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  Увод 

Општина Прешево налази се на југу Србије. У Општини Прешево живе више од 
56.000 становника углавном на друмској површини од 264 км². Густина насељености у 
овој Општини је већа од 212 становника у једном квадратном километру, тако да Општина 
са најгустим насељености у упоредјењу са општинама односно регионима. Више од 30% 
становништва Општине Прешево су мигрирали у земљама западне Европе и у другим 
земљама са високим економско-социјалним развојом и знатним политичким стабилношћу. 
Други преостали део становништва углавном су незапошљена и степен незапосљености 
стиже до 70%. Сигурно је да овај степен незапослености је око 5 пута већа од степена 
незапослености у Србији, а са друге стране десет пута већа од земаља европске уније. 
Студија о утврдјивању броја становника за 2012 год., основана је на основу већих база 
података: број новородјених и умрлих у Општини Прешево на основу стања у Месним 
Канцеларијама Општинске управе Општине Прешево у временском периоду 2002-2012 
год., број личних карта, пасоша и матичних бројева градјана Општине Прешево на основу 
података Министарства унутрашњих послова односно Полицијске станице Прешево, број 
књижица односно здравствених осигурања градјана Општине Прешево, на основу 
података Завода за заштиту здравља Врање, број новородјених и умрлих градјана 
Општине Прешево за 2013 и 2014 год., на основу службених података Месних канцеларија 
у служби за опште и заједничке послове при Општинској управи Прешево, бирачких 
спискови на локалним изборима од 2002 до 2012 год. Пажљиво проучавајући на 
максималан начин користећи значајне препоруке коначно након пет посебних 
констатација констатован је укупан број становника у Општини Прешево за 2012 год., да 
овај број је 56 129 грађана. 

 

Слика 1. Панорама Прешева 
Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/ 
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1. Физичко-географска обележја  

1.1. Географски положај 

Општина Прешево се налази на крајњем Југу Србије, на разводју црноморског и 
егејског слива, у долини реке Моравице, измедју западних планина Скопске Црне Горе и 
источних обронака планине Рујан и општине Бујановац и Гњилане, док се на југу граничи 
са Републиком Македонијом, односно отворена је према Кумановској котлини. Преко 
њене територије пролазе најважнији инфрастуктурни коридори: железничка пруга и путни 
правац Београд-Ниш-Скопље. 

 

 

Слике 2 и 3. Коридор 10 који пролази кроз Прешево и Гранични прелаз са Македонијом, 
Табановце 

 Извор: Профил заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010. 

Општина Прешево, захвата простор Прешевске котлине и њеног планинског обода. 
Општина Прешево захвата простор од 264 км. Има 35 насеља у којима живи око 36.000 
становника и 12.000 становника који се налазе на привременом раду у иностранству. 
Регион града Прешева располаже са неколико хиљада хектара обрадиве површине. 
Пољопривредне површине се налазе у долини, формиране су између масива скопске Црне 
Горе на западној страни и планине Козјак на источној страни. Долина физички је 
подељена на два слична дела ауто-путем Београд-Скопље као и водотоком реке Јужна 
Моравица. Сама долина је испресецана јаругама и локалним водотоцима и терен је доста 
таласаст. На вишим теренима сустрећемо алувијална земљишта а на нижим делувијална. 
(Костић М. 1969.) 
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1.2. Рељеф 
 

Рељеф је веома карактеристичан, сложена географска градја виши делови састоје се 
од гнајсева, филита, са честим интеркалацијама мермера, територија је издужена на око 30 
км, са просечно дужином дна од 423 до 462 м, посебну специфичност рељефа представља 
тектонска депресија у којој је развође сливова Мораве и Вардара. (Костић М., 1969.) 

Долински рељеф на прибрежју моделовали су токови инверсног и консеквентног 
правца. Као у суседној Врањској-Бујановачкој и Прешевској котлини инверсни правци 
поглавито левих, притока Моравице су тектонски условљени. Да су долине ових токова на 
раседима доказује и тектоника и термализам. М. Т. Луковић (1938), детаљним прочавањем 
геолошког састава и тектонике источног дела планине Црне Горе (Карадаг), непобитно је 
доказао да ’’све формације у делу планине који припада вардарској зони јављају се у 
појасевима правци СЗ-ЈИ, који су већином краљушасто навучени један преко другога у 
правцу Ј-З. Како се Карадаг пружа правцем Ц-Ј, то ови појасеви не иду дужином планине, 
већ је попреко пресецају.’’ То значи како наглашава и Р. Ршумовић (1969), да долински 
систем Моравице није ерозивно већ тектонски условљен. Да су долине инверсни токова на 
раседима доказују и термални извори: Илиџа у долини Ораовичке реке и лековита вода у 
долини Рељанске реке. (Мартиновић Ж. и Костић М., 1967.) 

Специфично морфолошка одлика долина на ободу су и њихови профили. 
Несагласни уздужни и асиметрични попречни профили неких Моравичких притока, 
такође су последица тектонске активности. 
Притоке Моравице на оквиру Рујна, а нарочито на Карадагу, усекле су дубоке клисурасте 
долине, које на прелазу оквира у прибрежје постају плиће и шире, често са уравњеним 
дном. Знатне висинске разлике између висинског и низијског дела ових долина, као и неке 
друге њихове одлике последица су издизања и засвођавања ободних планина у правцу С-Ј. 
Асиметрични попречни профили најизраженији су у долинама Рајиначке реке и Звезданог 
потока, јер су ти токови уз рајиначко-самољичко тектонску пречагу. Северно од ње терен 
се и данас исхерава према југу. (Ршумовић Р., 1969.) 

 
 

1.3. Геолошка градња 
 
Геолошку градњу прибрежја и оквира Прешевске котлине чине, на ободу Карадага, 
кристаласти шкриљци И групе (гнајсеви и микашисти), кристаласти шкриљци ИИ групе 
(шкриљци Велешке серије-филити и серицитски шкриљци са мермерима и доломитима), 
неке мезозојке формације, и разне магматске стене (гранити, серпентини, дијабази, 
сјенити, андезити и дацити). Највеће пространство имају кристаласти шкриљци обеју 
група, а затим магматске стене. Кристаласти шкриљци гнајсне и микачистне серије 
сахватају део Карадага, углавном североисточно од линије Крива Њива (око 4 км СИ од 
Прешева)-Добричане (на Морави). Геолошке формације Родопске масе, од којих је 
изграђен североисточни део Карадага, припадају прекамбрији, а филити и серицитски 
шкриљци и мермери и доломити, на сектору Ораовице и Прешева, старијем палеозоику. 
Неогени седименти дуж обода Карадага претежно су песковито шљунковити, поглавито у 
горњем делу. Ређе су песковите глине и лапори, а и они су увек прошарани прослојцима 
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песка и шљунка. По М. Т. Луковићу (1938) то су свакако плиоценски дилувијални језерски 
и флувијатилни седименти.  
 У геолошкој грађи источног обода учествују кристаласти шкриљци и магматске 
стене. Од метаморфита Родопске серија (филитомикашиста, микашиста, гнајсева и др.) и 
гранит-гнајсева изграђен је рујански обод приближно од Стрезовца до Биљаче, одакле 
настају гранити Бујановачког масива уз које се јављају и гнајсеви. Алкалне базалтоидне 
стене откривене су око Славујевца, где пробијају кровину од шкриљаца Велешке серије и 
делом од неогених седимената. Ове стене граде блага купаста узвишења која представљају 
независне пробоје.  
 Матични седименти геолошког суботрата котлинског обода су од разноврсног 
примењеног, а Ораовички каменолом и боровачки рудокоп, и већег економског значаја. 
Искоришћују се као грађевински материјал за изградњу кућа, ограда око дворишта, 
насипање путева и друге сврхе. Ореовачки канолом код терме Илиџе, је у масивним 
кристаластим кречњацима и једрим мермерима. Ови мермарасти кречњаци и мермери 
сматрају се најбољим грађевинским материјалом у Прешевском крају. Кречњаци се 
искоришћују и за печење креча. На рујанском ободу у руднику Боровац екплоатише се 
фелдспат. На сектору Левосојске клисуре налази се већи каменолом, а код Самољице мали 
мајдани у којима се са површине вади распаднути шкриљац. Ту се у већим наслагама 
налази и гранитни грус. (Луковић М. Т., 1938.) 

