По Јовану Цвијићу настанак Преконошке пећине везује се за еволуцију Преконошке реке. Она 

је некада текла у нивоу пећине, и тек је доцније удубила своје корито за 120 m. Док је Преконошка 

река у овом вишем нивоу излокала Преконошку пећину. Преконошка пећина је заједно са Великом 

и Малом дупком, укупне дужине око 500 m, и представља део пећинског система који је изградила 

понорница Добра река. 

Изнад улаза је двадесетак метара висок вертикални кречњачки одсек а испод велики сипар 

који се спушта све до дна. Поред механичких седимената на дну ходника, други део пећине богат 

је и хемијским талозима, сталактитима, сталагмитима, инкустрацијама. 

Накит у овој пећини разноликог је облика. Сталактити су бели, жућкасти, црвенкасти, 

моткасти као и гроздасти. Маховинасти и гроздасти слични су коралима, док су калцитни саливи и 

завесе кристаласте структуре и различитих облика, кртичњака или кошница. Један је у језеру 

висок 2,30 m а дебео 1 m, док је други, назван „Престо“, при дну дебео 4,30 m, по средини 2,30 m а 

при врху око 2 m. Најређи су сталактити торњастог облика, као што је „Ђердап“ висок 5,5 m и 

дебео 3,5 m. Бигрени базенчићи и перле јављају се по дну канала. (Спортска организација „Сафари 

клуб“) 

Ј. Жујовић је на основу механичких седимената у првом делу пећине у другој половини 19. 

века на основу одређених артефаката, претпоставио да је Преконошку пећину, поред медведа, као 

станиште користио и пећински човек. После скоро 100 година, испитујући Преконошку пећину, 

спелеобиолог Е. Претнером, утврдио је да је она била и станиште праисторијског човека. То 

потврђује кремено оружје и други артефакти по наводима Ј. Динића. 

Преконошка пећина је прва пећина у Србији која је коришћена у туристичке сврхе. У 

време краљевине, пећину је обезбеђивала српска жандармерија. Пребогата је накитом који се 

налази на кратком одстојању и приступачна је широј туристичкој масовној експлоатацији. И даље 

се може истраживати, као и комплекс око ње па је интересантна за пећинарење и све активности 

везане за подземно истраживање. С тим у вези препоручује се и заљубљеницима у екстремене 

спортове. (Спортска организација „Сафари клуб“) 

Пећина је запостављена. Прилаз је оштећен и тражи хитну поправку. Улазна капија је 

разбијена. Првих 50 m пећине је прекопано од стране трагача за благом. Део накита је оштећен, 

огарављен и обогаћен потписима. Испред пећине се кампује и оставља ђубре. С обзиром да је 

некада била и осветљена, од тог система остали су само трагови.  

Попшичка пећина је од Ниша удаљена 45 km и налази се 2 km јужно од села Попшице, у 

северној подгорини Калафата, и то у самом подножју одсека кречњачког узвишења Јездин врх 

(606 m). Горњи улаз пећине је на 500 m, надморске висине а нижи отвор 20 m ниже. 
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Некада се пећини могло прићи сеоским запрежним колима којима, су сељаци извозили 

гуано, као гнојиво за њиве. Сада је простор зарастао и једино се може прићи пешице. Пећина има 4 

улаза који се тешко проналазе без водича, коме је позната локација. Попшичка пећина се пружа 

правцем Загодин потока који је уједно и понорница и површинског Селског потока. Поменуте 

воде припадају сливу Топоничке реке. 

Ова пећина је од давнина привлачила пажњу научника и заљубљеника у природу. У домен 

научног истраживања пећину је први увео Јован Цвијић, помињући је у својим радовима 1889, 

1895, 1924. г. Након Цвијића пећину је обишао и први српски геолог Јован Жујовић 1893. Пећину 

је 1923. године истраживала и европска међународна експедиција која је извештај о истраживању 

објавила 1924 године. У новије време до детаља су се овом пећином бавили Јован Петровић 1955, 

1974 и 2001, и Нешић 2001. (Спортска организација „Сафари клуб“) 

Пећина се састоји од главног, и сплета мање проходних канала. Два канала воде до дворане 

од које се пећина дели на два канала. Десни канал се постепено сужава, и мање је значајан. Лева 

галерија је пространија, представља и главни канал пећине. Укупна дужина пећине је 620 m. 

Пећина обилује лепим и разноврсним пећинским накитом, нарочито у дворанама. Испод високих 

таваница, нагомилане су огромне количине гуана којег је хиљадама година стварала велика 

скупина разноврсних слепих мишева. И данас по поду пећине могу се уочити трагови сеоских 

запрежних кола, којима су мештани извозили гуано, користећи га као гнојиво за ђубрење њива. 

(Спортска организација „Сафари клуб“) 

Пећина обилује лепим и разноврсним пећинским накитом. У првом делу накита има махом 

по плафону и то у виду сталактита и сребрних салива по зидовима у виду краћих завеса и 

драперија. Највећа количина накита сконцентрисана је на отприлике задњих 50 m, у крају пећине, 

где је висина пећине спушта од 2 до 1 m и где на овој висини има разноврсног накита, сталагтита, 

сталагмита, индивидуално и спојених у виду гроздова. Са плафона висе цевчице, завесе и 

драперије и други облици у виду салива, код којих доминира нијанса сребрнастих боја. По поду су 

махом сталагмити у виду кошница висине до 1 m, у више боја, махом боја белог и жућкастог бигра 

који на поједим местима формира мале кадице, полице и други накит. 

Главна одлика ове пећине је њен биоспелеолошки значај. У пећини живи мешовито 

друштво ситних двокрилаца, тврдокрилаца, паукова, крпеља, ваљкастих глистица, једна врста 

скакавца, и безброј гуанобија. Наш познати истраживач Бранислав Грубач 1998. године, објавио је 

рад у коме је констатовао да у пећини живе 4 врсте слепих мишева а пронађени су и фосилни 

остаци пете врсте – оштроухог слепог миша. У овој пећини су сјајни услови за слепе мишеве. 

Отуда њих у невероватном броју, на различитим тачкама дубоких галерија. Гомиле старог гуана, 

показују да колоније слепих мишева често мењају место становања. У пећини су налажени и 

остаци костију пећинског медведа. 

Са аспекта науке пећина се активно истражује са већим или мањим прекидима по писаним 

траговима од 1889. године (Цвијић) па до 2001. (Нешић). Спортско – авантуристички обиласци 

пећине су чешћи. Присутни су спелеолзи, љубитељи природе и авантуристи али они мало 

остављају писане трагове или су то безначајни записи. Пећина није уређена за масовни туризам. 

Пећина се налази у веома живописном крају, са доста природно важних мотива. Испод пећине је 

извор питке воде. Недалеко од пећине је некада било култно место окупљања мештана који су ту 

долазили на излет и ручак. Данас је село опустело а целокупни простор у зони пећине зарастао у 

шипражје. 
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Пећина је драгуљ за истраживање уз правилан однос према природним вредностима јер у 

њој свако остане запањен величином висећих живих гроздова слепих мишева у сталном немирном 

премештању уз природно цикутање. Испод њих је гуано, које се непрекидно комеша и гамиже од 

безбројних гуанобија – животињица које се хране изметом слепих мишева и међусобним 

прождирањем чине тзв. трофичку, прехрамбену пирамиду.  

Пећину је могуће посетити само уз пратњу специјализованих водича. 

Мештани села Копајкошара, на десетак километара од Сврљига, труде се да сачувају од заборава 

један светски рекорд. Чувена пећина Самар, где је спелеолог Милутин Вељковић под земљом био 

зазидан равно 464 дана, налази се на њиховој територији, три километра од последње сеоске куће. 

Уз медијско покровитељство „Новости“, пре равно 40 година, овај необичан авантуриста 

испитивао је пећину Самар. 

Међу 50 мештана села већина су били сведоци овог сензационалног догађаја, који је 

привукао пажњу и светске јавности. Стари Копајкошарци, тада дечаци, одушевљено су дочекали 

Милутина на излазу из пећине, када се појавио са дугом брадом и зараслом косом.  

2.2 Климатске карактеристике 

 

Када се посматрају могућности за развој ектремних видова туризма, бављење екстремним 

спортовима и активним одмором у природи, неопходно је да се сагледају и климатске 

карактеристике одређеног региона с обзиром на то да се већина активности одвија на отвореном 

простору, у природи. 

Град Ниш и шира околина имају умерено-континенталну климу. Средња годишња 

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

јануар са средњом температуром од 0,2°С. Годишње у просеку падне 567,25 mm падавина. 

Просечан ваздушни притисак је 992,74 mbar. Годишње има 123 кишовита дана и 43 дана под 

снегом. Просечна јачина ветра је нешто мања од 3 бофора. (Цветановић М. и сарадници, 2011.) 

Климатске карактеристике туристичке микрорегије Ниш погодују развоју екстремног 

облика туризма, нарочито у периоду од маја до октобра, када су најбољи ветрови за параглајдинг, 

најпогоднија температура ваздуха за боравак на планини и у околним клисурама и одговарајући 

ниво воде у реци Нишави за рафтинг. 

2.3 Хидрографске карактеристике 

 

Нишавску котлину одводњавају главни речни токови Нишава и Јужна Морава. (Милић Д. 

и сарадници, 1983.) 

Нишава, река која протиче кроз Ниш и Нишку котлину, дужине речног тока кроз град је 

око 8 km, укупна 218 km, просечна ширина око 40 m. Нишава је у периоду великих вода врло брза 

река те тада може да нанесе велике штете и много пута је пута плавила град, а од катастрофалне 

поплаве 1948., стално се ради на утврђивању њених обала. Данас су и са једне и са друге стране 

реке, као заштита од великих вода, направљенe двостепенe, уређенe обалоутврде. Нишава је 

премошћена са девет мостова а њеним водама данас, од априла до септембра, ужива се у рафтингу 

и сплаварењу. 
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2.3.1 Термоминерални извори 

 

У северном делу Нишке котлине термалне појаве и извори јављају се на северно – 

нишавском раседу и ван њега. На осталом котлинском простору најзначајнија су термална 

налзишта у реону Нишке Бање. 

Нишка Бања – природно лечилиште са радиоактивном водом. Вода са два топла 

радиоактивна врела, Главног врела и Суве бање избија из кречњака. Главно врело је јак извор 

воде, температуре 39 °C  просечне издашности око 50 L/s воде (максимално 120  L/s воде). 

Температура Суве бање је нижа, а капацитет овог врела је веома променљив, од 14 до 42 L/s воде. 

Воде овог природног лечилишта лече болести локомоторног апарата и респираторних органа, 

нервне болести и несаницу, општу замореност, последице повреда мишића и зглобова, затим 

повећани крвни притисак, обољења желуца и црева на нервној бази, поремећаје жлезда са 

унутрашњим лучењем, поремећај метаболизма, гинеколошка обољења. Оне су веома погодне за 

лечење реуматизма, астме и срчаних обољења (постинфарктно стање, нервоза срца), а 

контраиндициране су за тубрекулозу, туморе, акутне заразне болести, тежа обољења срца, 

бубрега, нервног система. 

Природни лековити фактори у Нишкој Бањи су блага, умерено-континентална клима, 

термоминералне воде и природно минерално блато. Лековите воде извиру из пет извора. 

Здравствени и туристички објекти смештени су у уређеном парку површине 5 ha. У близини 

Нишке Бање је парк – шума Коритник, са уређеним трим стазама. Нишка Бања је погодна за 

припреме и такмичење спортских екипа, јер располаже теренима за мали и велики фудбал, 

рукомет и тенис, хиподромом и стрељаном. Такође, у Нишкој Бањи се одржавају атрактивна 

такмичења у параглајдингу, где такмичари крећу са обронака Коритника. (Симоновић Д. и 

сарадници, 1995.) 

Нишка Бања и њена околина омогућују оболелима и туристима добру рекреацију и 

интересантне екскурзије. У близини се налазе две клисуре, три манастира, археолошки локалитети 

и историјска места. Око три километра од Бање налази се Јелашничка клисура, а пет километара 

источно Нишава је просекла импозантну Сићевачку клисуру, делимично кањонског карактера. 