 
 
 

1.4. Геоморфолошка обележја 
 

Повољна геоморфолошка конфигурација терена знатне површине на мањим 
надморским висинама, веома мала дисецираност рељефа, значајан део терена без великих 
нагиба представља изузетно повољне природне предиспозиције за инфраструктурно 
повезивање различитих географских области.Вегетациони покривач у великој мери је 
прилагодјен педолошким доминирају кисела,смедја и подзоласта земљишта, у мањем 
обиму су заступљени рецентни алувијални наноси у долини Моравице и климатским 
условима. Шумски ресурси су веома слабог квалитета висок проценат шикара, пашњаци 
су деградирани, док је велики простор нападнут ерозионим процесима. Тиме је значајно 
умањена естетска вредност целокупног предела, самим тим и туристичка функционалност 
вегетационог покривача. 
 По Р. Ршумовићу (1969) у морфолошкој еволуцији Прешевске котлине екзистовале 
су две језерске фазе. Оне су биле раздвојене краћом копненом периодом. Према епигенији 
Ораовичке реке централно језерска раван допирала је до 547 м, а према првој епигенији 
Бањске реке та је раван лежала изнад 532 м. По истом аутору, пластичне црте рељефа 
хоризонталне обликованости, на ободу Прешевске котлине, представљају површи, подови 
и терасе од 580-470 м као јединствен флувио-денудациони корелативни систем. Висине 
ових површи, подова и тераса изразито се смањују од Прешевске повије према северу. 
Изнад села Ораовице је под од 540 м апсолутне висине, а између тог насеља и засеока 
Трла тераса висока 520 м. Од села Рајинца до Левосоја овај ниво се знатно проширује и 
добија карактер површи. Она је најизразитија од села Несаљце до Левосоја, где јој ширина 
износи 4-5 км. Са друге стране Моравице на Кодра Шимчи, на десној страни Звезданског 
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потока, мањи под одржао се на висини од 520 м. Он је на коси Самољичке чуке широк а 
висина му је 520 м. Одатле према Прешевској повији овај ниво је слабије изражен, али је 
око села Алиђерце пространији и висок око 530-540 м. Знатније размере достиже на Церу, 
где му је висина на 560 м.  
 Коначно у морфографском разматрању пластике хоризонталног смера, истиче се да 
у карадачком красу на атару Ораовице, у доломитичним кречњацима, постоје прејезерске 
деформисане вртаче већих димензија. Пред поменутим селом, улево од пута Прешево-
Ораовица, такве су две вртаче, од којих једна, шафољастог облика, под одсеком. 
(Ршумовић Р., 1969.) 

 

1.5. Педолошка обележја 

За општину Прешево нису рађена детаљна испитивања стања земљишта у погледу 
њиховезагађености тешким металима и пестицидима. Резултати прелиминарних 
испитивања показују да је стање квалитета земљишта углавном задовољавајуће, јер нема 
тешких метала и пестицида у земљишту. "Институт за земљиште" из Београда тренутно 
ради детаљне анализе узорака земљишта за педолошке, агрохемијске и водно-физичке 
карактеристике подручја општине Прешево.       

               Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој мери. С обзиром на висок 
проценат пољопривредног земљишта у општини Прешево, основни узрок загађивању 
земљишног ресурса прети од прекомерене употребе пестицида, хербицида, вештачких 
ђубрива и средстава за заштиту биља у пољопривреди. Значајнији извори загађивања 
земљишта су и неуређене депоније и сметлишта комуналног и индустријског отпада.  

У непосредној околини каменолома педолошки супстрат је значајно угрожен 
таложењем честица камене прашине. У мањој мери, деградацији земљишта доприносе и 
саобраћајна фреквенција дуж магистралних и регионалних путних праваца, услед 
таложења честица олова које се продукују путем издувних гасова моторних возила и 
заслањивања земљишта (као последица посипања соли натријум-хлорида ради одржавања 
путева током зимске сезоне). 

На Карадачком, па и осталом прибрежју, преовлађују гајњачаста земљишта, ипак су на 
том тлу највеће зиратне површине. Рудо-црвенкасто земљиште је ограничено на карадачки 
кречњачки обод, под којим се јављају и веће планине. На сектору засеока Кишинска Трла 
и рујанском ободу, знатног је пространства ’’песакљива земља’’. Док су ратарске 
површине поглевито на гајњачи, на осталом земљишту и делувијуму су већином 
виногради и поликултурни ратарски. 

 На карадачком прибрежју утемељени су виноградски и ратарски пејсажи, а на 
рујанском пашњачки и ратарски. Док први, према преовлађујућој пространој и експортној 
производњи, представљају ратарско-виноградарски субрејон, други је превасходно ратарско-
сточарски подрејон. По томе, у целини, прибрежје Прешевске котлине се као ратарско-
виноградарско-сточарски рејон. (Анчев Т. и Јекић М., 1955. 
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1.6. Клима 

 
Клима у региону града Прешева је континентална са средњом месечном температуром у 
периоду вегетације од 1.04. до 15.09.од 10,4 до 22,8 степени Целзијуса. Ови подаци 
пружају могућност за гајење инензивних култура као што су дуван, повртарске културе, 
кукуруз, житарице. Зимски месеци су доста топли са минималном температуром за месец 
јануар од -0,3 што значи да температура и у зимским месецима је релативно висока. 
Вујевић П., 1952.) 
 
 Табела 1. Климатски показатељи. 

 Општина 
ТЕМПЕРАТУРА  
Просечна температура ваздуха – јануар (ºЦ) - 0,3 
Просечна температура ваздуха – јул (ºЦ) 20.7 
Просечна температура ваздуха – годишња (ºЦ) 10,5 
Средњи број мразних дана – годишње 88.7 
Средњи број тропских дана – годишње 24.2 
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  
Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 74,7 
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА  
Просечан број ведрих дана – годишње 66.8 
Просечан број облачних дана – годишње 81,50 
ПАДАВИНЕ  
Просечна количина падавина – годишње (мм) 730 
ПОЈАВЕ  
Просечан број дана са снегом – годишње 53 
Просечан број дана са снежним покривачем – годишње 43.2 
Просечан број дана са маглом – годишње 50.3 
Просечан број дана са градом – годишње 1.4 

Извор: Профил заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010. 
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Карта 1. Просторни план општине Прешево 

Извор: Катастарска служба општине Прешево 
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1.7. Хидрографска обележја 
 
За хидрографске прилике оквира, а нарочито прибрежја, од значаја су најпре 

водотоци и извори. Сем токова са рујанског прибрежја лети пресушује и већина водотока 
на ободу Карадага. Не само Шушајска, већ и Ораовичка река, у коју се сливају више 
извора, сушни лета каткад пресуши. Стални ток је увек једино Прешевска река; она се 
користи за наводњавање већих површина. Издашнији извори избијају углавном у бочним 
долинама, на морфолошком споју њихових дна и страна. У долини Ораовичке реке, у селу 
Ораовици, таква два извора каптирана су у чесме. Ипак се становништво понајвише служи 
водом са бунара, обично из својих дворишта. Водом оскудевају поглавито села која леже 
на теменима подова и површи. Варошица Прешево добија воду од снажног крашког врела. 
Главни резервоар је у самом насељу. Сматра се да Прешево има једну од најбољих 
пијаћих вода у нашој земљи. 

Од термалних извора, најпознатији је Ораовичка Илиџа. Избија на раседу у долини 
Ораовичке реке у истоименом селу. У слабијим млазевима с гасном еманацијом вода се 
процеђује из наноса кристаластих шкриљаца сакупљајући се у овећи овални басен. Илиџа 
припада млаким, врло слабим индиферентним термама. Њен термалитет се зими оучава 
једино по томе, што се вода никада не мрзне.  

Генерално посматрано, регион града Прешева, богат је водом, будући да је ова 
долина ограђена планинама па се вода у виду снега акумулира на вишим планинским 
деловима одакле његовим топљењем понире кроз кречњачке масиве и касније јавља се у 
подножју планина у виду извора. Вода са извора је чиста, бистра и квалитетна како за 
пиће тако и за наводњавање. Режим водотока је природно регулисан тако да у 
вегетационим периоду често недостаје вода а у периодима ван вегетације постоје вишкови 
вода. Због наведеног јавља се потреба за вештачким регулисањем режима водотока у 
циљу постизања могућности за већи ниво наводњавања обрадивих површина. (Ораовица и 
село Буштрање где су изграђена вештачка језера). У току вегетације шума падавине су око 
270мм односно 2 700м3/ха што је свакако недовољно за интензивну пољопривредну 
производњу. 

Хидрографска мрежа је доста развијена, али су основне карактеристике структуре 
токова несталност, периодичност . Једини значајнији ток је Моравица, десна притока 
Јужне Мораве. Постоје још: Прешевска река, Рајинска речица, Трнавска река и Рељанска 
река, река Бањка код села Миратовац. (Димић А., 1938.) 

 
Прешевска (Курбалијска) река има површину слива са око 9 км2, протиче кроз 

град Прешево и улива се у реку Моравицу код села Жујинце. Дужина тока реке је око 13 
км. Проток воде по оценама стручњака износи око 20-30 лит-сек. 

Сматра се да треба напоменути да река изнад града Прешева протиче кроз уску 
клисуру, док су планински масиви обрасли густом шумском вегетацијом. Геолошка 
подлога је састављена од кречних седимената, а забележене су и партије бигра. Сама река 
тече кроз терен који има изразито велики пад од око 32%. Међутим, захваљујући 
покривености терена вегетацијом, није се запазила појава интензивне ерозије. 

Одмах изнад града Прешева на око 2км налази се врло подесан профил за изградњу 
евентуалне бране за акумулирање воде, која би се искористила вишенаменски. Горње 
изложено даје право да се предложи следеће решење уређења ове реке: 
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• Са минималним протоком од цца 25 л/сек током часа добили би 2.160.000 л воде, што 
подељено са 12.000 становника Прешева износи 180 л/дан /становник. 
  Имајући у виду да се за овакве агломерације узима дневна потреба воде за пиће у 
циљу повећавање животног стандарда од 120 л/с/24 часа према томе дневно омамо 
одређену количину вишка воде од 60 л што укупно износи 720 м3 на дан што омогућава 
наводњавање на око 350 ха. 

Овај је прорачун начињен узимајући у обзир минимални проток воде. Међутим у 
осталом делу године би био већи што значи да ћемо имати и вишка воде, коју би могли да 
користимо за наводњавање. Овом концепцијом се омогућава водоснабдевање насеља за 
идућих 20 година при чему ће се користити постојећи водоводни систем али без пумпне 
станице и потисни цевовод, чиме би се уштедела електрична енергија. У ову сврху би се 
подигла лучна брана изнад града са висином од око 30 м која би могла да акумулира 2,0 x 
10 м3 воде. Према томе, овом количином воде, могао би се снабдети град пијаћом водом 
за потребу индустрије као и водом за потребу наводњавања 350 ха површине. Рачунајући 
на просечан проток, према површини сливног подручја, би износило око 75 л/сек, што би 
занчило, да поред задовољавајућих потреба водом за пиће, могло би се наводњавати 650 
ха. 
 

Река Рајинска има сливно подручје од око 9,2 км2. Извори се налазе у селу Гаре. 
Сама река је сачињена од две притоке и то: Рајинске реке и реке Рвена вода. Укупна 
дужина тока од извора до улива у реку Моравицу износи око 8 км. Само сливно подручје 
је сачињено од седиментних формација који су на површини деградираних и обрасли 
високим листопадним шумама и ниском жбунастом вегеатацијом. Ово нам указује да 
процеси ерозије нису изразити. На неким деловима сливног подручја примећује се и 
шкриљасте партије. На овим деловима сливног подручја примећује се И присутност 
ерозије. Као што је раније напоменуто посета сливних подручја извршена је у екстремно 
малим водама тако да је проток воде оцењен на око 4 л/сек док се средњегодишњи проток 
оцењује на око 20 л/сек. Укупна годишња минимална количина воде износила би око 126 
144 м3 док укупна годишња средњегодишња запремина износи 630 720 м3. 
Ова запажања нам дају за право да констатујемо да је на овој реци могуће уређење 
режинма тока реке са изградном бране на погодном профилу. Извршеним увидом на 
терену су од више могућих одабрана 2-3 профила што даје основну претпоставку за 
изградњу бране са оптималним карактеристикама, висина, дужина и сл. Преградни 
профили су „ У“ облика са падом спуштања терена од око 18%. На овом потезу могуће је 
изградити камено насипну брану са глиненим језгром са следећим карактеристикама. 
Висина бране би износила око 17м са ширином у кругу бране од око 6м. 

Нагиби косине износили би 1: 2, укупна запремина бране износила би око 70 000 
м3 за дужину круне бране од око 160 м. Са овако предвиђеном браном створиће се 
акумулација од око 300 000 м3. 

Искоришћавање акумулисане воде било би двонаменски и то за водоснабдевање и 
наводњавање пољопривредних површина. Село Рајинце има око 3 000 становника са 
прираштајем за око 15 година имаће око 4 200 становника за водоснабдевање села за 
средњи животни стандард од 120 л/дан/станов. Потреба воде износиће око 500 м3 на дан, 
док годишња потреба износи око 182 500 м3. 

Остатак воде у акумулацији од око 117 500 м3 користиће се за наводњавање 
пољопривредних површина у околини села. На површинама у околини села највише се 



13 
 

гаји дуван, житарице и нешто мање повртарске културе и износе око 2 500 м3. 
Акумулацијом од око 117 500 м3 могуће је извршити наводњавање на око 50 ха. (Крстић 
О., 1956.) 
 

Рељанска река налази се на десној страни аутопута. Има укупну дужину 7,5 км од 
извора Дедовица до уливања у Моравицу. Посматрано сливно подручје може се поделити 
у неколико делова И то: низински део који захвата површину од улива реке до испод с. 
Рељане, падиински део који обухвата површину сливног подручја ос с. Рељане до коте од 
око 620 мнв. и висински планински део од коте 620 до највише коте у сливу од око 800 
мнв. Укупна површина задња два дела сливног подручја има око 10 км2 од којих 8 отпада 
на р. Рељанску и око 2 км2 на такозвани Брезовчански поток који се улива у реку 
Рељанску изнад самог села.  

Према конфигурацији терена у низинском делу сливног подручја становништво се 
бави углавном пољопривредом (дуван, житарице и повртарске културе). Падинским делом 
сливног подручја становништво се бави углавном сточарством и то овчарством. Увидом 
на терен и прегледом терена са карте може се закључити да цео овај део сливног подручја 
је погодан за још интензивно гајење стоке поготово овце. Сами пашњаци распрострањени 
су у падинском делу сливног подручја и имају укупно око 8 км2 које је добро затрављено и 
омогућава још већу испашу од присутних оваца што је интенција локалног становништва 
и шире друштвене заједнице. Према уобичајеним нормама за савремено интензивно 
сточарство- овчарство на једном хектару могуће је гајити од 5-7 оваца што на површини 
од 8 км2 укупно износи око 4 800- 5 000 оваца. За омогућавање испаше на овај број оваца 
је потребно предузети следеће мере: 
• Вршити заштиту пашњака, вршити повремено ђубрење пашњака, вршити повремено 
сејање површине са интензивним травама које ће при могућем наводњавањун из локалних 
извора дати 1-2 откоса, подићи савремена појила за чисту и у довољним количинама воду 
као и подизање микро акумулације реда величине 500 до 1 000 м3 за појила и наводњавање 
пашњака. Потребна количина воде за једно грло ситне стоке овце износи 650 л/грло/год. 

 За задовољавање потребе за око 5 000 оваца потребно је око 3 250 м3. Увидом на 
лицу места и провером расположивих података за падавине на том подручју се може 
констатовати: 
• Падавине са просечним износом од око 600 мм/год. даје количину од око 900 000 м3 што 
је више него потребно. Основни проблем који се међутим, треба решити за акумулирање 
потребне количине воде, која се губи услед испаравања и полирања. 
За решење овог проблема предлаже се подизање најмање 4 микроакумулације висине до 4 
м и површине од око 300-500 м2. Заштита од понирања воде постигла би се постављањем 
ПВЦ фолије или сличном заштитом. Бране би биле земљаним материјалом који се налази 
у непосредној близини терена. (Филиповић Ђ. и Никодијевић В., 1957.) 
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1.7.1. Квалитет вода 

 

Насеље Прешево се снабдева водом са више изворишта. У експлоатацији су изворишта: 
"Топлик", "Шупљи камен", "Ваљево", "Жујинце"  и "Ливаде". Отпадне воде одводе се дуж 
Прешевске реке и изливају се у њу, близу њеног улива у Моравицу. Атмосферске воде се 
из већег дела насеља кишним колекторима одводе до Прешевске реке и отворених канала. 
(Јовичић Ж. и Јовановић Ж., 1968.) 

У осталим насељима санитарне отпадне воде се одводе делом фекалном 
канализацијом (Рајинце, Црнотинце, Буштрање, Ораовица, Жујинце, Рељан, Големи дол, 
Трнава, Миратовац и Чукарка) која се слободно испушта у водотокове, и у обичне и 
септичке јаме, а атмосферске воде отичу површински.  

Одређене делатности, као и лоши комунално-хигијенски услови, нарочито у 
руралним срединама, загађују поједине водене површине и токове. Проблем за тачно и 
аргументовано оцењивање квалитета вода је недовољан број мерних станица за анализе 
хемијског загађивања вода. Веома је мали број и бактериолошких анализа, па се не могу 
дати ни прецизне оцене. (Ршумовић Р., 1969.) 

Не располаже се ни сталним подацима о квалитету подземних вода. У општини Прешево 
не спроводи се планска контрола садржаја нитрита као ни осталих параметара квалитета 
воде за пиће. Контаминација воде за пиће у централном систему за водоснабдевање, 
великим делом потиче од пољопривредних делатности, испирања земљишта третираног 
комерцијалним органским ђубривом, што указује на недовољну заштићеност подручја 
изворишта водоснабдевања. (Јовичић Ж. и Јовановић Ж., 1968.) 

Као потенцијални загађивачи вода (подземних и површинских) истичу се: 

- пољопривредне делатности – неконтролисана употреба пестицида, 

- нерегулисана канализациона мрежа, 

- дивље депоније.  
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2. Друштвено-Географска Обележја 

Становништво (број становника и стопа раста) 

У Општини Прешево попис становника обично је одржан након завршетка сваке 
деценије на одредјеним периодима. Подаци око броја становништва у Општини Прешево 
према подацима архивираним по базама података унутар Републичког Завода за 
Статистику Србије. 

Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа. 

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 
Број становника  у општини 23379 24607 26738 30057 33948 36459 34904 
Промена броја становника у 
општини 

100 1228 2131 3319 3891 2511 -1555 

Стопа раста броја 
становника у општини (%) 

/ 5,25 8,66 12,41 12,94 7,4 -4,3 

Број становника у округу* 209232 220910 222520 230373 238753 243529 255500 
Стопе раста броја 
становника у округу (%) 

/ 5,58 0,73 3,52 3,64 2,0 4,91 

Стопа раста броја 
становника у Србији (%) 

/ 6,34 8,37 7,85 7,3 1,21 0.90 

Извор: Број становника по претходној методологији (ранијих пописа – пре 1991. године) 

 

Табела 3. Процењени број становника у периоду 2000-2006. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Број становника  у општини / 34289 35281 36215 37154 37887 38385 
Укупна промена броја становника у 
општини 

/ / 992 934 939 733 498 

Стопа раста броја становника у 
општини (%) 

/ 100 2,89 2,65 2,59 1,97 1,31 

Стопе раста броја становника у округу 
(%) 

/ 100 0,3 0,27 0,34 0,15 -0,1 

Стопа раста броја становника у Србији 
(%) 

/ 100 -0,1 -0,26 -0,23 -0,30 -0,40 

Извор: Процена РЗС 
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Табела 4. Број становника у периоду 1948-2012. 