Кроз ову клисуру воде понишавске магистрале – међународни пут Е-80 и пруга ка Софији и 

Истанбулу. У клисури, над реком, диже се црква Свете Богородице. На удаљености од око четири 

километра од Сићева, познатог по добрим виноградима, налази се манастир Св. Петка, а недалеко 

од Бање је манастир Св. Пантелејмон. (Општина Нишка Бања) 
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Слика 8. – Нишка Бања 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Један од туристичких потенцијала Ниша је бања Топило, са веома квалитетним 

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

минерална вода од 34 °C извире из око 18 извора, издашности од 10 L/s воде и са потенцијалом за 

двоструко више воде. Вода се користи у терапеутске сврхе и помаже код лечења реуматских 

болести и болести нервног система, код хроничних обољења желуца, запаљења жучне кесе, 

бубрега и мокраћних канала. Бања Топило нема довољно изграђену инфраструктуру и потребна су 

знатна улагања. (Туристичка организација Ниш) 

  

 

Слика 9. – Бања Топило 

Извор: Архива ТОН-а 

 

2.4 Тле и вегетација 

 

У погледу састава и размештаја вегетације и тла у Нишкој котлини, треба најпре истаћи да 

је ова област позната као житородан и винородан предео. У новије време регенерацијом природне 

вегетације и урбанизацијом, видно је измењено тле, ипак, на већем делу обода котлине, 

виноградарске и воћарске зоне и данас преовлађују.  
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У Нишкој котлини заступљено је приречно биље, као што су врба, топола и јова лужњака. 

У зонама побрђа природна шумска вегетација највише је заступљена у реону Нишке Бање и на 

сектору села Просека. Према врсти дрвета највише има крашког граба, белог граба, јасена, цера, 

храста, бреста и клена. Шуме на Сврљишким планинама још од 50-их година су у фази обнове. 

Највише букових шума има на Каменичком вису. (Милић Д. и сарадници, 1983.) 

Сектори Сићевачке и Јелашничке клисуре одликују се разноврсним биљним врстама. У 

Сићевачкој клисури расте лековита биљка жалфија, која иначе расте само у Медитеранским 

условима, док је Јелашничка клисура позната по ендемичним и реликтним врстама – Српска 

Рамонда и Наталијина Рамонда, терцијерне, балканске врсте. 

Треба истаћи да у Нишу нема довољно зелених површина у односу на величину града и 

број становника. 

3 МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА И ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Повољан географски положај, шароликост природних карактеристика, богатство културно-

историјских споменика, традиционално гостопримство итд. погодују развоју туризма у Нишу. 

Материјалну базу туризма, поред саобраћајница и саобраћајних средстава, чине смештајни 

и угоститељски капацитети без којих није могуће развијати туризам ни на једном подручју.  

3.1 Саобраћајна инфраструктура 

 

Микрорегија Ниша је испреплетана густом мрежом међународних, регионалних и 

локалних путева. Најзначајнија путна саобраћајница на територији је међунардони аутопут Е-75, 

који се на територији северно од Ниша рачва на аутопут Е-75 који води ка Солуну и Атини и 

међународни пут Е-80 који води ка Софији. Осим коридора Х, од посебног значаја су и 

међународни пут Е-771 Ниш – Сврљиг – Зајечар – Неготин – Кладово – Турну – Северин, 

регионални пут М-25 Ниш – Прокупље – Куршумлија – Подујево – Приштина, као и регионални 

пут М-9 Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац – Лебане – Приштина. 

Укупна дужина државних путева износи 1.315,60 km. Дужина државних путева Првог реда 

износи 864,40 km. (Регионална развојна агенција „ЈУГ“) 

На територији региона налазе се две битне раскрснице; једну представља град Ниш, где се 

пруга Београд – Ниш, са ознаком 70, раздваја на пружне правце Ниш – Сврљиг – Зајечар – 

Пристаниште – Прахово са ознаком 75, Ниш – Пирот – граница са Републиком Бугарском са 

ознаком 80, као и пружни правац Ниш – Дољевац – Лесковац – Прешево – државна граница са 

Македонијом, са ознаком 90. Другу битну раскрсницу предстацља Дољевац у коме се из 

магистралног пружног правца 90 издваја пружни правац Дољевац – Кастрат – Косово Поље, са 

ознаком 85. 

Ваздушни саобраћај се одвија преко аеродрома Константин Велики, који се налази 4 km од 

центра Ниша. Аеродром се налази у зони са веома повољним временским условима током целе 

године, са малим бројем магловитих и снежних дана, тако да је у протеклом периоду коришћен 

као алтернативни аеродром за аеродроме у Приштини, Подгорици, Београду, Тивту, Охриду, 
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Скопљу и Софији. Аеродром су за реовне и чартер летове и алтернативна слетања користиле 

компаније ЈАТ (сада Air Serbia), Monenegro Airlines, Aviogenex, Macedonian Airline, Deutche BA, 

Lufthansa, Thomson, Балкан и други. Тренутно са аеродрома саобраћају само авиони low cost 

компаније Wizz air ка дестинацијама Базел и Малме, али се очекују и нове дестинације ове 

компаније са нишког аеродрома, као и сарадња са Air Serbia и другим low cost компанијама.  

Аеродром Константин Велики налази се на надморској висини од 197 m. Аеродром је 

изграђен 1986. године, а током 2013. је извршена реконструкција полетно – слетне стазе и уградња 

система светлосног обележавања. Полетно – слетна стаза је дужине 2.500 m, ширине 45 m, поред 

које се налази платформа димензија 275х100 m, као у рулна стаза ширине 25 m. На платформи 

постоји 4 обележених паркинг позиција за авионе. Укупан капацитет аеродрома у ванредним 

ситуацијама је 20 ваздухоплова. (Регионална развојна агенција „ЈУГ“) 

3.2 Смештајни капацитети 

 

 Територија града Ниша са Нишком Бањом и околином поседује укупно 3.859 

регистрованих лежајева. Од тог броја, 2.024 је у граду, 1753 у Нишкој Бањи, а 82 у околини града. 

Укупан број лежајева у хотелској понуди града Ниша је 1092, а у Нишкој Бањи 560. Укупан број 

лежајева у преноћиштима и апартманима је, у граду 659, у Нишкој Бањи 154. Приватни смештај у 

Нишкој Бањи броји 1139 лежајева. (Извор: Туристичка организација Ниш) 

 За развој авантуристичког и екстремног туризма битнији су хотели, одмаралишта и 

планинарски домови који су ближи местима где се може бавити екстремним спортовима. Због 

своје близине, али и због чињенице да људима који долазе у град ради авантуристичког вида 

туризма није толико битан квалитет смештаја већ више близина места које су хтели да посете на 

првом месту.  

За град Ниш, односно околину, не може се рећи да располаже таквим смештајним 

капацитетима, што представља једну од препрека за развој и пласирање понуде. Смештај који се 

може понудити посетиоцима је Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања, у оквиру кога 

се налази и велнес центар Сенс, 5 категоризованих вила са укупно 107 лежајева као и приватан 

смештај, са 1139 лежајева. У околини Ниша може се боравити на следећим местима: 

 Ски кућа „Ниш“, налази се у самом подножју ски стазе „Соколов камен“, на Сувој 

планини; 

 Образовно-рекреациони центар „Дивљана“ и одмаралиште Црвеног Крста „Гај“ налазе се 

на обронцима Суве планине, поред села Дивљана, 6 km од магистралног пута Ниш – 

Софија. Објекти са својим пратећим садржајима, спортским теренима и природом нуде 

могућност како за одмор и рекреацију, тако и за наставу у природи,семинаре итд. 

Образовно-рекреациони центар „Дивљана“ је место за извођење наставе у природи где 

бораве основци из нишких школа током целе школске године. Поред организованог 

боравка школске деце, у одмаралиштима у Дивљани одседају спортске екипе на 

припремама и планинари који са ове стране освајају врхове Суве планине: Дивна Горица 

1.389 m, Пасарело 1.487 m и Трем 1.809 m; 

 Планинарски дом „Студенац“ (860 m) налази се испод литица Соколовог камена, на 

Бојаниним Водама; 
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 Планинарски дом „Доња Студена“, у селу Доња Студена, на путу из Ниша ка Бојаниним 

Водама; 

 На Сувој планини постоји више ловачких кућица које пружају могућност за предах или 

краћи одмор. 

У околини Ниша се, поред поменутих смештајних објеката, налази и одређени број 

планинарских домова као и хотела који више нису у функцији. Реконструкција поменутих објеката 

допринела би развоју адреналинског туризма на овим просторима и повећала би број туриста, који 

се, због немогућности ноћења овде не задржавају дуже од једног дана. 
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4 ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 
 

Туристички промет, као незаобилазна компонента развоја туризма представља показатељ 

којим се утврђује колики је укупан број туриста и број њихових ноћења остварен у неком 

подручју, односно представља синтетички тј. збирни показатељ обима, динамике и структуре 

туристичког кретања. 

У овом делу биће представљен туристички промет (број долазака и број ноћења) домаћих и 

иностраних гостију за град Ниш. Период који се разматра је последњих пет година, где се може 

видети тренд развоја туризма. Ипак сви показатељи које ће бити наведени овде не могу имати 

директну везу са могућностима и потенцијалима за развој екстремног туризма у туристичкој 

микрорегији Ниша због чињенице да се не води евиденција о туристима који посете град Ниш 

ради бављења екстремним спортовима и учествовања у спортским манифестацијама, доводи до 

тога да немамо тачну евиденцију за промет туриста у овом виду туризма. Једна од могућности за 

праћење даљег развоја екстремног туризма може бити евидентирање броја туриста који су на овај 

или онај начин учествовали у екстремном туризму у овој регији. 

 

Табела 1. – Туристички промет у Нишу, 2010. година 

 

 
Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 2 162 1 384 778 3 200 1 873 1 327 

Фебруар 2 916 1 974 942 4 297 2 792 1 505 

Март 3 959 2 460 1 499 7 384 3 693 3 691 

Април 4 544 2 809 1 735 5 944 3 631 2 313 

Мај 6 139 3 988 2 151 8 179 5 190 2 989 

Јун 5 913 2 626 3 287 8 322 3 966 4 356 

Јул 9 352 1 640 7 712 13 687 3 037 10 650 

Август 9 288 1 713 7 575 11 461 2 796 8 665 

Септембар 6 038 2 535 3 503 10 415 4 302 6 113 

Октобар 7 068 4 504 2 564 9 778 6 051 3 727 

Новембар 4 449 2 953 1 496 7 352 4 621 2 731 

Децембар 4 035 2 444 1 591 5 507 3 284 2 223 

Укупно: 65 863 31 030 34 833 95 526 45 236 50 290 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према подацима Републичог завода за статистику, Град Ниш је 2010. године посетило 

укупно 65.863 туриста, док је у граду ноћило укупно 95.526 туриста. Највећи туристички промет 

остварен је у периоду од јуна до октобра. 
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Табела 2. – Туристички промет у Нишу, 2011. година 

 

 
Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 2 401 1 462 939 3 698 2 249 1 449 

Фебруар 2 882 1 848 1 034 4 437 2 725 1 712 

Март 4 466 2 889 1 577 8 536 5 044 3 492 

Април 5 165 3 074 2 091 7 739 4 996 2 743 

Мај 6 081 4 250 1 831 9 257 6 770 2 487 

Јун 6 793 2 759 4 034 9 535 4 523 5 012 

Јул 8 711 1 730 6 981 10 937 2 674 8 263 

Август 8 586 2 197 6 389 10 502 3 131 7 371 

Септембар 7 208 3 309 3 899 10 067 4 721 5 346 

Октобар 6 378 4 126 2 252 9 223 5 981 3 242 

Новембар 4 518 2 647 1 871 6 980 3 896 3 084 

Децембар 3 918 2 157 1 761 5 438 3 101 2 337 

Укупно: 67 101 32 448 34 659 96 349 49 811 46 538 

Извор: Републички завод за статистику 

Према подацима Републичког завода за статистику, Град Ниш је 2011. године посетило 

укупно 67.101 туриста, што је за 1,87 % више него 2010. године. Укупан број ноћења се такође 

повећао у 2011. години за 0,86 %. Највећи туристички промет остварен је у периоду од маја до 

августа месеца. 

 

Табела 3. – Туристички промет у Нишу, 2012. година 

 

 
Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 3 003 1 199 1 804 6 895 1 963 4 932 

Фебруар 2 610 1 806 804 4 969 3 365 1 604 

Март 4 139 2 788 1 351 7 351 4 443 2 908 

Април 5 018 3 091 1 927 7 531 4 553 2 978 

Мај 6 681 4 283 2 398 8 832 5 581 3 251 

Јун 6 179 2 955 3 224 8 747 4 273 4 474 

Јул 5 070 1 498 3 572 6 988 2 385 4 603 

Август 6 634 1 833 4 801 8 971 3 139 5 832 

Септембар 5 724 2 214 3 510 8 837 3 660 5 177 

Октобар 6 573 3 994 2 579 10 126 5 757 4 369 

Новембар 4 012 2 431 1 581 6 104 3 541 2 563 

Децембар 3 801 1 755 2 046 6 807 2 693 4 114 

Укупно: 59 444 29 847 29 597 92 158 45 353 46 805 

Извор: Републички завод за статистику 
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Према подацима Републичког завода застатистику, у Нишу је 2012. године дошло до 

смањења, како укупног броја долазака туриста, тако и ноћења. У односу на 2011. годину, број 

долазака смањен је за 11,4 % док је број ноћења смањен за 4,34 %. Највећи туристички промет у 

2012. години остварен је у периоду од маја до августа. 