Година пописа 
становништва 

1948 1961 1971 1981 1991 

 

2002 

 

2012 

(процена) 

Број становника 23 379 26 739 30 056 33 948 38 343 48 904 56 129 

Разлика од 
деценије у 
деценију (раст) 

 3 360 3 317 3 892 4 395 10 561 7 225 

Извори: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010 и 
Студија; Електронска израда података о броју становништва Општине Прешево и 
спроводјење технологије информисања у руковођењу базама података и људских ресурса, 
Јун 2015 

 

Табела нам указује на велики природни прираштај становништва Општине Прешево у 
протеклих 40 година који износи око 15% по декади, а за годину 2012 је само процена. 

Процена за годину 2012 је узета од једне студије која је урађена од стране општине 
Прешево. Циљ ове студије је био да у кратким тачкама изнесе неке од демографских 
параметра становништва Општине Прешево. У овом раду обухваћа се број становништва 
у задњих десет година 2002 до 2012, као и структура становништва у зависности са свим 
националностима. На оснвоу пописа становништва у 2002 год., и студије за број 
становништва за 2012 год., утврђује се у доста приближну вредност и поуздан са 
националним саставом Општине Прешево. У вези пописа становништва 2002 год., 
коришћене су службене податке Републичког Статистичког Завода у оквиру Владе 
Републике Србије. У медјувремену су коришћене и службене податке Института за развој 
малих и средњих предузећа са седиштем у Београду са документа “Стратегија Економског 
Развоја Општине Прешево 2007-2017” усвојена од стране Скупштине Општине Прешево у 
2007 год. Нема сумње да у току студија употребљена су и низ других препорука а 
нарочито службених страница у интернету као основе података. Анализирајући 
демографских карактеристика издате су податке у вези људских ресурса у Општини 
Прешево, које су основа за одржив економски развој са једне стране а са друге стране 
документовање пословног права за све грађане Општине Прешево. (Мустафа Р., 2015.) 
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2.1. Историја, традиција и културно наслеђе 
 

Прешево као насељено место по неким информацијама први пут се помиње у XИВ 
веку, тачније 1381 год. Прешево је прошао и пут ВИА ИГНАЦИЈА и то указује на значај 
географског положаја Прешева. Доказе тог времена и данас су присутни у Прешеву као 
што су остаци Прешевске тврђаве која се налази на узвишењу на путу према Косову и која 
је служила за контролисање ове комуникације. Леополд Мандли са правом га зове „Срце 
Балкана“. У новије време, име Прешево налазимо у списима Ј.Г.в.ХАХН из 1878 год. у 
коме указује на то да Прешево броји 1650 кућа а касније и Јован Хаџвасиљевић помиње 
Прешево у својим књигама описујући историјска збивања у току XИX века. По некима 
име Прешево се састоји из две речи : ПРЕШ-што значи празилук и ЕВА-што на латинском 
има значај пољане, што би значило поље за узгајање празилука, а по другима, топоним 
Прешево потиче из мађарског језика и има значај дивљег дуда. 

Традиција и култура у Прешево имају елементе оријенталног доба а има и елементе  
паганизма. Од културног наслеђа треба поменути културне споменике који су под 
посебном заштиту државе као што су: стара зграда општинске управе, стара џамија у 
Прешеву, остаци прешевске тврђаве, археолошко налазиште близу села Жујинце и 
локалилтет Шупљи камен. (Павићевић М., 1967.) 

 

Слика 4. Стара чаршија                                        Слика 5. Стара џамија 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/   Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/ 

 

За време римске колонизације, када је приведен култури и сав оцедни део 
прешевског басена, ова је област била релативно густо насељена и у њој се одвијао 
развијен привредни живот. Сем у атарима пољских села Чукарке, Жујинца и Букуревца, 
равничарска римска насеља постојала су и у алувијалним деловима атара Рајинца и 
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Црнотинца, од којих у другкком са водоводом. Собзиром да су у атарима Букуровца и 
Рајинца постојала три односно два равничарска римска насеља од којих по једно знатније, 
у Жујинцу је било пољске предеоно средиште градског типа. Велико и значајно, претежно 
касноантичко, насеље на Црквишту код Жујинца је, вероватно, у римско доба било ''једно 
од културно-политички жаришта'' у прешевској котлини.  

Бројност насеља у дну котлине и њихов степен развитка, истичу римску 
колонизацију као интензивно деловање човека на природну средину. 

И прибрежни део области, такође, је био релативно густо насељен. Остаци римских 
насеља откривени су у атарима: Берчевца, Биљача, Боровца, Грамаде, Неговца, Ораовице, 
Несаљца, Прешева, Самољице, Братоселца, Буштрања, Големог Дола, Норче, Рељана и 
Стрезовце. У атарима Биљача и Големог Дола било је више античких и касноантичких 
насеља и пољопривредних газдинстава, а у Грамади античко сеоско насеље имање 
пољопривредно газдинство. Екзистовање античких и касноантичких насеља у атарима 
поменутих села и Неговцу, указује нам континуитет кроз дуг период римске колонизације. 
У Ораовици је и у касноантичком периоду постојало утрвђено насеље. Плато Каципуп 
предримскох (дарданског) оppidum-а искоришћен је као рефугиј и у касној антици. На 
прибрежју најзначајније римско насеље било је код Прешева. Оно је на Марковом Калету 
било заштићено кастелом велике стратегијске важности. Представљало је један од 
најзначајнијих центара из времена касне антике и Византије на овој територији. У овом 
насељу откривени су ванредни остаци архитектуре и покретног материјала који указују на 
постојање другог важног центра у Прешевском басену. (Трифуноски Ј. Ф., 1951.) 

 

2.2. Кретање Становништва 

У општини Прешево живи у просеку 30% становништва на привременом раду у 
иностранству. Та чињеница нам говори да млади људи одлазе на рад у иностранство и то 
масовно у овом случају а то је последица дугогдишње неразвијености овог краја и 
Општине Прешево, немогућности добијања радног места а самим тим немогућности 
живота. 

 
Табела 5. Број градјана по годинама пописа 1948 - 2002 у Општини Прешево 

Година пописа 1948 1961 1971 1981 1991 2002 

Број грађана 23379 26739 30056 33948 38343 48904 

Разлика од деценије у деценију 
(повећање) 

 3360 3317 3892 
4395 10561 

Извор: РЗС. 
 
Велика предност је у томе што људи који су на привременом раду у иностранству 

имају жељу да се врате а и да улажу уштеђени новац у свој завичај. Наравно, да би се то 
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остварило, потребно је направити инфраструктуру и обезбедити правну сигурност за 
инвестиције. 

 
Табела 6. Витални догађаји, 2006. 

 Општина Округ Србија 
Живорођени 631 2637 68102 
Живорођени на 1000 становника 16,2 11,5 9,2 
Умрли 252 2480 102805 
Умрли на 1000 становника 6,5 10,8 13,9 
Природни прираштај 379 157 -34703 
Природни прираштај на 1000 
становника 

9,8 0,7 -4,7 

Избор: Студија; Електронска израда података о броју становништва Општине Прешево и 
спровођење технологије информисања у руковођењу базама података и људских ресурса, 
Јун 2015. 

Табела 7. Структура женског становништва старог 15 година и више према броју 
живорођене деце, 2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју жена старих 15 и 
више год. у општини (%) 

Укупно 12204 100 
Није рађала 3668 30,05 

Родила 

1 дете 886 7,26 
2 1810 14,83 
3 2138 17,52 
4 1505 12,33 
5 и више деце 2197 18,01 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010. 

 

Графикон 1. Структура женског становништва старог 13 год. и више према броју 
живорођене деце 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010. 
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2.2.1  Породице и домаћинства 

Табела 8.  Бројно стање становништва и домова општине Прешево 1921 године. 

Насеље  Број домова  Број становника 
Алиђерце 47 311 
Берчевац 24 121 
Буковац 13 78 
Букуревац 46 269 
Буштрање 106 489 
Гаре 29 144 
Големи Дол 27 161 
Госпођинце 14 78 
Жујинце  85 553 
Маминце 10 50 
Лоше Букуревце 5 25 
Илинце 36 219 
Норча 67 337 
Ораовица 221 1248 
Прешево 656 3214 
Рајинце 130 717 
Рељан 63 350 
Славујевац 32 207 
Стрезовце 45 282 
Црнотинце 98 518 
Чукарка 19 130 
Шушаја 29 180 

Извор: : ''Речник Места'', (Београд, 1925.) 

Породице 

Табела 9. Структура породица према броју деце, 2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју 
породица у општини (%) 

Број породица – укупно 8324 100 
Број породица без деце 1640 19,70 
Број породица са децом 6684 80,29 
Број породица са 1 дететом 1499 18,01 
Број породица са 2 детета 1925 23,13 
Број породица са 3 детета 1814 21,79 
Број породица са 4 детета 940 11,29 
Број породица са 5 и више деце 506 6,08 
Број породица са децом млађом од 25 година 6096 73,23 
Број деце млађе од 25 година 15828 / 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево 
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Табела 10. Структура породица према типу, 2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју 
породица у општини (%) 

Број породица – укупно 8324 100 
Брачни пар без деце 1640 19,70 
Брачни пар са децом 5778 69,42 
Мајка са децом 737 8,85 
Отац са децом 169 2,03 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 

 Домаћинства 
 

Табела 11. Структура домаћинстава према броју чланова, 2002. 