 

Табела 4. – Туристички промет у Нишу, 2013. година 

 

 
Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 2716 1562 1154 4716 2704 2012 

Фебруар 2703 1667 1036 5312 3230 2082 

Март 3725 2075 1650 7035 4214 2821 

Април 5449 3649 1800 8963 6310 2653 

Мај 8459 5297 3162 13992 9067 4925 

Јун 6140 3037 3067 12067 7520 4547 

Јул 5765 1962 3833 12336 6516 5820 

Август 6886 2105 4781 14014 7233 6781 

Септембар 6428 3071 3357 14276 9046 5230 

Октобар 6753 4467 2286 12564 8542 4022 

Новембар 3944 2351 1593 7982 4887 3095 

Децембар 4082 1740 2342 9252 3558 5694 

Укупно: 63050 32989 30061 122509 72827 49682 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, у Нишу је 2013. године дошло до 

повећања укупног броја долазака туриста у односу на претходну годину 6,06 %, док се укупан број 

ноћења повећао за 32,9 %. Најзначајнији месеци за туризам у Нишу 2013. године били су мај и 

октобар. 
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Табела 5. – Туристички промет у Нишу, 2014. година 

 

 
Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 2597 1420 1177 4800 2669 2131 

Фебруар 2695 1509 1186 5128 2788 2340 

Март 4063 2544 1519 7339 4609 2730 

Април 5714 3431 2283 8562 5151 3411 

Мај 7142 3693 3449 14085 8367 5718 

Јун 7979 3810 4169 14500 8346 6154 

Јул 6472 1769 4703 12603 6245 6358 

Август 8348 2077 6271 15859 7119 8740 

Септембар 7675 2922 4753 15730 8591 7139 

Октобар 6706 3625 3081 13149 8160 4989 

Новембар 4485 2732 1753 10025 6208 3817 

Децембар 4812 1765 3047 8466 3461 5005 

Укупно: 68688 31397 37391 130246 71714 58532 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, тренд пораста туристичког промета 

настављен је и у 2014. години. Укупан број долазака повећан је у односу на 2013. годину за 8,93 %, 

док се укупан број ноћења повећао за 6,31 %. Највећи туристички промет 2014. остварен је у 

периоду од маја до септембра месеца. 

 

 

 

Табела 6. – Туристички промет у Нишу, 2015. година  

 
Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 2923 1433 1490 5650 2959 2691 

Фебруар 3145 1862 1283 6618 4209 2409 

Март 4483 2127 2356 9843 5308 4535 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, у првим месецима 2015. године 

забележен је пораст броја долазака и ноћења туриста у односу на исти период 2014. године. У току 

прва три месеца 2015. године број долазака туриста увећан је за 12 % док се број ноћења повећао 

за 28,05 %, у односу на прва три месеца 2014. године. 
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Табела 7. – Поређење статистичких података о турисичком промету 2012/2013. 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, 2013. године је град Ниш посетило 

укупно 6% више туриста него 2012. године, од чега 10,5% више домаћих и 1,6% више страних 

туриста. 

У Нишу је 2013. године ноћило 33% више туриста него 2012. године, од чега 60,6% више 

ноћења домаћих туриста и 6,1% више ноћења страних туриста. 

 

Табела 8. – Поређење статистичких података о туристичком промету 2013/2014. године 

 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, 2014. године је град Ниш посетило 

укупно 9% више туриста него 2013. године, од чега 5% мање домаћих и 24,4% више страних 

туриста. 

У Нишу је 2014. године ноћило 6,3% више туриста него 2013. године, од чега 1,5% мање 

ноћења домаћих туриста и 17,8% више ноћења страних туриста. 

У табелама 7. и 8. представљено је поређење статистичких података везаних за туристички 

промет у граду Нишу за 2012., 2013. и 2014. годину. Поређење је направљено за поменути период 

из два разлога: почетком 2012. године су започете конкретније активности за стварање 

јединственог туристичког производа града Ниша везаног за туризам специјалних интереса, тачније 

обједињавање појединачних понуда екстремних спортова. Такође, у овом периоду приметан је 

значајан раст туристичког промета, како броја долазака, тако и ноћења туриста. С обзиром да је 

тренд раста настављен и у 2015. години потребно је још већи напор уложити у промотивне 

активности, као и укључивање других привредних субјеката, туристичких агенција, хотелијера и 

угоститеља, који би кроз своје пословне јединице нудили овај производ. 

 УКУПНО 

2012 
УКУПНО 

2013 

УКУПНО 

 2012 
УКУПНО 

 2013 

 Доласци Број ноћења 

Укупно 59.444 63.050 92.158 122.509 

Домаћи 29.847 32.989 45.353 72.827 

Страни 29.597 30.061 46.805 49.682 

 УКУПНО 

2013 
УКУПНО 

2014 

УКУПНО 

 2013 
УКУПНО 

 2014 

 Доласци Број ноћења 

Укупно 63.050 68.688 122.509 130.246 

Домаћи 32.989 31.297 72.827  71.714 

Страни 30.061 37.391 49.682  58.532 
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Веома значајан податак за даље пласирање туристичког производа града Ниша односи се и 

на праћење земље порекла туриста како би се маркетинг активности усмериле ка тржиштима 

односно земљама из којих долази највећи број туриста, као и на просечну дужину боравка туриста. 

У следећој табели биће приказани наведени статистички подаци за 2013. и 2014. годину.  

 

Табела 9. – Земља порекла туриста и просечна дужина боравка 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Из Табеле 9. може се закључити да су током 2013. и 2014. године туристи највише 

долазили из Грчке и Бугарске, те би маркетинг активности требало планирати на њиховим 

тржиштима. Поред њих, град Ниш највише посећују Немци, Руси, Италијани и Словенци. Још 

једна значајна чињеница је просечна дужина боравка туриста која није већа од 1,7 дана и она је 

показатељ да већина туриста која посети град у њему проведе један или два дана или је само у 

транзиту. У наредном периоду неопходно је туристима учинити доступним вишедневне понуде и 

аранжмане како би се њихов боравак продужио и повећала туристичка потрошња. 

5 ЕКСТРЕМНИ ТУРИЗАМ – ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ 
 

Развој екстремних спортова везује се западне обале Сједињених Америчких Држава и 

источне обале Аустралије. Најпре су се развиле дисциплине и спортови на води, а затим и зимски 

екстремни спортови крајем 70 – их и почетком 80 – их година ХХ века. 

Екстремни туризам заправо представља врсту туризма где туриста задовољава своје 

потребе за рекреацијом али на отвореном простору, у нестандардним активностима и нетипичном 

окружењу, где постоји одређени ризик за његов живот. Ти ризици могу бити мањи или већи, али 

су углавном сведени на минимум. Екстремне активности могу се изводити на копну, у ваздуху или 

на води. Слично природној средини, и у градовима се све више нуде могућности за бављење неким 

екстремим активностима те су се степеништа претворила у скакалишта, зидови зграда у „вештачке 

стене“ за пењање а ограде у површине за спуштање. 

Претходно је већ било речи о променама туристичке тражње које су довеле до развоја 

специјалних облика туризма, између осталог и екстремног туризма, и о томе да све већи број људи 

свој одмор проводи активно у природи. С обзиром на брз начин живота у данашњем времену све 

се више пажње усмерава ка бављењу спортом, како због одржавања физичке кондиције, тако и 

због значајног психолошког аспекта – одржавање физичке кондиције у психолошком смислу јача 

 2013 2014 

 Земља порекла 

туриста 

Просечна 

дужина 

боравка 

Земља порекла туриста Просечна 

дужина 

боравка 

 Доласци Ноћења  Доласци Ноћења  

Бугарска 4.362 6.671 1,5 4.917 6.852 1,4 

Грчка 3.086 3.887 1,3 5.234 6.273 1,2 

Немачка 1.648 2.656 1,6 2.274 3.889 1,7 
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човека и ослобађа од напетости којој је свакодневно изложен. Бројни су и социолошки ефекти који 

се односе на комуникацију са породицом, пријатељима и забаву.  

Екстремни туризам, који се најпре односи на бављење екстремним спортовима поред свих 

претходно наведених карактеристика поседује и оно што недостаје у свакодневници: изазов, 

авантуру, упознавање сопствених граница, суочавање са самим собом и са природом, тестирање 

сопствене личности и одлучности и имају одређени степен опасности. Екстремни спортови 

омогућују сталан осећај успешности и никога не искључују аутоматски, због висине или тежине 

тела али захтевају да човек буде у доброј физичкој кондицији. (Плавша Ј., Пешта Г., 2006.) 

Понуда екстремног туризма у Србији је разноврсна с обзиром на морфолошке и 

хидролошке карактеристике наше земље. Овај облик туризма могао би да Републици Србији 

омогући одрживи развој и равномернији регионални развој. Јер, као што је поменуто, екстремни 

спортови представљају један од светских спортских и туристичких трендова. Развој 

авантуристичких облика туризма у директној је вези са развојем ових спортова. (Стефановић В., 

2006.) 

Од велике важности за стварање туристичког производа екстремног туризма је и то што, 

иако су због временских услова спортови углавном везани за одређену сезону, постоји велики број 

различитих активности у склопу овог производа те је атрактиван током целе године.  

Авантуристички туризам у Нишу је на добром путу да се правилно развије. Постоје 

природни ресурси који су основа развоја овог вида туризма, постоји велики број спортских 

организација специјализованих за екстремне спортове и инфраструктура у фази развоја. 

Неопходно је да даље активности буду усмерене на унапређење инфраструктуре, пласирање 

целовитог производа на туристичко тржиште и адекватан менаџмент маркетинг активности. 

Околина Ниша располаже атрактивним мотивским потенцијалима који подразумевају 

очувану и нетакнуту природу која доноси мир и опуштање, али и повољним условима за бављење 

разним спортским активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, слободно пењање, 

параглајдинг, рафтинг, јахање, вожња џиповима и др.). Као природне туристичке вредности најпре 

се издвајају планине – Сува, Сврљишке, Селичевица и Калафат – које пружају идеалне услове за 

пешачење, планинарење, брдски бициклизам, јахање коња, вожњу џиповима, клисуре – 

Јелашничка и Сићевачка – слободно пењање, параглајдинг, рафтинг (на реци Нишави у 

Сићевачкој клисури), крашки облици рељефа – Церјанска, Попшичка, Преконошка и пећина 

Самар за развој спелеотуризма, као и повољни климатски услови.  
 

5.1 Авантуристички туризам 

 

Авантуристички туризам је вид туризма посебних интереса и укључује путовања која за 

туристу представљају лични изазов, а чији је главни циљ истраживање нових доживљаја уз 

одређени ризик или контролисани ниво опасности. 

У зависности од ризика који укључују, авантуристичке активности могу бити: 

• Благе – камповање, пешачење, бициклизам, речна експедиција, лов, и др.; 

• Грубе – вожња кајаком и кануом, проучавање кањона и пећина, планински бициклизам, 

рафтинг, џип сафари, и др. 
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Авантуристички туризам је уско повезан са екстремним спортовима и најчешће се описује 

појмовима: узбуђење, адреналин, страх, изазов, ризик, освајање и слично.  

Према истраживањима Светске туристичке организације, међународно тржиште 

авантуристичког туризма процењује се на 60 милиона туриста, а тај број се свакодневно повећава. 

У авантуристичком туризму најчешће учествују млађи туристи (24 – 40), мада има и старијих. 

Најпопуларнији екстремни спортови према СТО су: алпинизам, брдски бициклизам, 

слободно пењање уз стену, рафтинг, пеинтбол, параглајдинг, кајакинг, сноубординг и др. док су у 

Нишу најразвијенији: планинарење, слободно пењање, параглјадинг, брдски бициклизам, јахање, 

пеинтбол, рафтинг и др. 

5.2 Планинарење, пешачење 

 

Пешачење кроз природне пределе које подразумева и ношење неопходне опреме и свега 

потребног за боравак у природи је веома популарна рекреативна активност у многим развијеним 

земљама. Људи широм света уживају у пешачењу у природи, обично по већ утврђеним стазама. 

Ова активност се зове backpacking, јер подразумева ношење неопходне камперске опреме (шатор, 

одећа, храна, врећа за спавање) на леђима у торби. Бекпекинг захтева добру физичку кондицију, 

подразумева пешачење километрима и често је неопходно пењање по стрмим планинским 

странама. Срећу се и различити термини као што је hiking, trekking, tramping или walking и може 

трајати сатима, данима, недељама. (Buckley R., 2006.) 