 Број 
Удео у укупном броју 
домаћинстава у општини (%) 

Домаћинства у општини 

Укупно 7986 100 

са 1 чланом 566 7,08 
2 1124 14,07 
3 1021 12,78 
4 1511 18,92 
5 1603 20,07 
6 1100 13.77 
7 579 7,25 
8 258 3,23 
9 109 1,36 
10 и више 115 1,44 

Просечан број чланова 
домаћинства 

Општина 4.37 / 
Округ 64136 / 
Србија 2521190 / 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој 

2.2.2. Природно кретање становништва 

Табела 13. Витални догађаји, 2013 и 2014. 

Календарска 
година 

Број 
рођених 

Број 
умрлих 

Разлика Рођених И 
Умрлих  

2013 297 120 137 
2014 300 159 141 
Укупно: 597 279 318 

Извор: Студија:Електронска израда података о броју становништва Општине Прешево и 
спроводјење технологије информисања у руководјењу базама података и људских ресурса, 

Јун 2010 
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2.2.3. Становништво према брачном стању 

Табела 14. Структура становништва старог 15 и више година према брачном стању и полу, 
2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју становника 
у општини (%) 

Укупно 23873 100 

Неожењени/неудати 6741 28,24 
Ожењени/удати 15507 64,96 
Разведени 69 0,29 
Удовци/удовице 1504 6,30 
Непознато  52 0,21 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010 

 

2.3. Миграције становништва 

Досељеници 
Табела 15. Број досељеника по временским периодима. 

 
Број досељеника у 
општину 

Удео у односу на укупан 
број досељеника у 
општину (%) 

Број досељеника у округ 

Укупно 9572 100 85922 
1940 и раније 77 0,80 799 
1941-1945 55 0,57 768 
1946-1960 741 7,73 9536 
1961-1970 908 9,46 13765 
1971-1980 1188 12,44 17757 
1981-1990 1960 20,5 17309 
1991-2002 1628 17 16224 
Непознато 3015 31,5 9764 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 
Табела 16. Структура досељеника према подручју са којег су досељени, 1940-2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју 
досељеника у општину (%) 

Досељеници – укупно 9572 100 

Досељеници из 

Србије – укупно 8458 88,36 
другог места исте 
општине 

5752 
60,09 

Централне Србије 1873 19,57 
Војводине 22 0,23 
Косова и Метохије 811 8,473 
Црне Горе 12 0,125 
Босне и Херцеговине 108 1,128 
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Хрватске 22 0,23 
Македоније 834 8,713 
Словеније 16 0,167 
осталих држава 52 0,543 
Непознато 70 0,731 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 

Дневне миграције 
 
Табела 17. Дневне миграције према типу миграната, 2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју дневних 
миграната (%) 

Дневни мигранти – укупно 1399 100 

Дневни мигранти 
који обављају 
занимање 

Укупно 678 48,46 
у другом насељу исте 
општине 

612 
43,75 

У другој општини 40 2,86 
У другој држави 1 0,07 

Дневни мигранти 
који се школују 

Укупно 721 51,54 
Ученици 668 47,75 
Студенти 53 3,79 
у другом насељу исте 
општине 

611 
43,67 

У другој општини 87 6,22 
У другој држави - - 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Табела 18. Дневне миграције становништва које обавља занимање према типу делатности, 
2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју 
дневних миграната (%) 

Укупно - дневни мигранти 678 100 
Пољопривреда, лов и шумарство 12 1,77 
Рибарство  - 0,00 
Вађење руда и камена 2 0,29 
Прерађивачка индустрија 313 46,17 
Енергетика (ел.енергија, гас, вода) 1 0,15 
Грађевинарство  3 0,44 
Трговина и оправка моторних возила 25 3,69 
Хотели и ресторани 6 0,88 
Саобраћај, складиштење и везе 39 5,75 
Финансијско посредовање 5 0,74 
Некретнине и остале пословне активности 3 0,44 
Државна управа и одбрана и социјално осигурање 64 9,44 
Образовање  77 11,36 
Здравствени и социјални рад 42 6,19 
Комуналне, друштвене и личне делатности 11 1,62 
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Приватна домаћинства са запосленим лицима - 0,00 
Екстериторијалне организације и тела  - 0,00 
Непознато  75 11,06 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 

Табеле нам показују да у општини Прешево живи у просеку 30% становништва на 
привременом раду у иностранству. Та чињеница нам говори да млади људи одлазе на рад 
у иностранство и то масовно у овом случају а то је последица дугогдишње неразвијености 
овог краја и општине Прешево, немогућности добијања радног места а самим тим 
немогућности живота.  

Велика предност је у томе што људи који су на привременом раду у иностранству 
имају жељу да се врате а и да улажу уштеђени новац у свој завичај. Наравно, да би се то 
остварило, потребно је направити инфраструктуру и обезбедити правну сигурност за 
инвестиције. 

2.4. Структура становништва 

2.4.1. Структура становништва према старости и полу 

Табела 19. Структура становништва према старости и полу, 2002. 

 Општина 
Удео у укупном броју 
становника у општини (%) 

Укупно 
становништво 

Укупно 34904 100 
Мушко 17361 49.74 
Женско 17543 50,26 

0-4 
Укупно 3366 9,64 
Мушко 1753 52,08 
Женско 1613 47,92 

5-9 
Укупно 3955 11,33 
Мушко 2053 51,91 
Женско 1902 48,09 

10-14 
Укупно 3710 10,63 
Мушко 1986 53,53 
Женско 1824 46,47 

15-19 
Укупно 3233 9,26 
Мушко 1749 54,10 
Женско 1484 45,90 

20-24 
Укупно 2506 7,18 
Мушко 1304 52,04 
Женско 1202 47,96 

25-29 
Укупно 2496 7,15 
Мушко 1167 46,75 
Женско 1329 53,25 

30-34 
Укупно 2684 7,69 
Мушко 1262 47,02 
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Женско 1422 52,98 

35-39 
Укупно 2356 7,26 
Мушко 1171 49,70 
Женско 1185 50,30 

40-44 
Укупно 2013 5,77 
Мушко 1012 50,27 
Женско 1001 49,73 

45-49 
Укупно 1573 4,50 
Мушко 769 48,89 
Женско 804 51,11 

50-54 
Укупно 1124 3,22 
мушко 499 44,40 
женско 625 55,60 

55-59 
Укупно 1312 3,76 
мушко 608 46,34 
женско 704 53,66 

60-64 
Укупно 1226 3,51 
мушко 612 49,92 
женско 614 50,08 

65-69 
Укупно 1117 3,20 
мушко 504 45,12 
женско 613 54,88 

70-74 
Укупно 833 2,39 
мушко 404 48,50 
женско 429 51,50 

75-79 
Укупно 350 1,00 
мушко 145 41,43 
женско 205 58,57 

80-84 
Укупно 204 0,58 
мушко 99 48,53 
женско 105 51,47 

85-89 
Укупно 87 0,25 
мушко 32 36,78 
женско 55 62,22 

90-94 
Укупно 30 0,085 
мушко 4 13,33 
женско 26 86,67 

95 и више 
Укупно 13 0,037 
мушко 8 61,54 
женско 5 38,46 

Непознато 
Укупно 716 2,05 
мушко 320 44,69 
женско 396 55,31 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Табела нам указује на податак да је однос у структури становништва града 
Прешева 50%-50%. Исто тако, увиђамо да је просечна старост становништва 29 година 
осим у насељима Печено (43), Свињиште (45) и Славујевац (37). 
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Табела 20. Структура становништва по основним контигентима, 2002 и 2006. 

 

Општина, 2002 Општина, 2006 

Број 
становника 

Удео у укупном 
становништву 
(%) 

Број 
становника* 

Удео у укупном 
становништву (%) 

Предшколски узраст 0-6 4887 14 5041 14 
Школски узраст 7-14 6144 17,60 6337 17,60 
Радни контигент 15-64 20523 58,80 21168 58,80 
Становништво од 65 година и 
више 

2634 7,55 2717 7,55 

Пунолетни 18 и више 23857 68,35 24607 68,35 
Жене у фертилном периоду 15-49 8427 24,14 8692 24,14 
Укупно 34904 100 36001 100 

Извор: Процена РЗС 
 

Табела 21. Старосни индикатори становништва, 2006. 

 Општина Округ Србија 
Просечна старост (године) 28.92 36.31 40,89 
Очекивано трајање живота - мушкарци (године) 71.62 71.08 70.93 
Очекивано трајање живота - жене (године) 75.27 75.20 75.43 
Индекс старења* 25.25 59.67 103,17 

* Индекс старења – представља однос старог (60 и више година) према младом (0-19) 
становништву 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Ови подаци нам показују да је становништво Општине Прешево веома младо, са 
најмањим просеком старости у Републици Србији. То је веома битан моменат јер је тај 
ресурс добро користити у циљу развоја Општине јер баш ти млади људи треба да буду 
окосница будућег економског и развоја у сваком другом смислу. На ово указујемо јер је 
општепозната чињеница да се млади људи лакше прилагођавају променама, више прате 
светске трендове на свим пољима и уз добру стратегију када је у питању едукација, обука, 
стручно усавршавање могу много допринети развоју свог града. 
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Графикон 2. Старосни индикатори становништва 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/200 

 
 

2.4.2. Полна структура становништва 
 

Табела 22. Полна структура становништва, 2002. 

 
Број становника у 
општини 

Структура 
становништва у 
општини (%) 

Структура 
становништва у 
округу (%) 

Структура 
становништва у 
Србији (%) 

Мушко 17361 49,74 49,41 48,12 

Женско 17543 50,26 50,59 51,88 
Укупно 34904 100 100 100 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 
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2.4.3. Образовна структура становништва 
У сваком насељу Општине Прешево постоји основна школа. Постоје и две средње 

школе, једна стручна и једна гимназија. Општини Прешево потребна и институција вишег 
или високог школства. 
 
Табела 23. Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми и 
писмености, 2002. 

 
Општина (број) Општина (%) Србија (број) 

Укупно 
мушка
рци 

жене укупно 
мушк
арци 

жене укупно 
мушк
арци 

жене 

Укупно становништво 
(>15) 

23873 11669 12204 100 100 100 100 100 100 

Без школске 
спреме 

Укупно 2866 863 2003 12 7,39 16,41 357552 76995 280557 

Неписмени 2081 445 1636 8,72 3,81 13,40 227039 33011 194028 

1-3 разреда 
основне 
школе 

Укупно 310 141 169 1,30 1,21 1,38 126127 37517 88610 

Неписмени 7 2 5 0,03 0,02 0,04 2863 774 2089 

4-7 разреда основне школе 3243 1006 2237 13,59 8,62 18,33 896847 374016 522831 

Основно образовање 10138 4327 5811 42,46 37,08 47,61 1509462 698692 810770 

Средње образовање 4335 3113 1222 18,16 26,67 10,01 2596348 
140168
3 

1194665 

Више образовање 542 386 156 2,27 3,30 1,28 285056 150188 134868 

Високо образовање 652 511 141 2,73 4,38 1,15 411944 223097 188847 

Непознато 1787 1322 465 7,48 11,33 3,81 137895 79479 58416 

Неписмени укупно 2088 447 1641 8,75 3,83 13,45 229902 33785 196117 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

2.4.4. Економска структура становништва 

Табела 24. Друштвени производ по становнику у еврима 

Општина 2000 2001 2002 

Прешево 138,44 199,02 307,70 

Извор: Завод за развој ребублике Србије 

Табела нам показује раст ГДП по глави становника али то је само номиналан раст. 

Табела 25. Народни доходак по глави становника 

Општина Народни доходак по становнику у доларима 

Прешево 154,4 

Извор: Завод за развој републике Србије 

 
ГДП по глави становника је 154.4$ што нам говори да је он мањи него у другим 

крајевима Републике и то је последица веом спорог привредног развоја. 
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Табела 26. Незапосленост по власништву 2003. у Општини Прешево 

Сектори Процентуално учешће(%) 

Друштвени 35,30 

Приватни 31,50 

Задружни 5,50 

Мешовити 22,60 

Државни 5,50 

Укупни 100 

Извор: Завод за развој републике Србије 

Табела нам указује да је у општини Прешево још увек доминантно друштвено власништво 
са 35.30% . 

Табела 27. Просечна месечна зарада у динарима 2003 

2003 
Укупно Привреда Ванпривреда 
Буто Нето Бруто Нето Бруто Нето 

Прешево 11835 8131 6915 4755 20408 14018 

Извор: Завод за развој републике Србије 

Табела нам показује да је зарада у привреди далеко испод републичког просека а 
нешто већи просек је у ванпривреди. Констатујемо да је ово последица престанка 
рада одређених привредних капацитета И недовршене приватизације тако да 
предузећа и даље послују веома неефикасно. 

Табела 28. Број незапослених у Прешеву; крај 1990 - крај 2005 

Општина 1990 2000 2002 2003 2005 

Прешево 3871 2859 5079 5027 6439 

Извор: Завод за развој републике Србије 

Табела нам показује да се број незапослених у општини Прешево драштично 
повећао у протеклих 15 година а то је последица непостојања инвестиција у привредне 
делатности. Овај податак не указује право стање незапослености. Претпставка је да више 
од 30% није пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање. 

 
Табела 29. Стопа незапослености у општини Прешево 

Општина 1990 (%) 2005(%) 

Прешево 50.90 38.70 

Извор: Завод за развој републике Србије 
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Табеле показују велики проценат назапослених лица са веома ниском стручном 
спремом (I + II). Исто тако је висок проценат незапослених лица са нивоом образовања од 
III-VIII, а посебно је изражена код лица од 31-40 и 41-50 година старости, фактички код 
оних који би требали да буду у напону и који могу да буду најефикаснији на својим 
радним позицијама. Анализом смо дошли и до веома важног податка око 66% 
незапослених чине жене и да ће бити врло битно у имплементацији Стратегије развоја да 
се подстакне активно тражење посла код женске популације, самозапошљавање и развој 
предузетништва, а све у циљу драстичног смањења њихове незапослености. 

Табеле такође приказују алармантне податке да у Прешеву, 47% незапослених лица 
цине људи који су незапослени преко три године а 12% цине лица која су незапослена чак 
преко 10 година. Подаци из табеле говоре да је незапосленост дефинитивно највећи 
проблем Прешева који се може решити само кроз имплементирање Стратегије развоја 
општине Прешево. Подаци приказују да највећи проценат незапослених лица има веома 
ниску стручну спрему (И степен, чак 68%) а најнижи проценат представљају лица са 
високим нивоом образовања ( VII-1, VII-2). 
 

Табела 30. Преглед незапослених лица према степену стручне спреме, старости и 
полу у месецу мају 2006 године. 

 
Занимање Укупно До 18 година 19-25 год. 

26-30 год. 31-40 год. 41-50 год. Преко 50 
година 

Ши
фра 

Назив Свега Жена Свега 
Жен
а 

Свега 
Жен
а 

Свега Жен
а 

Свега Жене Свега Жен
е 

Свега Жен
е 

И степен 
стр. спр. 

3757 2480 
17 12 

295 191 
476 324 1603 1073 938 642 428 238 

ИИ степен 
стр. спр. 

18 3 
0 0 

0 0 
2 1 3 1 7 1 6 0 

ИИИ 
степен стр. 
спр. 

767 68 
0 0 

103 6 
74 3 314 41 238 16 38 2 

ИВ степен 
стр. спр. 

888 
342 0 0 

175 89 
128 75 303 131 227 42 55 5 

В степен 
стр. спр. 

1 0 
0 0 

0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 

ВИ-1 
степен стр. 
спр. 

46 19 
0 0 

1 1 
4 3 7 4 24 10 10 1 

ВИ-2 
степен стр. 
спр. 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ВИИ-1 
степен стр. 
спр. 

64 18 
0 0 

2 0 
14 7 25 7 19 2 4 2 

ВИИ-2 
степен стр. 
спр. 

1 0 
0 0 

0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 

ВИИИ 
степен стр. 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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спр. 
Укупно за 
нестручне 
(И-ИИ) 

3775 2483 
17 12 

295 191 
478 325 1606 1074 945 643 434 238 

Укупно за 
нестручне 
(ИИИ-ИВ) 

1767 447 
0 0 

281 96 
220 88 651 183 508 70 107 10 

Тотал 5542 2930 17 12 576 287 698 413 2257 1257 1453 713 541 248 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 

2.4.5. Становништво према националној припадности 

Табела 31. Структура становништва према етничкој или националној припадности, 2002. 

 

Општина Округ Србија 

Број 

Удео у 
укупном 
становништву 
(%) 

Број 

Удео у 
укупном 
становништв
у (%) 

Број 

Удео у 
укупном 
становништв
у (%) 

Срби 2998 8,59 147046 68,65 6212838 97,16 
Албанци 31138 89,21 54795 25,58 61647 0,97 
Роми 322 0,92 12073 5,64 108193 1,69 
Остали 446 1,28 269 0,13 11711 0,18 
Укупно   34904 100 214173 100 6394389 100 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Табела 32. Број Албанаца, Срба и других ( углавном Рома) у Општини Прешево у 2002 и 
2012 године. 

Национално
сти по 
години 
пописа 
односно  
урачунавањ
е 
становништ
ва у 
Општини 
Прешево 

2002 
год., 
резидент
ни 
градјани 

2002 год., 
нерезиден
тни 
градјан 

2002 
год., 
укупн
о 
градја
на 

Стопа 
у 2002 
год. 

2012 
год., 
укупно 
могући
х 
градја
на 

Просек 
национал
ности у 
2012 год. 

Укупно 
резидентн
их 
градјана 
2012 год., 
могућих 
градјана 

Укупно 
нерезидент
них 
градјана 
2012 год., 
могућих 
градјана 

Албанаца  31 098 13 226 44 324 90.65 52 696 95.19 34 266 18 430 

Срби 2 984 560 3 544 7.24 2 294 4.14 1 610 684 
Други 
(Роми) 822 214 1 036 2.11 370 0.67 107 263 
Укупно 
грађана 34 904 14 000 48 904 100 55 360 100 35 983 19 377 
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Извор: Студија:Електронска израда података о броју становништва општине Прешево и 
спроводјење технологије информисања у руководјењу базама података и људских ресурса, 
Јун 2015 

Табела нам показује да је процентуално најзаступљеније становништво албанске 
националности и његов удео је 89.10%. После албанског најзаступљеније је становништво 
српске националности. Мали проценат (0.92%) представљају Роми. 

 

 

2.4.6. Структура становништва према вероисповести 

Табела 33. Структура становништва према вероисповести, 2002. 