Изрази hiking и trekking су енглески термини и не постоје у потпуности адекватни изрази у 

српском језику који би објаснили суштинско значење ових активности. Hiking је форма пешачења 

са специфичном сврхом истраживања и уживања у природним лепотама. Trekking би био 

вишедневни hiking тј. пешачење по планинским и руралним пределима, а подразумева се и ноћење 

у природи – обично у шатору, а могуће је користити напуштене појате или направити сопствени 

заклон од природног материјала. 

Пешачење или „пешачки туризам“ један је од најраспрострањенијих видова туризма. 

Пешачке туре не захтевају посебну опрему нити посебну припрему. Туристима пружају уживање у 

природи, емоционално опуштање, а одличне су и за стицање кондиције. Пешачке туре улазе у ред 

најомиљенијих видова одмора код становништва развијених земаља са високим степеном 

урбанизације. То потврђује стални раст у развујним земљама, као што су Швајцарска, Немачка, 

скандинавске земље, где становништво великих градова користи краће одморе, али у више наврата 

током године, углавном се опредељујући за туре које укључују пешачење. По пешачким стазама у 

Европи најпознатија је Норвешка. (Генов Г., 2008.) 

   У нашој земљи планинарске акције организују планинарска друштва. У Закону о туризму 

планинарење као вид туризма се не помиње, осим што се у члану 66. помиње да планинарске 

организације могу за своје чланове да организују путовања у складу са својим Статутом, без сврхе 

стицања добити. Кровну организацију свих планинарских удружења и клубова на територији 

Републике Србије представља Планинарски савез Србије.  

У Нишу и његовој околини планинарске акције организује Планинарски савез града Ниша, 

основан 1951. године и седам планинарских клубова који су у саставу Планинарског савеза. 

Највећи планинарски клуб, односно клуб који окупља највише чланова и један је од активнијих у 



Могућности за развој екстремног туризма у туристичкој микрорегији Ниш 
 

 29 
 

Србији са великим бројем акција, излета и похода је Планинарски клуб „Железничар“ основан 

1947. године. Активности клуба односе се на излете, планинарење, високогорство, алпинизам, 

бизиклизам и дружење са људима које повезује љубав према природи. Клуб сваког викенда 

организује планинарске акције, најчешће једнодневног локалног карактера у околини Ниша, али и 

вишедневне акције у земљи и иностранству. Клуб је организатор једне од најзначајнијих 

републичких акција „Зимски успон на Трем“, која се од 1997. организује сваког фебруара и сваке 

године окупља све већи број планинара, професионалаца и рекреативаца, који освајају највиши 

врх Суве планине. Поред зимског успона, издвајају се и следеће планинарске акције: „Јесењи 

успон на Соколов камен“, „Ноћни успон на Трем“... 

Планине у околини Ниша, Сува планина, Сврљишке планине, Калафат и Селичевица 

пружају могућност да се поред рекреације и уживања у природи и реткостима упозна и културно-

историјско наслеђе овог краја. Најчешће посећиван је врх Суве планине, Трем.   

Нишка трансверзала, са својих 140 km дужине и 13 контролних тачака, представља кружни 

пут који нишке планине, Селичевицу, Суву планину, Сврљишке планине и Калафат. Стаза прелази 

живописне пределе, од питомих шумских, до оних високогорских, алпских, и као таква 

представља велики изазов како за уживаоце природе, тако и за искусне планинаре. 

 

 
Слика 10. – Нишка трансверзала 

Извор: http://www.suvaplanina.info/niska-transverzala/ 

 

 Висинска разлика на стази дугој 130 km је око 8800 m, и то 4400 m при успону и исто 

толико при силаску. Правац простирања је запад – исток – запад. Подељена је у 6 етапа (6 дана) и 

кружног је облика. 

 Маркирана је у оба смера Кнефецовом маркацијом (црвено-бели круг и правоугаоник), 

подебљаним стрелицама и подебљаним ћириличним словима НТ на сваких 500 m, као и 

повременим натписима о времену и контролним тачкама. Стазу прате и путне ознаке – дрвене и 

металне табле, постављене на свим раскрсницама, а на појединим местима и стубови. 
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Печати и трансверзалне кутије се налазе у чврстим објектима и планинарским домовима 

јер је досадашње искуство показало да се не задржавају дуго на врховима и местима где 

циркулише велики број људи. 

Смештај на стази је могућ у планинарским домовима на Бојаниним Водама, у Доњој 

Студени и Ловачком дому „Код Шипе“ на Каменичком Вису, као и у приватним кућама у селима, 

шатору, бивацима и брвнарама. 

Воде има на следећим местима: на Селичевици на Црквишту и на извору Бела Вода испод 

Велике Тумбе, на Коритњаку, Бојаниним Водама (друга по квалитету у Европи), на Пасарелу, 

испод Градца, на Каменичком Вису. Храна и вода могу се докупити у Лазаревом Селу, на 

Бојаниним Водама, Студени, на Пасарелу од чобана, у Крупцу и Вргудинцу, Ореовцу, 

Каменичком Вису и у Каменици. 

Најбољи период за прелазак Нишке трансверзале су пролећни и јесењи месеци. За 

обилазак је довољан трансверзални дневник и добра воља. (Сува планина) 

 

5.2.1 Планинарске стазе  

 

Горњи Матејевац – Калафат – Каменички Вис – Чегар 

 

Калафат је највиши врх истоимене планине, налази се североисточно од Ниша. Део је 

„Нишке трансверзале“ од 1982. године. 

Пешачка тура креће из села Горњи Матејевац, које се налази на 300 m н.в. Тура почиње 

обиласком Латинске цркве и манастира Свети Јован, а затим се, широком стазом, кроз шуму и 

преко ливада, долази до места Слива на 800 m н.в., одморишта пред завршни успон на Калафат 

(837 m). За ову пешачку туру потребно је око 2 сата лаганог хода. Нема никаквих препрека или 

захтевних делова на стази и свако је може прећи. Дужина стазе је 6 km. 

Од врха Калафата, по обележеној стази дужине 4 km, наставља се пут западно, до 

излетишта Каменички вис (814 m). Укупна стаза прелази се за 3,5 до 4 часа. У оквиру ове пешачке 

туре обилази се и брдо Чегар, где се одиграла једна од најзначајнијих битки у Првом српском 

устанку, где је српску војску предводио славни војсковођа Стеван Синђелић. 

Стаза је атрактивна за туристе из више разлога; није захтевна и не захтева велику 

кондицију, укључује уживање у природи и чистом ваздуху али и упознавање са историјом наше 

земље и града. (Извор: Планинарски савез града Ниша) 
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Слика 11. – Планина Калафат 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Бојанине Воде – Манастир Успења Пресвете Богородице, село Вета 

 

Бојанине воде су излетиште на Сувој планини, на 864 m н.в., полазна или завршна тачка за 

све активности у вишим деловима планине. Манастир Успења Пресвете Богородице у селу Вета 

(700 m н.в.) један је од најстаријих српских богомоља у целој Србији, према постојећим подацима, 

подигнут у 6. веку. 

Укупна дужина ове стазе износи 8 km и за њено прелажење потребно је 4 часа, са 

задрћавањем у манастиру. 

 

Бојанине Воде – Трем 

 

Најатрактивнија али и најзахтевнија стаза на Сувој планини. Трем (1809 m н.в.) је највиши 

врх Суве планине и до њега воде обележене стазе, а од 1982. је део Нишке трансверзале. 

Обележеном стазом најпре се долази до Љубине чесме (1030 m н.в.), где се са широке стазе 

скреће на шумску, узану стазу, која је такође добро обележена, али је успон јачи. Овом стазом се 

излази на превој Девојачки гроб (1318 m н.в.), између врхова Трем и Соколов камен. Процењено 

време изласка на Девојачки гроб је 2 часа. До Трема води изузетно добро обележена стаза, и до 

врха се иде још 2 сата. Повратак на Бојанине Воде је истом стазом. 

Укупна дужина стазе, у оба правца је 14 km, висинска разлика 1900 m н.в. (950 m при 

успону и исто толико при силаску). 

 

Бојанине Воде – Соколов Камен 

 

Соколов Камен (1523 m н.в.) је стеновити врх на Сувој планини изнад Бојаниних Вода. Као 

и Трем, може се видети из свих делова града Ниша. До њега воде добро обележене стазе и део је 

Нишке трансверзале од 1982. године. 

Стаза води најпре до Љубине чесме, затим до Девојачког гроба, са кога се, идући даље ка 

западу долази до Соколовог Камена. За прелазак ове стазе потребно је 3,5 - 4 часа. Повратак на 
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Бојанине Воде истом стазом. Укупна дужина, у оба правца је 13 km, висинска разлика 1320 m (по 

660 m н.в. при успону и силаску). 

 

Бојанине Воде – Мосор 

 

Мосор је врх на Сувој планини који је, на први поглед неприступачан, али се на њега могу 

попети сви они који се не боје висине и поседују најосновније вештине у кретању по стени и 

одржавању равнотеже. Висок је 984 m и такође представља тачку на Нишкој трансверзали од 1982. 

Најатрактивнији део туре ка Мосору је завршни успон, где се 50 m висинске разлике савладава 

кретањем по оштрој стени. 

 

 
Слика 12. – Сува планина, Мосор (1.509 m) 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Тура почиње на Бојаниним водама, одакле се, до подножја стене Мосора стиже са 1 сат 

хода. Савладавање стене траје 20 – 30 минута. 

  

Ореовац – Градац 

 

Градац (1062 m н.в.) је врх на Сврљишким планинама, североисточно од Ниша и део је 

Нишке трансверзале.  

Пешачка тура почиње из села Ореовац (550 m н.в.) одакле се, обележеном стазом, преко 

врха Вишеград (990 m) стиже до села Градац за 2 часа умереног хода. Пред самим врхом има 

нешто стена, али стаза је довољно широка за безбедан пролаз.  

Дужина стазе у оба правца је 13 km, а висинска разлика око 1000 m н.в. 
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Нишка Бања – Црни Камен 

 

Црни Камен (867 m н.в.) је први значајнији врх на Сувој планини из правца Ниша. полазна 

тачка успона је Нишка Бања (250 m н.в.). Првих пар стотина метара стаза је асфалтна (стаза 

здравља). По напуштању асфалта, добро обележена стаза води серпентинама кроз шуму и најпре 

излази на плато са кога узлећу параглајдеристи (550 m н.в.). Одатле се одлази до старог села 

Коритник, занимљиво због препознатљиве архитектуре српског села с краја 19. века. Од 

Коритника се наставља обележеном шумском стазом, са постепеним успоном до Црног Камена. 

Повратак је нешто другачијом стазом, без проласка кроз село. Укупна дужина стазе је 15 km у оба 

правца, а висинска разлика је 1200 m н.в. До Црног Камена стиже се за 3 часа умереног хода, док 

је за повратак потребно око 2,5 часа умереног хода. (Извор: Планинарски савез града Ниша) 

  

5.3 Алпинизам и слободно пењање (Free climbing) 

 

Највиши степен достигнућа у планинарству представља алпинизам. То је кретање човека 

по стеновитим, веома стрмим, чак и вертикалним деловима планина, при чему се не користе 

планинарскли путеви за успон на врхове већ слободне стене у  разним смерима. Алпинизам 

захтева сталну физичку и психичку кондицију, велико искуство, познавање технике пењања и 

других фактора неопходних за сигурно и успешно савладавање препрека на успону. 

За смелије планинаре атрактивне су северне стране Трема, највишег врха Суве планине и 

високе стене Сврљишких планина. За алпинисте је посебно интересантан превој Девојачки Гроб, 

на Сувој планини, између Трема и Соколовог Камена, као и врхови Пасарело (1523 m н.в.) и тешко 

приступачни Мосор, нарочито у зимским месецима. 

Слободно пењање је пењање искључиво на сувој стени, без икакве помоћне опреме, осим 

оне за лично осигурање пењача. Циљ је да пењач испење до врха, без обзира да ли је смер 

вертикална плоча или плафон. Пењање може да се одвијане само на природним већ и на 

вештачким стенама на којима се и одржавају такмичења. Разлика међу њима је, не само у саставу, 

већ и у хватиштима која се на природној стени често јасно не виде. Слободно пењање на 

вештачким стенама, иако екстремни спорт, не представља ризик за пењача, ако правилно користи 

опрему за осигурање и придржава се одговарајућих правила. 

У Јелашничкој и Сићевачкој клисури, у околини Ниша, налазе се јединствене стене за 

слободно пењање, где се одржавају бројне припреме и такмичења за овај све популарнији спорт. 

Јелашничка клисура је прво пењалиште у Србији посвећено само спортском пењању. Од првих 

смерова који су настали 1994/95 па до данас сви су опремљени за спортско пењање. Стена је 

оштар доломитски кречњак и својом белином даје прави контраст околном зеленилу. Због 

микроклиме и оријентације стена најбоље време за пењање је пролеће и јесен. 
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Слика 13. – Сташа Гејо, такмичарка у слободном пењању, Јелашничка клисура 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Тренутно постоји преко 200 смерова тежине од 4б до 8б (Фр.) и око 250 болдер проблема 

тежине 3А до 7Ц (Фр.). (Петровић М. и сарадници, 2014.) 