 Општина Округ Србија 
Број  (%) Број  (%) Број  (%) 

Исламска 30506 87.40% 38398 21,49 175102 2,77 

Католичка 14 0.04% 102 0,057 358803 5,68 

Православна 3033 8.69% 130208 72,87 5394290 85,34 

Протестантска 14 0.04% 116 0,065 69416 1,10 

Непознато  1337 3.83% 9861 5,52 323620 5,12 
Укупно 34904 100 178685 100 6321231 100 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Табела нам указује да је општини Прешево живи становништво које је, када је 
религија у питању доминантно исламско. После исламита, највише је заступљено 
хришћанско православно становништво, а у мањој мери су заступљени и католици 
и протестанти. 

 

2.4.7. Структура становништва према матерњем језику 

Табела 34. Структура становништва према матерњем језику, 2002. 

 Општина Округ Србија 
Број (%) Број  (%) Број  (%) 

Српски  2997 8.59% 150988 66,31 6620699 88,30 

Албански  31138 89.21% 54942 24,13 63835 0,85 

Ромски  321 0.92% 10424 4,57 82242 1,1 

Остали језици  448 1.28% 11366 4,99 731225 9,75 
Укупно 34904 100 227690 100 7498001 100 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој 
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Табела нам показује да је становницима Прешева у највећој мери матерњи албански језик 
и то са уделом од 89.20%. После албанског најзаступљенији је српски језик са уделом од 
8.60% и у мањој мери ромски језик са 0.90% и босански и македонски са 0.10%. 

 

2.5. Становништво према активности 

2.5.1. Структура становништва према активности и полу 

Табела 35. Структура становништва према активности и полу, 2002. 

 Општина 
Удео у укупном 
становништву 
општине (%) 

Удео у укупном 
активном 
становништву 
општине (%) 

Укупно становништво 34904 100 / 

Активно 
становништво 

Укупно 11600 33,23 100 
Мушко 7957 22,80 68,59 
Женско 3643 10,44 31,41 

Активно 
становништво које 
обавља занимање 

Укупно 6333 18,14 54,59 
Мушко 4317 12,37 37,21 
Женско 2016 5,77 17,38 

Лица са личним 
приходом 

Укупно 2232 6,40 / 
Мушко 1435 4,11 / 
    
Женско 797 2,28 / 

Издржавано 
становништво 

Укупно 20838 59,70 / 
Мушко 7829 22,43 / 
Женско 13009 37,27 / 

Лица у 
иностранству до 1 
год. 

Укупно 234 0,67 / 
на раду 123 0,35 / 
чланови 
породице 

111 0,32 / 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој,  Јануар 2010 

 

Табела нам показује да радно активно становништво представља проценат од 
33.23% . Веома велики број становништва представља издржавано становништво 
што нам указује на велику економску неразвијеност овог краја и недостатак радних 
места и и основних услова за живот и рад. 
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2.5.2. Структура активног становништва према врсти занимања и 
области делатности 

Табела 36. Структура активног становништва које обавља занимање према занимању и 
полу, 2002. 

 

Зако-
нодавци, 
функцио-
нери, 
руко-
водиоци 

Стру-
чњаци 

Стру-
чни 
сара-
дници 
и тех-
ничари

Слу-
жбе-
ници

Услу-
жни 
радници
и  
трговци

Радници у
пољопри-
вреди, 
рибарству 
и шума-
рсвту 

Зана-
тлије и
сродни 
радници

Руко-
ваоци 
маши-
нама и
уре-
ђајима и
монтери 

Осно-
вна 
једно-
ставна 
зани-
мања 

Вој-
на 
лица

Непо-
знато

Укупно* 
У 191 296 763 184 448 2900 291 641 219 21 625 
М 180 242 505 133 391 1633 270 452 169 21 532 
Ж 11 54 258 51 57 1267 21 189 50 - 93 

Пољопривреда, 
лов и шумарство 

У - 2 3 1 3 278 1 - 2 - - 
М - 2 2 1 3 1610 1 - 2 - - 
Ж - - 1 - - 1267 - - - - - 

Рибарство 
У - - - - - - - - - - - 
М - - - - - - - - - - - 
Ж - - - - - - - - - - - 

Вађење руда и
камена 

У 1 - 1 - - - 3 1 - - - 
М 1 - - - - - 3 1 - - - 
Ж - - 1 - - - - - - - - 

Прерађивачка 
индустрија 

У 15 12 108 42 19 23 142 516 35 - 42 
М 15 11 71 35 9 23 124 328 26 - 32 
Ж - 1 37 7 10 - 18 188 9 - 10 

Енергетика 
У - 1 4 2 - - 7 5 - - 1 
М - 1 4 2 - - 7 5 - - 1 
Ж - - - - - - - - - - - 

Грађевинарство 
У - - 3 1 - - 30 - 12 - - 
М - - 3 1 - - 30 - 12 - - 
Ж - - - - - - - - - - - 

Трговина 
У 99 8 23 11 161 - 43 5 14 - 16 
М 94 8 15 5 134 - 41 4 12 - 15 
Ж 5 - 8 6 27 - 2 1 2 - 1 

Хотели и
ресторани 

У 9 - 1 1 18 - 1 - 5 - - 
М 9 - 1 1 12 - 1 - 3 - - 
Ж - - - - 6 - - - 2 - - 

Саобраћај, 
складиштење и
везе 

У 39 1 56 30 16 - 8 79 13 - 2 
М 38 1 50 28 16 - 8 79 11 - 2 
Ж 1 - 6 2 - - - - 2 - - 

Финансијско 
посредовање 

У 2 2 16 5 - - - - 2 - - 
М 2 2 9 5 - - - - - - - 
Ж - - 7 - - - - - 2 - - 

Некретнине и
пословне 
активности 

У - 14 12 3 4 - 2 - 15 - 3 
М - 14 9 3 3 - 2 - 9 - 2 
Ж - - 3 - 1 - - - 6 - 1 

Државна управа и
одбрана 

У 4 28 112 45 211 - 1 5 12 21 18 
М 4 22 92 20 201 - 1 5 6 21 15 
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Ж - 6 20 25 10 - - - 6 - 3 

Образовање 
У 4 152 277 9 - - 2 5 65 - 16 
М 4 119 183 9 - - 2 5 55 - 11 
Ж - 33 94 - - - - - 10 - 5 

Здравствени и
социјални рад 

У 2 50 106 7 2 - 7 13 24 - 9 
М 2 42 37 3 1 - 6 13 14 - 8 
Ж - 8 69 4 1 - 1 - 10 - 1 

Комуналне, 
друштвене и
личне делатности 

У 15 19 10 6 4 - 2 6 14 - 7 
М 10 15 7 5 3 - 2 6 14 - 7 
Ж 5 4 3 1 1 - - - - - - 

Приватна 
домаћинства са
радницима 

У - - - - - - - - - - - 
М - - - - - - - - - - - 
Ж - - - - - - - - - - - 

Екстериторијалне 
организације и
тела 

У - - - - - - - - - - - 
М - - - - - - - - - - - 
Ж - - - - - - - - - - - 

Непознато 
У 1 7     31 21 10 - 42 6 6 - 511 
М 1 5 22 15 9 - 42 6 5 - 439 
Ж - 2 9 6 1 - - - 1 - 72 

*У – укупно; М – мушкарци; Ж – жене. 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 

 

3. Привреда 

3.1. Привредна структура 
 
Табела 37. Број предузећа по делатностима и величини, 2008. 

 

Број предузећа 
Удео у укупном броју 
предузећа истог сектора 
(%) 

Удео у 
укупном 
броју 
предузећа 
(%) Велика Средња мала укупно велика средња мала 

УКУПНО 0 4 159 163 0,00 2,45 97,55 100 
Пољопривреда и лов 0 0 9 9 0,00 0,00 100,00 5,52 
Шумарство 0 0 1 1 0,00 0,00 100,00 0,61 
Производња текстила и 
текстилних производа 

0 0 2 2 0,00 0,00 100,00 1,23 

Прерада дрвета и производи 
од дрвета 

0 0 3 3 0,00 0,00 100,00 1,84 

Производња метала и 
металних производа 

0 0 9 9 0,00 0,00 100,00 5,52 

Остала прерађивачка 
индустрија 

0 0 7 7 0,00 0,00 100,00 4,29 

Прерађивачка индустрија – 0 0 12 12 0,00 0,00 100,00 7,36 
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укупно 
Производња и снабдевање ел. 
енергијом, гасом и водом 

0 0 1 1 0,00 0,00 100,00 0,61 

Грађевинарство 0 2 5 7 0,00 28,57 71,43 4,29 
Трговина на велико и мало  и 
оправка моторних возила и 
предмета за личну употребу 

0 0 77 77 0,00 0,00 100,00 47,24 

Саобраћај, складиштење и 
везе 

0 0 19 19 0,00 0,00 100,00 11,66 

Финансијско посредовање 0 0 2 2 0,00 0,00 100,00 1,23 
Активности у вези са 
некретнинама, изнајмљивање 
и пословне активности 

0 0 1 1 0,00 0,00 100,00 0,61 

Државна управа и одбрана и 
обавезно социјално 
осигурање 

0 1 0 1 0,00 100,00 0,00 0,61 

Образовање 0 0 10 10 0,00 0,00 100,00 6,13 
Здравствени и социјални рад 0 0 1 1 0,00 0,00 100,00 0,61 
Остале комуналне, друштвене 
и личне услужне активности 

0 0 1 1 0,00 0,00 100,00 0,61 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Табела нам показује да су највише заступљена трговачка предузећа, у доброј мери 
грађевинска а приметна је евазија прерађивачких предузећа. Претпоставка је да има доста 
непријављених предузетника и радњи и да има доста фирми које постоје само на папиру. 
 