Сићевачка клисура је до 2010. године била резервисана само за љубитеље традиционалног 

пењања. Након одржаног такмичења „Naissus route climbing challenge 04“, када је опремљено око 

20 смерова, Сићево почињу да посећују и спортски пењачи. Стена је јужно оријентисана, те је 

идеалан период за пењање пролеће, јесен али и сунчани зимски дани. Стене су кречњачке и 

одликују се добрим квалитетом. Конфигурације стена су различите, од плоча до јаких превиса и 

плафона. Тренутно у Сићеву постоји 14 спортских смерова тежине 6б до 7ц+ (Фр.). (Петровић М. 

и сарадници, 2014.) 

Пре одласка у природу или током зиме, могу се користити вештачке стене у граду, у 

Булевару Зорана Ђинђића 75 и у Основној школи „Душко Радовић“, у насељу Дуваниште. 

Најдужу пењачку традицију у Нишу има Планинарско-алпинистичко-експедицијски клуб 

Ниш (ПАЕК Ниш). Међу бројним успешним такмичарима се издваја млада Сташа Гејо која је 

вишеструки победник националних и међународних такмичења у млађим категоријама и 

амбасадор нишког краја. 

 

5.4 Планински и брдски бициклизам 

 

Брдски бициклизам је екстремни спорт у коме се бициклом вози преко путева као што су 

шуме, брда, планине, колски путеви, паркови, пољане, односно офроуд путеви. Сам спорт захтева 

посебну опрему и бицикле, као и одређена предзнања, искуство и технику за офроуд вожњу. 

Одлика брдских бицикала су широке гуме са крампонима, шире и ојачане цеви рама и суспензија 

на предњој виљушки. 
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У западним земљама, одакле је стигао код нас, брдски бициклизам је веома популаран 

спорт и у њега се доста улаже. Бициклисти се труде и успевају да привуку велики број људи 

окренутиох природи, спорту и здравом телу и духу путем организовања многобројних трка током 

сезоне (лета), организовањем маратона, ревијалних и рекламних вожњи и трка у добротворне 

сврхе, што је све учесталије и у нишком региону. 

Тамо где престаје асфалт почиње mountain biking. Ниш и нишки регион има све услове са 

изузетно добрим теренима да постане занимљива дестинација за брдски бициклизам. Посебно су 

атрактивне нишке планине, Сува, Селичевица, Сврљишке и Калафат. На овим теренима се данима 

могу прелазити километри а да се иста стаза не пређе два пута. Већина стаза није обележена за 

планински бициклизам али се може возити по стазама које су маркиране за планинаре.  

 

 

Слика 14. – Бициклизам, Сува планина 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Постоји и велики број необележених, попречних стаза које спајају или заобилазе оне 

главне. За љубитеље мало екстремнијих вожњи посебно су атрактивне падине Суве планине за 

вожњу бицикле по стрмом, необележеном терену тзв. downhill бициклизам. 

У Нишу постоје два бициклистичка клуба која активно раде на развијању комерцијалних 

бициклистичких тура у нишком региону али и на привлачењу професионалаца кроз организацију 

различитих манифестација. 

 

5.5 Спелеотуризам 

 

Пећине су подземни облици крашког рељефа настали хемијском и механичком ерозијом 

атмосферске воде која се са површине слива кроз пукотине и канале у унутрашњост кречњака. 

Процесом хемијске и механичке ерозије подземни канали се знатно проширују; ако су канали 

развијени хоризонтално настају пећине. (Петровић Д. и сарадници, 2003.) 

 Данас су посете пећинама један од значајних видова туризма. Спелеотуризам је доживео 

процват почетком осамдесетих година XX века, када је забележено да је пећине широм света 

посетило 26 милиона људи.   
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Према циљевима спелеотуре могу бити:  

• класичне – пећине су специјално опремљене за ту врсту посета, у њима је јасно обележена 

стаза кретања, туристи иду пешице или се возе специјалним возићима. Не захтева посебну 

физичку припрему; 

• спортске – у пећинама за ове туре не постоји развијена инфраструктура (светла, стаза итд.). 

Потребна је добра физичка кондиција али и пратња спелеолога; 

• научно – истраживачке – подухвати самих спелеолога који истражују постојеће али и нове 

пећине и пећинске комплексе. Примарни циљ је израда топографског нацрта пећине као и 

документовање геолошких, морфолошких, хидролошких и других својстава. 

Еколошка штета од туристичких посета пећинама је велика. Туристи понекад оштећују 

пећински накит, бацају смеће, пишу графите по зидовима. Зато је неопходно да буду прецизно 

организоване и под сталним надзором надлежних особа. 

У нашој земљи крашки терени су најзаступљенији у Источној Србији и на том подручју је 

највећи број пећина, док је најдужи Ушачки пећински систем (6.185 m) у кањону реке Увац у 

близини Сјенице (Ушачка, Ледена пећина и Бездан јама). 

Статистика о туристичким посетама ових објеката не постоји. Проучавањем пећина у 

нашој земљи бави се неколико спелеолошких клубова који организују и обуку за заинтересоване, 

као на пример Академски спелолошко – алпинистички клуб из Београда (АСАК), који организује 

курс спелеологије два пута годишње, на пролеће и на јесен. Курс траје око два и по месеца, састоји 

се од тренинга, теоријских предавања и излазака на терен, на крају обуке се полаже теоријски и 

практични испит. 

Туристичка микрорегија Ниш има велики потенцијал за развој спелео туризма. Већ 

поменуте пећине – Церјанска заједно са пећинским системом Самар, затим систем пећина Језава, 

са Попшичком пећином и другим подземним крашким облицима рељефа на Калафату чини 

јединствени предеони оквир за формирање спелеолошког парка као основе за настанак и разој 

спелеолошког екотуризма. Ово са другим вредностима (Бања Топило, Попшица, излетиште 

Каменички вис и др.) чини простор планине Калафат веома интересантним и даје могућност за 

спајањем више авантуристичких активности у један заједнички производ. 

Организације које се у Нишу баве екстремним спортовима раде на популаризацији и овог 

екстремног спорта кроз организацију излета и пешачких тура на планини Калафат током којих се 

обилазе поменуте пећине. Ове туре организују се углавном од априла до октобра, зависно од 

интересовања и временских услова. 
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Слика 15. – Околина Церјанске пећине са положајима других пећина и јама 

Извор: http://www.asak.org.rs/caves/cerje/mapcerje_y.html 26.11.2011. 

  

Мало другачија ситуација је са Церјанском пећином која није уређена за посете и захтева 

пратњу стручних водича, специјалну опрему и кондицију јер су поједини делови пећине под 

водом. На слици се може видети улаз у Церјанску пећину, понор Провалије, који се налази на 515 

m н.в. Пећина је истражена у укупној дужини од 6.025 m. До отприлике 1.500 m могу ући туристи, 

до 3.000 m је за оне у бољој кондицији јер су екстремнији услови, док се од 3.000 до 6.000 m могу 

кретати само спелео-роницоци. У завршном делу пећине, као што се може видети на слици, налази 

се Крављанско врело као и јама изнад  Крављанског врела, која би могла бити интересантна за 

туристе, међутим за сада је доступна само спелео-рониоцима. 

Проблем је и око одређивања надлежне институције које ће водити најбољу бригу о 

пећини, односно ускладити њен туристички развој и туристичко уређење простора са заштитом од 

загађења, масовног промета посетилаца и обезбедити комплетну заштиту природних туристичких 

мотива. 

 

5.6 Параглајдинг 

 

Параглајдинг је најмлађи ваздухопловни спорт и има велики број поклоника јер ке врло 

атрактиван и представља најједноставнији начин летења. 

Параглајдером се може летети на два начина: 

 Слободно летење је најпростији начин летења који се и највише упражњава. За овакву 

врсту летења неопходна је опрема и узвишење (планина, брег и сл.) са којег се полеће, уз 

одговарајуће метеоролошке услове. 

 Летење помоћу пара мотора је нешто другачије и за овакав вид летења није потребно 

никакво узвишење, довољна је само пространа ливада. Са парамотором на леђима, 
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параглајдер се претвара у лаку летелицу. Овакав вид летења захтева знање и велико 

искуство. 

Опрема за летење параглајдером састоји се од:  

 Параглајдера, тј. крила или куполе, које је системом конопца повезано са системом веза. У 

систему веза, који пилот носи на леђима, смештен је резервни падобран и протектор за 

кичму. Због веће безбедности обавезно је носити кацигу; 

 Вариометра, односно уређаја који обавештава пилота о вертикалном подизању или 

спуштању; 

 Радио станице; 

 GPS уређаја; 

 Скафандер и дубоке патике чине лет угоднијим, поготову на већим висинама и у јесењем и 

зимском периоду када су температуре ниже, као и приликом полетања и слетања на не баш 

уређеним теренима. 

Параглајдери су сврстани у три категорије: школски, рекреативни и такмичарски. Што је 

виша категорија, то пилот мора имати више искуства и храбрости. 

Параглајдинг у Нишу датира из 1991. године. Први клуб основан је 1995, клуб „Албатрос“ 

који први пут у Нишу организује Државно првенство на Сувој планини. Оснивањем клуба 

„Грунф“ почиње и озбиљнија организација домаћих и међународних првенстава у две дисциплине, 

прецизно слетање и прелет, након чега терени у околини Ниша остају уцртани на светској мапи 

престижних терена за бављење параглајдингом. У последњих неколико година расте интересовање 

за овим екстремним спортом, те је клуб регистровао и школу параглајдинга а тандем лет 

параглајдером у Нишкој Бањи и Сићеву део туристичке понуде града и околине. 

 

 

Слика 16. – Параглајдинг, Нишка Бања 

Извор: Архива ТОН-а 
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Терени у околини Ниша: 

 

1. Вишеград 

Налази се на само 20 km од центра града на исток, изнад села Сићево, са путем до самог 

врха. Врх Вишеград, одакле се полеће, налази се на 1.020 m н.в. и погодан је за следеће правце: SE, 

S, SW, W, NW. Место за слетање је на 320 m н.в. што чини разлику од 700 m. На овом терену 

организују се такмичења од 1995. године. Идеалан је за прелете у свим правцима а данас је на том 

терену могуће направити прелете и преко 100 km. Висински рекорд на овом терену постигао је 

члан параглајдинг клуба Грунф, Мирољуб Јанићијевић, са висином од 3.600 m што само доказује 

изузетну термичку активност овог терена.  

Најбољи период за летење је од маја месеца до септембра, мада је могуће летети током 

целе године што га чини најпосећенијим тереном. 

 

2. Коритник – Нишка Бања 

Старт се налази на 4 km од центра Нишке Бање, а 15 km од Ниша. Путничким возилом је 

данас могуће изаћи до самог старта. Старт се налази на 550 m н.в. и оријентисан је за правце 

ветрова NW, N, NE. Слетање је на надморској висини од 220 m. Најчешће се овај терен користи за 

падинско једрење као и за комерцијалне тандем летове за посетиоце. На овом терену организују се 

такмичења у категорији прецизно слетање. 

 

3. Просек 

Налази се на 15 km од центра града Ниша, изнад села Просек. Старт је на 550 m н.в. 

оријентисан према западном правцу ветра. Место за слетање је на 220 m. На сам старт се може 

изаћи теренским возиком, а путничким на 150 m висинске разлике од старта. Полетиште је 

травнато са идеалним нагибом за полетање. 

 

4. Хумска Чука 

Налази се на 8 км од центра града према северу, изнад села Хум. Старт је на 450 m н.в., а 

слетање на 360 m. Путничким возилом је могуће изаћи до самог старта. Оријентисан је за правце 

ветрова E, SE, W. Терен се углавном користи за обуку и падинско једрење. 

 

5. Балајнац 

Терен се налази 17 km од центра Ниша према западу, изнад села Балајнац на надморској 

висини од 320 m и са висинском разликом од 60 m идеалан је за обуку нових летача. Оријентисан 

је на N, NE правце ветрова а до самог старта је могуће доћи путничким возилом. Како је дужина 

гребена 1 km терен је интересантан и за једрење при јачем ветру. 

Параглајдинг у Нишу има реалтивно дугу историју и велики број поклоника. Терени у 

околини Ниша уцртани су у светску мапу врхунских терена за параглајдинг. Данас је параглајдинг 

у Нишу свакодневница, са великим потенцијалом за развој рекреативног, туристичког и врхунског 

летења.  
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Слика 17. – Параглајдинг, Нишка Бања 

Извор: Архива ТОН-а 

 

5.7 Џип Сафари 

 

Џип сафари представља вожњу теренским возилима на некатегорисаним, планинским и 

брдским теренима. На територији туристичке микрорегије Ниш овај изузетно екстремни спорт 

није још увек у великој мери развијен. Погодности за развој овог спорта везане су за постојање 

природних ресурса, планина које окружују град Ниш и које су веома атрактивне за џип сафари. 

Оно што се може сагледати као недостатак је чињеница да је за овај спорт неопходна скупа опрема 

односно џипови којих има три у Сафари клубу, спортској органзацији која је организатор ових 

активности, и довољна су за групу од највише 9 учесника. 
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Слика 18. – Џип сафари, Сува планина 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Вожња џиповима односно off road џип сафари може се реализовати на следећим брдским 

теренима: 

 

 Сува планина off road 4х4 

 

Сува планина 4х4 је авантуристички програм намењен власницима теренских возила, 

љубитељима природе и авантуре. За извођење овог програма може се изнајмити теренско возило 

са возачем а у програму се користи сплет некадашњих војних и других путева. Програм има за 

циљ да коришћењем џипова на овим путевима представи најлепше делове Суве планине, историје, 

културе и традиције на њеним просторима. 

Џип сафари на Сувој планини може бити једнодневни и дводневни.  

Једнодневни програм креће из Ниша или Нишке Бање и обухвата обилазак резервата 

природе Јелашничку клисуру, село Горња Студена, манастир Вета, села Вета, Топоница и 

Космовац, излетиште Бојанине Воде. Ова траса је одређена у складу са старим записима и 

догађајима па самим тим представља део историје и културе овог краја. Пут је дуг 60 km, а за 

реализацију је потребно 6-7 часова. 

Дводневни програм такође почиње у Нишу или Нишкој Бањи и првог дана обилазе се 

Гаџин Хан, села Мали Крчимир и Три локве, видиковац Пасарело и рекреативни центар 

Дивљана,као и манастир Свети Димитрије.  
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Другог дана обилази се Бела Паланка, римски остаци града Ремизијане, Црвена Река, село 

Космовац, излетиште Бојанине Воде и Јелашничка клисура. 

Тежина ових програма је средња и тешка и захтева искусне возаче и добра теренска 

возила. Изводи се од априла до новембра, зависно од временских услова. 

 

 Селичевица off road 4х4 

 

Планина Селичевица, са највишим врхом на 903 m н.в. – Велика Тумба, „питома“ је и 

представља велики потенцијал за развој авантуристичког туризма. Програм вожње џиповима на 

Селичевици траје један дан. Осим екстремне вожње, на овом терену има и доста културно-

историјског наслеђа што доприноси атрактивности програма. Обилазе се Габровачки мамастир, 

кућна етнографска збирка у Вукманову, римска гробница, налазиште Корвинград и црква Светог 

Јована. Овај програм има средњу тежину и такође захтева искусне возаче и добра возила због 

појединих захтевних делова терена. 

 

 Калафат off road 4х4 

 

Планина Калафат налази се северно од Ниша, са највишим врхом Калафат на 839 m н.в. 

Овај брдско – планински простор је атрактиван због великог броја излетишта и пећинских система 

– представља један од највећих спелеолошких потенцијала на простору Балкана, који је још увек 

недовољно истражен. 

Вожња џиповима на простору Калафата може трајати један или два дана, током којих се 

обилазе Латинска црква, манастир Свети Јован, пећине Самар и Церјанка, базен са термалном 

водом у селу Попшица, Бања Топило и Топоничка долина. 

Програм спада у категорију средња ка тешкој и захтева појачану концентрацију возача. 

 

 Сврљишке планине off road 4х4 

 

Источно од Ниша налази се планински ланац на коме су смештене Сврљишке планине, 

Гулијанска и Рињска планина. Највиша кота на овом планинском ланцу је на Гулијанској планини 

– Зелени врх, 1.334 m н.в. Овај планински масив је мало истражен, како у морфолошком смислу, 

тако и са аспекта историје и културе. 

Простор је атрактиван јер обилује бројним вртачама и пећинама, а најпознатија је 

Преконошка пећина у делу Сврљишких планина, чији је обилазак део програма вожње џипова на 

овом терену. 

За извођење овог програма користи се сплет некадашњих војних и других путева, Програм 

може бити једнодневни – обилазак само Сврљишких планина, или дводневни, када се обилазе и 

Сврљишке и Гулијанска и Рињска планина. Програм спада у средњу и тешку категорију. 

 

Сви наведени програми вожње џиповима на планинама у околини Ниша организују се на 

захтев учесника, углавном власника теренских возила а може се и изнајмити теренско возило са 

возачем. Најмање групе су од 7 до 9 учесника и за њих се могу користити возила спортске 
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организације Сафари клуб. Групе изнад 10 учесника потребно је најавити најмање десет дана пре 

планираног пута. 

 

 

Слика 19. – Џип сафари, Сува планина 

Извор: Архива ТОН-а 

 

5.8 Рекреативно Јахање 

 

Јахање је један од најстаријих спортова на земљи. Посебан је зобг специјалног односа 

јахача и коња, најпитомије животиње, као и због специјалних вештина које јахач мора да поседује 

како би једно живо биће које има вољу, ћуд и границе прилагодио свом циљу. Коњ и јахач морају 

имати адекватну опрему, како за тренинг тако и за такмичење. 

За рекреативно јахање није потребно да знате да јашете, јер сте под сталним надзором 

искусних јахача и тренера.  

У Нишу постоје три коњичка клуба, а могуће је јахати на падинама Суве планине и 

Селичевице,  пољем поред Нишаве и Јужне Мораве, на обронцима Малог Јастребца. У оквиру 

коњичких клубова постоје и школе јахања а клубови су и иницијатори различитих активности за 

најмлађе како би се подстакао боравак у природи и развила љубав према животињама. 

 

5.9 Пеинтбол 

 

Пеинтбол је игра вештине и симулације борбе између два тима. Сваки играч мора да има 

маску, комбинезон и маркер (пушку). Маркер се пуни куглицама које садрже боју али без штетних 

материја, прављене на бази природних састојака. 

Постоји више различитих врста пеинтбол игара. Најчешћа је „класична варијанта“ када 

један тим елиминише други, или „capture the flag“, где је циљ да се освоји противничка застава. 

Играч је елиминисан када је „погођен“, односно, обојен бојом. Пеинтбол могу да играју сви 

старосни узрасти, игра се рекреативно али и професионално. 
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Слика 20. и 21. – Пеинтбол, Ниш 

Извор: Архива ТОН-а  

 

У Нишу од 2007. године постоји пеинтбол клуб „Danger warzone“ чији се терен налази у 

индустријској зони, код аеродрома Константин Велики. Играчи могу сами организовати групу за 

пеинтбол, углавном су то групе од 6 до 12 играча, а током сезоне се викендом организују и тзв. 

слободне игре.  

5.10  Стрељаштво 

 

Стрељаштво представља атрактиван и динамичан спорт, код кога до изражаја долазе 

прецизност, брзина, снага и координација покрета. Стрељаштво је спорт у коме се коришћењем 

различитих типова пушака и пиштоља гађа у покретне, непокретне и летеће мете. (Стрељаштво, 

2015.) 

У Србији се развија од 1777. године у Белој Цркви. Овај спорт најпре је примењиван само 

при обукама одређеног становништва, да би око 1818. био прихваћен као раззонода и спорт. Први 

стрељачки клуб у Нишу основан је 1881. године. 

Данас, на територији микрорегије Ниш постоји уређен полигон односно стрелиште 

спортске организације Сафари клуб. Налази се у близини Нишке Бање, код села Малча и потпуно 

је опремљено инфраструктуром за цео аматерски и спортско-рекреативни аспект коришћења 

оружја у складу са Законом о оружју и муницији Републике Србије. На полигону је могуће 

реализовати следеће активности: 

 Пуцање из оружја на 100 метара; 

 Пуцање на глинене голубове или American trap представља спортско гађање пушком 

сачмаром на летеће мете у ваздуху. Машине које избацују мете уграђене су у ров који је 

паралелан са стрељачким местима; 

 Практично стрељаштво IPSC – најпре се користило за потребе захтевнијих система обуке 

припадника полиције, војске и специјалних јединица, да би се касније развио у веома 

популаран и атрактиван спорт. Карактеристика овог спорта је да има велики утицај на 

повећање безбедног руковања ватреним оружјем; (Практично стрељаштво Србија, 2015.) 
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 Team building – комбиновање дисциплина са различитим оружјем – пушке, МК оружје, 

пиштољи и револвери, гађање глинених голубова, али и бацање оружја, томахавки, лук и 

стрела, пикада, копља, гађање глинених голубова, лук и стрела, пикадо, бацање копља, 

гађање буздованом, па све до игара са алпинистичким ужадима, шведске лестве, ходање по 

траци, гурање и превртање велике гуме, бацање камена са рамена, скок у даљ , надвлачење 

конопца, и др. 

 

 

Слика 22. – Стрељаштво, стрелиште Градац 

Извор: Архива ТОН-а 

 

У центру града Ниша постоји и затворена стрељана где се, осим рекреативног пуцања на 

непокретне мете на различитим даљинама организују и обуке за руковање различитим врстама 

оружја – пиштоља, пушака,  након којих се добија Уверење о обучености за руковање ватреним 

оружјем у складу са Законом о оружју и муницији Републике Србије. (Спортска организација 

„Сафари клуб“) 

Због добре инфраструктуре на полигону Малча организују се бројна државна и 

међународна такмичења: Shooting rally – екстремна вожња џиповима уз практичну примену 

оружја, Сафари куп – такмичење у практичном стрељаштву, Сафари опен – такмичење у гађању 

глинених голубова. 

5.11  Спортови на води  - Рафтинг, кајакинг, роњење 

 

Рафтинг  или сплаварење дивљим водама је веома популарна рекреативна активност и 

представља спуштање низ брзе планинске реке специјалним гуменим чамцима. Адреналин, убрзан 

рад срца и невероватан осећај који пружа снага воде, само су неке од карактеристика којима се 

описује овај екстремни спорт. 
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У туристичкој микрорегији Ниш може се сплаварити на реци Нишави. Туристима су у 

понуди два програма за рафтинг: Нишавски спуст и рафтинг у Сићевачкој клисури. 

Туристичко-рекреативни програм Нишавски спуст се изводи од моста који се налази 

између Нишке Бање и села Просек до насеља Врежина у Нишу. Дужина стазе је 8,5 km а 

оријентационо програм траје 2 до 3 сата што зависи од висине водостаја, брзине реке и 

интензитета веслања.  

 
Слика 23. – Рафтинг на Нишави 

Извор: Архива ТОН-а 

 

Рафтинг у Сићевачкој клисури изводи се од села Долца до села Островица. Дужина стазе је 

око 7 km и оријентационо траје око 3 сата, што такође зависи од висине водостаја, брзине реке као 

и интензитета веслања.  

Оба програма зависе од временских прилика и водостаја на реци. Сезона рафринга у Нишу 

почиње углавном априла месеца. Организатор програма обезбеђује сву неопходну опрему – чамце, 

весла, кациге, прслуке. Програми представљају спортску рекреацију на реци и по опасности и 

тежини, спадају у категорију лаких/софт програма. 

Осим у сплаварењу, на реци Нишави може се организовати и кајакинг, односно спортско и 

рекреативно веслање у кајаку и кануу. 

Роњење је атрактиван екстремни спорт за авантуристе који воле да се искључе из 

„земаљског света“ и препусте откривању новог, непознатог, подводног света. У роњењу постоји 

доста правила која полазници морају да поштују ради сопствене безбедности. 

У Нишу не постоји водена површина адекватна за ронилачки спорт али ипак постоје три 

ронилачка клуба  која се баве популаризацијом овог спорта, обраћајући посебну пажњу на здрав 

начин живота и очување животне средине. 

У клубовима „Гусар“, „Naissub diving“ и „Naissub“ организују се школе роњења током целе 

године а прве зароне могуће је направити на базену Чаир у граду Нишу. Активност која би могла 

да се популаризује у домену ронилачког спорта је подводни фризби који се такође организује на 

базену и атрактивна је за младе али недовољно је промовисана и видљива не само туристима, већ и 

локалном становништву. 
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6 АНАЛИЗА ПЕРЦЕПЦИЈЕ ТУРИСТА О ЕКСТРЕМНИМ ВИДОВИМА 

ТУРИЗМА У ТУРИСТИЧКОЈ МИКРОРЕГИЈИ НИША 
 

На Међународном сајму туризма и активног одмора који се одржава сваке године у Нишу 

године спроведен је упитник за посетиоце везан за одређивање екстремног спорта или спортова 

који, према мишљењу посетилаца, има највећу перспективу за развој. 

Упитник је садржао само питање које се односи на екстремни спорт који би посетилац 

пробао у туристичкој микрорегији Ниша, а понуђени одговори били су: 

1. Планинарење 

2. Алпинизам 

3. Параглајдинг 

4. Роњење 

5. Рафтинг 

6. Сплаварење 

7. Јахање 

8. Пеинтбол 

9. Бициклизам 

10. Вожња џиповима 

 Од укупно 370 валидних купона (они на којима је било заокружених одговора) 246 је било 

са само једним одговором, а 124 са два или више заокружена одговора. Дакле 33,5 % од укупног 

броја испитаних посетиоца су били врло заинтересовани и мотивисани да пробају екстремне 

спортове, док је 66,5 % било мало скептично заокриживши само по један одговор. 

Укупно је било 632 заокружена одговора. А број и проценат сваког од понуђених спортова 

је следећи: 

 Понуђени одговор (спорт) Број заокружених 

одговора 

Проценат 

заокружених 

одговора 

1. Планинарење 63 9,97 % 

2. Алпинизам 31 4,90 % 

3. Параглајдинг 99 15,66 % 

4. Роњење 59 9,34 % 

5. Рафтинг 62 9,81 % 

6. Сплаварење 55 8,70 % 

7. Јахање 87 13,77 % 

8. Пеинтбол 83 13,13 % 

9. Бициклизам 30 4,75 % 

10. Вожња џиповима 63 9,97 % 
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На графикону то изгледа овако: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 3. – Упитник са сајма туризма  

 

 Резултати не показују нека значајна одступања што показује да су сва од ових 10 

екстремних спортова скоро подједнако занимљиви и имају доста сличан потенцијал за развој. Ово 

нам говори да се у наредном периоду треба подједнако усмерити на развој инфраструктуре и 

промоције за сваки од ових 10 понуђених екстремних спортова. Приоритет и шанса за бољи и 

бржи развој се може дати спортовима и клубовима који имају сличне и сродне локације и који 

користе сличну опрему (планинарење, алпинизам, параглајдинг и бициклизам са једне стране; и 

роњење, рафтинг и сплаварење са друге стране). 

 Ипак и поред доста сличних резултата, прва три места заузимају: 

• Параглајдинг са 15,66%; 

• Јахање са 13,77%; и 

• Пеинтбол са 13,13%. 

Иако је мали узорак, ова три вида екстремног туризма свакако треба развијати. 

 Такође је потребно спровести боље дефинисано и опширније истраживање тржишта. 

Дефинисати да ли се ради углавном о младим људима, о мушкој или женској популацији, као и то 

да ли се ради о људима који су већ пробали неки од екстремних спортова или су то потпуно нови 

људи који имају интересовања за ове спортове. Такође, проблем са овим истраживањем се може 

односити на чињеницу да упитник поседује два синонима, а то су рафтинг и сплаварење, па је 

дискутабилно да ли треба њихове резултате узети заједно или посебно. Тек након тако опсежног и 

детаљног истраживања моћи ћемо са сигурношћу рећи који екстремни спорт има највише 

потенцијала за развој. 
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7 ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЕКСТРЕМНИХ ВИДОВА ТУРИЗМА И 

МОГУЋНОСТИ ПЛАНИРАЊА 
 

7.1 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011 – 2016 

 

Процес израде Стартегије развоја туризма града Ниша започет је 26.06.2010. године, 

решењем градоначелника града Ниша, а трајао је 6 месеци. 

Стартегија развоја туризма има за циљ модернизацију и развој туристичке понуде града, 

квалитетније позиционирање града на домаћем и међународном тржишту кроз систем одговорног 

планирања и развијања, као и кроз саму реализацију иновативних програма изграђених на 

сопственим предностима, потенцијалима и изазовима глобалне конкуренције. (Цветановић М. и 

сарадници, 2011.) 

Осим осврта на могућности развоја туризма одн. туристичког производа града Ниша кроз 

валоризацију историјских и културних елемената, значајан део Стратегије посвећен је и 

природним ресурсима града и околине, као и плану за њихово коришћење у циљу развоја туризма 

специјалних интереса, где се најпре мисли на екстремне спортове. 

Анализом интегралне туристичке понуде града Ниша, може се закључити да и поред 

значајних резултата у погледу развијености материјалне основе туризма као и повећања 

туристичког промета, о чему је било речи, ситуација није задовољавајућа. Проблеми су везани за 

неадекватну структуру смештајних капацитета и услуга угоститељства, недовољни прилагођену 

структуру спортско-рекреативних објеката структури тражње и могућности ефикаснијег 

коришћења природних ресурса, мала заступљеност забавних садржаја итд. 

Због свега наведеног се у маркетинг плану нарочита пажња посевтила потреби 

ревитализације постојеће туристичке понуде и њеном прилагођавању специфичним захтевима 

тржишта.  

Пошто туристи очекују да им се понуди комплетан производ који укључује различите 

елементе неопходна су улагања у развијање појединих туристичких производа и јачање одређених 

подручја као привлачних туристичких простора. На тај начин ће парцијални туристички 

производи постати квалитетни и тражени и доприносити развоју јединственог дестинацијског 

имиџа, привлачењу туриста, повећању туристичке потрошње и подстицању туриста на поновни 

долазак. 

Уважавајући савремена кретања на туристичком тржишту, глобалне трендове у управљању 

слободним временом и туристичко – ресурсну основу града Ниша дошло се до закључка да су 

кључни производи града као дестинације: 

1. Пословни туризам и MICE; 

2. Здравствени туризам, СПА и велнес; 

3. Догађаји; 

4. Градски одмор; 

5. Специјални интереси; 

6. Кружна путовања; 

7. Планине. 
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С обзиром на то да је од велике важности да у процес стартешког планирања буду 

укључени сви актери који послују у туризму, у почетној фази израде Стратегије спроведено је 

анкетно истраживање међу предузетницима Ниша који послују у сектору туризма, а везано за 

пословну климу у граду. Анкетним истраживањем обухваћено је 29 предузећа, од чега 23 

туристичке агенције и 6 угоститељских и хотелијерских посленика. Иако је узорак мали, добијени 

одговори били су довољно релевантни за општи утисак о ставовима предузећа о пословној клими 

у граду и правцима развоја туризма. Између осталог, анкета је обухватала и питање везано за 

мишљење туристичких посленика о томе који би, од горе наведених кључних туристичких 

производа био најперпективнији за развој у граду Нишу. 

Резултати анкетног истраживања показали су следеће: 31% испитаника сматра да би 

главни туристички производ града Ниша требало да буду догађаји и манифестације; 29% градски 

одмор; по 14% пословни и здравстевни туризам, док само 9% испитаника сматра да би требало 

развијати туризам специјалних интереса, односно екстремне спортове. 

Туризам специјалних интереса подразумева „путовање чији је примарни разлог или циљ 

остварење неког посебног интересовања и уживање у њему, а то може бити хоби, физичка 

активност, занимање за одређену тему или одређена врста дестинације (атраткције)“ (Работић 

Б., 2012.) 

Ниш има још увек недовољно искоришћен потенцијал за комерцијализацију овог 

производа. Неки облици специјалних интереса већ постоје и поменути су (параглајдинг, рафтинг 

итд.) међутим они нису интегрисани у укупну туристичку понуду. 

Маркетинг напори треба да буду усмерени на развијање пакета производа специјалних 

интереса и повезивање са другим туристичким производима (пословни туризам, здравствени, 

градски одмор) и сарадњу са професионалним организацијама из иностранства. Неопходна је 

професионализација управљања овим производом на нивоу Туристичке организације Ниш у циљу 

стварања одговарајућих услова за масовније коришћење природних потенцијала у околини града.  

Потребно је и повећање свесности код потенцијалних туриста према овом производу дестинације 

кроз интернет маркетинг, израду штампаних брошура, одржавање и посећивање специјализованих 

сајмова и сл. 

Један од значајнијих сегмената је и уређење излетишта у околини Ниша за коришћење у 

наведене сврхе као и побољшање саобраћајне инфраструктуре. 

У оквиру Стратегије обрађени су и могући програми и пројекти развоја туризма. Важно је 

истаћи да општи као и посебни циљеви пројеката обухватају унапређење туристичке 

инфраструктуре и валоризацију природних ресурса у својству развоја туризма специјалних 

интереса као и њихово пласирање на туристичко тржиште. Општи циљеви односе се на развој 

туристичких ресурса, развој моновалентне и поливалентне туристичке инфраструктуре као и на 

повећање конкурентности града Ниша као туристичке дестинације. Посебни циљеви односе се на 

туристичку резервацију простора, израду планске и пројектне документације за делове Ниша који 

су од значаја за развој туризма, унапређење туристичких ресурса природног порекла, изградњу и 

реконструкцију туристичке инфраструктуре, а након тога позиционирање Ниша као туристичке 

дестинације, развијање тражње за појединим туристичким производима и унапређење маркетинг 

менаџмента туристичке дестинације. У оквиру посебних циљева предложени су следећи програми:  



Могућности за развој екстремног туризма у туристичкој микрорегији Ниш 
 

 51 
 

• израда плана детаљне регулације за локалитете: Церјанска пећина, туристичко – спортски 

комплекс Каменички Вис, приступни пут Ореовац Вишеград стена, спортско – рекреативног 

комплекса Бањица у Сићевачкој клисури; 

• израда економске студије оправданости; 

• спелеолошка истраживања и туристичка валоризација Церјанске пећине; 

• уређење туристичко – спортског садржаја на Каменичком Вису; 

• реконструкција бициклистичке стазе Ниш – Нишка Бања; 

• уређење пешачких стаза, видиковаца и одморишта у парку природе Сићевачка клисура; 

• уређење спортско – рекреативног комплекса на Бојаниним Водама; 

• иградња логистичког центра за екстремне спортове у селу Малча; 

• уређење полетне параглајдинг стазе на Вишеград стени; 

• уређење пешачких стаза на траси „Нишка трансверзала“; 

• изградња гондоле која ће повезати центар Нишке Бање и брдо Коритник; 

• изградња приступног пута Ореовац – Вишеград стена; 

• изградња приступног пута до спортско – рекреативног комплекса Бојанине Воде; 

• изградња приступног пута од села Церје до Церјанске пећине. (Цветановић М. и 

сарадници, 2011.) 

Циљна тржишта на којима би се најбоље позиционирао туристички производ Ниша су, 

према истраживањима за потребе Стратегије, земље региона, земље Западне Европе као и домаће 

тржиште, док се тржишни сегмени односе на млађе особе, младе парове без деце, мале групе и 

локално становништво. 

За позиционирање Ниша као туристичке дестинације погодне за упражњавањем 

екстремних одн. адреналинских активности неопходно је да се оствари добра тржишна 

комуникација оглашавањем преко масовних медија, путем каталога производа посебних интереса, 

интернет портала, друштвених мрежа, специјализованих туристичких сајмова као и путем 

студијских посета новинара. 

 

7.2 Међународни сајам туризма и активног одмора 

 

Од почетка 2013. године Туристичка Организација Ниш кренула је активно са промоцијом 

авантуристичког туризма и екстремних спортова у Нишу. Године 2013. одржан је 14. 

Међународни сајам туризма, који од те године постаје Међународни сајам туризма и активног 

одмора. Поред традиционалних учесника, туристичких организација из Србије, Бугарске, Грчке, 

туристичких агенција и других субјеката туристичке привреде, на сајму су се ове године 

представили и клубови екстремних спортова у Нишу. 

Сваки од њих је представио своје активности, своје понуде и сви заједно су промовисали 

Ниш и регион Ниша са становишта активног одмора и могућности које овај терен пружа. 

Приказали су своју делатност и посетиоци су на једном месту могли да се информишу о свим 

екстремним видовима туризма који постоје у Нишу и околини. Такође, током три дана трајања 

сајма, посетиоци су могли да се опробају у одређеним активностима на импровизованим теренима 
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у и око Спортског центра Чаир, где се Сајам одржава; вештачка стена за пењање, мини терен за 

paintball, картинг, рекреативно јахање.  

Током три године одржавања оваквог сајма који је оријентисан на адреналинске 

активности, природу и спорт повећава се интересовање других спортских организација из Србије и 

региона који би своје активности организовали на теренима у Нишу и околини. Гости на сајму су 

били спелеоистраживачи који су 2013. године истраживали Церјанску пећину, Cavebase из 

Немачке – интернационална спелеоронилачка организација са седиштем у Немачкој која се већ 3 

године бави истраживањем Церјанске пећине и водених пећинских канала, а циљ је био да се 

истражи њен други улаз који се налази негде у близини бање Топило и села Кравље.  

Током 15. и 16. Међуанродног сајма туризма и активног одмора, односно 2014. и 2015. 

године одржана је и Конференција о авантуризму. Учесници Конференције су били локални 

клубови и организације које се баве екстремним спортовима и активностима у природи, али и 

организације из земље и региона, које су представиле своје активности, манифестације, планове и 

пројекте. Представљањем града Ниша, његове околине и природних ресурса створена је прилика 

за успостављање сарадње са другим организацијама које су присуствовале Конференцији и 

прелиминарно договорене нове манифестације и активности на територији града. Очекује се да ће 

се на следећој, трећој по реду, Конференцији о авантуризму појавити већи број организација из 

иностранства, како професионалних, спортских тако и комерцијалних и на тај начин допринети 

побољшању имиџа Ниша као дестинације погодне за развој авантуристичког туризма. 

 

7.3 Планинска трка „Соколов пут“ 

 

Једна од најуспешнијих промоција околине Ниша, нарочито Суве планине, остварена је 

кроз организацију планинске трке „Соколов пут“. 

Прва планинска трка у Србији у категорији „sky race“ – „Соколов пут“ одржана је 10. маја 

2014. године и показала је одличне резултате у погледу броја такмичара и организације. Укупан 

број пријављених такмичара био је 2017 (93 тркача и 114 планинара) што је стартну линију 

учинило масовном  као да се не ради о једној од најтежих трка у региону. Тркачи и планинари из 

Србије, Македоније, Хрватске, Енглеске и Америке нису крили одушевљење овом несвакидашњом 

стазом која их је од центра Нишке Бање водила преко врхова Суве планине – Мосора, Соколовог 

Камена, до највишег врха Суве планине – Трема. Конфигурација стазе „Соколов пут“ са дужином 

од 22 km и 2.200 m н.в. успона испуњава међународне стандарде стаза у категорији „sky race“ – 

небеска трка. 

Успех у организацији прве „sky race“ трке на Сувој планини довео је до оснивања 

организације „Skyrunning Serbia“, која је постала пуноправни члан Skyrunnung Федерације 

(International Skyrunning Federation – ISF). Као одабрана трка у овогодишњој сезони, „Соколов 

пут“ ће носити 20% бодова више за сваку позицију такмичара. Одлука о оваквом третману трке 

„Соколов пут“ донета је у складу са принципом ISF-а, да свака национална асоцијација има право 

да одабере једну трку у календарској години која ће бити „прва међу јаднакима“, односно која ће 

такмичарима доносити највећи број бодова. 
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Друга по реду трка одржана је 01. маја 2015. године. Ове године учествовало је 259 тркача 

и планинара из девет земаља.  

Такмичари су ове године имали и прилику да 2. и 3. маја разгледају и околину и упознају 

се са бројним могућностима које она пружа у области екстремних спортова и активног одмора; 

слободно пењање у Јелашничкој клисури, обилазак Сићевачке клисур и Церјанске пећине, тандем 

лет параглајдером, рафтинг Нишавом и др. тако да је овај догађај превазишао оквире трке и постао 

својеврсна презентација и промоција могућности које околина Ниша нуди у овој области. 

 

 
Слика 24. – Планинска трка Соколов пут 

Извор: Архива ТОН-а 

 

7.4 Промоција активног одмора у Нишу 

 

Пратећи Стратегију развоја туризма града Ниша 2011 – 2016, тачније део Стратегије који 

се односи на развој туризма специјалних интереса Туристичка организација Ниш, као носилац 

развоја туристичког производа града Ниша, покренула је спортске организације да направе 

комерцијалне програме својих активности који би у сваком тренутку могли да се понуде 

туристима. Понуда је обједињена у брошури о екстремним спортовима у Нишу – Niš adventure, 

снимљен је промотивни видео о околини града, отворена истоимена страница на друштвеним 

мрежама и направљена андроид апликација. Идеја је да се на једном месту прикупе све понуде 

авантуристичког туризма на територији туристичке микрорегије Ниш и да посетиоци могу да 

изаберу категорију спорта и активног одмора који је њима најзанимљивији. Промоција преко 
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друштвених мрежа је веома важна с обзиром на чињеницу да су учесници овог вида туризма 

већином млади људи који редовно посећују друштвене мреже, па се тако доста брзо и ефикасно 

може дириговати маркетингом промоције. То је такође и начин да се помогне организацијама које 

се баве ексремним видом туризма да промовишу своје активности јер се углавном ради о 

непрофитним удружењима која нису увек у могућности да на најадекватнији и ефикаснији начин 

организују своје маркетинг активности. 

Остали видови промоције туристичке микрорегије Ниш и туризма специјалних интереса на 

овој територији остварују се путем разних манифестација и такмичења, организованих како за 

професионалце тако и за аматере и рекреативце или једноставно љубитеље природе и адреналина, 

где је најбољи пример поменута планинска трка „Соколов пут“.  

Неке од најзначајнијих манифестација из ове области туризма у туристичкој микрорегији 

Ниш, од којих већина има републички значај, су следеће: 

• Традиционални ноћни успон на Трем, највиши врх Суве планине, који се одржава већ 13 

година. Оно што ову акцију чини посебно атрактивном је сам успон који се изводи ноћу, а на Трем 

се долази у освит зоре; 

• Нишавска регата спада у ред спортскко-рекреативних програма који је намењен 

љубитељима чамаца, река и адреналина. Регата има ревијални карактер у првом делу и 

такмичарски, у другом делу стазе. Програм се традиционално изводи од 1996. године. 

• Шутинг рели на полигону Градац у близини Кнез села је један од најектремнијих програма 

у земљи јер садржи елементе екстремне вожње теренског аутомобила по некатегорисаном терену 

и пуцање у мету. То је узбудљива и већ традиционална спортска манифестација која се одомаћила 

у Нишу и на којој је до сада учествовало преко 1.000 учесника. Ова манифестација окупља сваке 

године и велики број гледалаца а прати је десетак новинских и ТВ кућа. 

• У циљу промоције спорта, рекреације и здравог начина живота, 2014. године 

организиована је на Сувој планини женска авантуристичка трка у природи. У овој трци могле су 

да учествују све особе женског пола, без обзира на кондициону спремност. Спортисткиње, 

рекреативке и оне које су желеле да опробају своју кондицију пешачећи и уживајући у природним 

лепотама Суве планине, а посебно у дружењу и забави у природи. Више од 50 девојака 

учествовале су у трци која је била подељена на лакшу и тежу категорију. Учеснице трке морале су 

да пређу стазу дугу 28 километара, са успоном од 1.200 метара висинске разлике и задатком да 

савладају препреку – стену висине око 15 метара, осигуране на ужету. Лакша категорија је 

обухватала стазу дугу 18 километара, уз исту висинску разлику. Међу такмичаркама су биле и 

глумице Мирјана Карановић и Бранка Стојковић. Учествовале су планинарке, пењачице, радио 

водитељке, фитнес инструкторке, каратисткиње, рекреативке, авантуристкиње. 

• Трофеј Константин је бициклистичка трка која се први пут одржала 2014. године на 

обронцима Суве планине. Кружна шумска стаза са стартом у Нишкој Бањи дужине је 4.300 метара 

и на њој су учествовали лиценцирани и нелиценцирани бициклисти. Организација друге по реду 

трке је већ почела а оно што је за ову манифестацију значајно је што је довела професионалне 

бициклисте из земље али и из региона који су на овој стази били први пут и због њене 

атрактивности планирају за будућност организацију државних и међународних такмичења на тој 

локацији. 
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У Нишу се током целе године, а нарочито од маја до окотбра, одржава велики број 

спортских манифестација и такмичења. Оно што је за њих заједничко и значајно је да, иако још 

увек не привлаче велики број посетилаца, доприносе томе да природни ресурси околине Ниша и 

њихов велики потенцијал за бављење екстремним видовима туризма постају све више 

препознатљиви на светској мапи дестинација значајних за овај вид туризма. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Туристичка микрорегија Ниша налази се у фази стварања и развоја специфичног 

туристичког производа – екстремног туризма. Анализом природних ресурса и развоја 

инфраструктуре као и праћење тренда повећања, како домаћих тако и страних туриста, на 

простору ове микрорегије долази се до закључка да тај нови настали туристички производ може 

бити конкурентан на домаћем и међународном тржишту. 

Иако понуда екстремног туризма у није у довољној мери обједињена и популаризована, 

кроез овај рад се може видети да се активно ради на томе праћењем Стартегије развоја туризма 

града Ниша и усклађивањем активности у складу са Стратегијом. Пратећи и савремене трендове 

туристичке тражње, уз правилну валоризацију природних ресурса и даљих стратешких планирања, 

могуће је у блиској будућности очекивати да ће баш овај вид туризма туристичкој микрорегији 

Ниш омогућити економски просперитет и одрживи развој. Стварањем дестинацијског имиџа – као 

дестинације екстремног туризма, очекује се да ће се константно повећавати број туриста који ће 

учествовати у екстремном туризму, кроз активно учешће или пасивно посматрање. 

Повољан туристичко – географски положај туристичке микрорегије Ниш, добра 

саобраћајна повезаност, велико богатство природних ресурса и града тим ресурсима, климатске 

карактеристике и велики број манифестација као подршка развоју екстремних спортова, пружају 

највећи потенцијал за развој екстремног туризма. 
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ПРИЛОЗИ 
 

Виа Милитарис 4х4 

 

Виа Милитарис 4х4 је спортско – авантуристички програм, намењен власницима теренских 

возила, љубитељима природе и авантуре. Програм се изводи у склопу обележавања градске славе 

„Дани Светог цара Константина и царице Јелене“, која се слави у Нишу 3. јуна. Састоји се од 

авантуристичко – ревијалног и спортског дела. Авантуристчко – ревијални део  подразумева 

вожњу теренским аутомобилима од Ниша старим војним путевима. Рута се одређује у складу са 

старим војним записима, догађајима и записима путописаца који представљају историју и културу 

нишког краја. Посебан значај и осврт даје се римским објектима из времена цара Константина, 

рођеног у Нишу, а у свету познатог по признавању хришћанства доношењем Миланског едикта. 

Простор Балкана преставља спону између Истока и Запада, али и између Севера и Југа па се с 

правом назива „Катена мунди – ланац или вериге света“. У ужем смислу овај назив се користи за 

крај источно од Ниша. кроз овај простор пролази Виа Милитарис, Цариградски друм али и бројни 

огранци старих путева, који су повезивали Азију и Европу. У прилог томе говоре и остаци старих, 

војних, махом римских фортификација које се налазе на овом простору.  

Терен на коме се изводи Виа Милитарис је доста тежак и екстреман, присутне су све врсте 

подлога, од земљаних водерина, расквашених, блатњавих терена, шумских путева обложених 

дебелим слојевима хумуса и лишћа, до тврдих каменитих стаза, које су тешке и за возила и за 

учеснике. На неким местима пута уопште нема. 

 

Кад клисура прича причу 

 

Један од најатрактивнијих програма активног одмора у околини Ниша, нарочито за 

рекреативце је обилазак Јелашничке клисуре – Кад клисура прича причу. 

Ова авантура организује се током целе године, није много технички захтевна и не захтева висок 

ниво физичке кондиције.  

Кружна тура почиње из централног дела Јелашничке клисуре, где се налази излетиште и 

пећина где су пронађени праисторијски трагови, и траје око три сата. Обилазе се места Велика и 

Мала Црквица и Градац, где се налазе остаци који припадају мањим утврђењима чије су посаде 

штитиле трасу римског пута који је, кроз Јелашничку клисуру и преко места Плоче, водио на 

исток. Неколико гробова откривених на месту Царево корито припадају мањим некрополама уз 

ове фортификационе објекте.  

Атрактивност Јелашничке клисуре су и геоморфолошки облици, шупљине, поткапине и 

стене, а на једној од њих, окомитој, високој и изазовној сви учесници могу се опробати у техници 

спуштања ужетом низ стену, у свету алпинизма техника позната као абзајл. 

Идеја овог програма је да да се човек врати природи али и историји. 
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Авантура Наис – трагом скривене лепоте југа 

 

Једна од најлепших авантура у Нишу и нишком крају у којој су спојене историја, култура, 

природа и авантура.  

Авантура Наис траје три дана а почиње „Авантуром Калафат“ односно панорамским 

разгледањем града и обилазак споменика на Чегру. Обилазе се још и село Церје, средњевековни 

град Железник у селу Миљковац, долина Провалијске реке, Крављанско врело, црква Св. Петке, 

пећине Попшица, Самар и Језава и старе воденице у подножју планине Калафат. 

Други дан или „Параглајдинг трип“ почиње летом параглајдером изнад Сићевачке клисуре, 

а обилазе се и Нишка Бања и село Сићево. 

Трећи дан посвећен је Сувој планини, ради се о пешачкој тури од излетишта Бојанине Воде 

до највишег врха Трема, једног од најлепших видиковаца у Србији који пружа потпуни осећај 

слободе и мира. Авантура Наис завршава се у сеоском амбијенту Јелашничке клисуре уз 

дегусатцију традиционалних јела. 
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