Табела 38. Структура предузећа, установа и других правних лица према области 
делатности, стање 31.12.2007. 

 Општина 
Удео у укупном броју 
предузећа (%) 

УКУПНО 163 100 
Индустрија и рударство 26 15,95 
Пољопривреда и рибарство 9 5,52 
Шумарство 1 0,61 
Водопривреда 0 0,00 
Грађевинарство 7 4,29 
Саобраћај и везе 19 11,66 
Трговина 77 47,24 
Угоститељство и туризам 0 0,00 
Занатсво и личне услуге 2 1,23 
Стамбено-комуналне делатности 1 0,61 
Финансијске и друге услуге 1 0,61 
Образовање и култура 13 7,98 
Здравство и социјална заштита 3 1,84 
Друштвено-политичке заједнице и 
организације 

4 
2,45 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 
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Табела 39. Број регистрованих предузећа по секторима и делатностима у 2005 год. 

Укупно Трговина Ресторани 
Саобраћај, 
складиштење 
и везе 

Грађевинарство 
и комуналне 
делатности 

Здравство Прерађивачка 
индустрија 

Мењачнице 

229 164 2 40 6 2 9 2 

 
 
Табела 40. Број регистрованих предузетника у Општини Прешево, октобар 2005 год. 

Укупн
о 

Трговин
а на 
мало 

Трговин
а на 
велико 

Грађевинарств
о 

Прерађивачк
а индустрија 
и ресторани 

Финансијск
о 
посредовањ
е и адвокати 

Саобраћај, 
складиштењ
е и везе 

Здравств
о 

389 306 10 3 36 15 12 7 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 
Табела нам показује да су највише заступљена трговачка предузећа, у доброј мери 
грађевинска а приметна је евазија прерађивачких предузећа. Претпоставка је да има доста 
непријављених предузетника и радњи и да има доста фирми које постоје само на папиру. 
 
 
Табела 41.  Пољопривредне површине на територији општине Прешево у процентима(%) 

Општина Површина (квм2) 
Пољопривредна 
повшина (%) 

Прешево 264 60.60 

Извор: Завод за развој Републике Србије 
 
Табела нам показује да општина Прешево поседује велике површине обрадивог земљишта 
и управо је то један од круцијалних разлога да тврдимо да је сектор пољопривреде 
најбитнији за будући развој општине Прешево. 
 
 
Табела 42. Сточни фонд општине Прешево 

Општина 
Говеђа Свиња Овце Живина 

1990 2002 1990 2002 1990 2002 1990 2002 

Прешево 6636 5578 859 486 11716 1787 40329 38.512 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 
Табела нам указује на осетно опадање сточног фонда, поготово када су у питању овце где 
је фонд опао чак шест пута. Сви ови подаци нам говоре да нема организованог наступа на 
тржишту и услед тога опада продаја стоке а самим тим и сврха бављења сточарством. 
 
 



38 
 

Табела 43. Производња воћа- укупни принос у 2002. години у тонама 
Општина Грожђе Јабука Шљива 

Прешево 2996 163 104 

 
Извор: Завод за развој Републике Србије 

Табела 44. Образовне институције у општини Прешево 
Место Основне Средње 

Бр. Ученика Бр. 
Радника 

Бр. 
Наставника 

Истурена одељења Спортске 
сале 

Град 
Прешево 

Ибрахим 
Кељменди 

 
2700 171 133 (Жујинце,Жељ.станица, 

Норча, Курбалија, Трнава) 
Да 

Ораовица 
Сељами 
Халачи 

 
762 58 51 (Буковац, Госпођинце и Г. 

Шошаја) 
Да 

Рајинце Зенел Ајдини  
352 34 21  Да 

Црнотинце Дитуриа  
492 52 44 (Букуревац) Да 

Миратовац 
Абдула 
Крашница 

 
688 50 41  Не 

Рељан 9 Мај  

780 (621 на 
Албанском 
језику и 159 
на Српском) 

69 48 (Буштрање, Свињиште, 
Алиђерци, Стрезовце, 
Ашане, Маминце, 
Славујевац, Чукарка) 

Да 

Град 
Прешево 

 Скендербеу 
864 110 92  Да 

Железничк
а станица 

Вук Караџић  
226 36 27 (Цакановац) Да 

Град 
Прешево 

 
Средња 
Техничка 
Школа 

930 93 83  Да 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 

Табела нам указује да скоро у сваком насељу општине Прешево постоји основна школа. 
Постоје и две средње школе, једна стручна и једна гимназија.  

Констатација је да је општини Прешево потребна и институција вишег или високог 
школства. 

Табела 45. Број корисника социјалне помоћи у Општини Прешево 

Општина Малолетни Пунолетни Укупно 

Прешево 746 851 1597 

 
Табела нам указује на процентуално доста велики број социјалних случајева и када су у 
питању малолетна а и пунолетна лица. 
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3.2. КОРИДОР 10 као велика шанса за стратешки развој општине 
Прешево 

 
Изградњом ауто-пута Е-75 успоставља се функционисање саобраћаја на правцу 

Север-Југ И укјучивање у мрежу савремених европских саобраћајница и мреже ауто 
путева. Међународни пут Е-75, који делом пролази кроз Србију спада у значајније 
европске путне правце. Он је сврстан у Тем путеве (Тrans European Мотоrwаys) који за 
један од циљева имају повезивање топлих и хладних мора Европе. 

Према свом значају у путној мрежи Србије, путни правац Будимпешта- Суботица-
Нови Сад-Београд- Ниш- Лесковац- Врање- Прешево- Скопље- Солун, заузима 
истакнуто место, с обзиром да пролази кроз подручја са великом густином насељености, а 
такође повезује долине реке Саве, Дунава и Мораве. Код Београда се укрштају коридори 
ауто-пута Е-75 и Е-70 а нешто јужније код Ниша коридори ауто путева Е-75 и Е-80. 
За реализацију овог пројекта потребно је обезбедити средства кроз концесије, страна 
улагања и кредите. Инвестициона вредност на деоници Суботица- Београд (186,8 км) 
износи 318 милиона УСД, а на деоници Београд- Прешево (378 км) износи 678 милиона 
УСД. 

Коридор 10, а посебмо део од Лесковца до границе са Македонијом и 
далековод од Ниша до Скопља важни су стратешки пројекти за развој општине 
Прешево. По званичним подацима на извођењу овог пројекта биће запослено 100 000 
људи, а предвиђено је и да се након завршетка отвори исто толико радних места. 
Трошкови изградње ове деонице процењују се на више од 550 милиона еура. Тренутно су 
у застоју радови од Прешева до македонске границе због проблема са експропријацијом 
земљишта на територијама општина Прешево и Бујановац. Власници земље у Прешеву 
траже неколико пута већу цену од реалне по квадратном метру. Поред модерног ауто 
пута, требало би да се гради двоколосечна пруга, гасовод, далековод од 400 кw и 
постави оптички кабал. 

На делу пута Е-75 од Ниша ка Македонији према просторном плану предвиђено је 
да ће путници моћи да користе следеће: 
• 9 мотела 
• 12 бензинских пумпи 
• 36 одморишта 
Просечни дневни саобраћај на Коридору 10 од Лесковца до границе са Македонијом 
у 2001. години био је од 3 660 до 5054 возила а 2005. предвиђено је 8 300 возила. Све то 
пружа могућност за стварање нових праваца развоја општине (туризам, услуге). (Институт 
за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално економске стратегије 
општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 
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3.3. Индустрија 

 Пољопривреда 
 

Експертска група стручњака Института за мала и средња предузећа је сачинила 
SWОТ анализу са компаративним предностима и својим закључцима за неколико 
стратешких циљева и развојних шанси општине Прешево. СWОТ анализа представља 
уобичајни инструмент стратешког планирања, намењен идентификацији компаративних 
предности, али и основних слабости општине, који представљају главне инпуте, односно 
инхибиторе развоја. Генерално, СWОТ анализа је преглед унутрашњих снага И слабости, 
као и шанси и претњи које су под утицајем спољних чинилаца. У смислу СWОТ анализе, 
под снагама се подразумевају сви унутрашњи фактори који имају позитиван утицај на 
положај општине Прешево и креирање регионалних компаративних предности. 
Унутрашњи фактори који имају негативан утицај на позицију општине Прешево су 
дефинисане као слабости. Шансе произилазе из боље употребе снага или умањивања 
слабости, као и из позитивног утицаја екстерних фактора. Претње су сагледане као 
очекивани неповољни спољни утицај на позицију општине Прешево.  

Овако дефинисана, SWОТ анализа, заједно са темељном анализом тренутне 
ситуације, даје и основне елементе за дефинисање стратешких циљева и приоритета, као и 
параметре њихове оправданости. 

Пољопривредне делатности (ратарство, сточарство, воћарство) 

Снаге Слабости Шансе Претње 

 Добра географска 
позиција и клима за 
одређене културе у 
ратарству и воћарству 

 Плодно земљиште 
за одређене културе 

 Прешево је 
познато по неким 
пољопривредн им 
производима као што 
су сир, јогурт, воћни 
сокови 

 Застарела механизација 
 Опадање сточног фонда 
 Уситњени поседи 
Гашење већине 

земљорадничких задруга 
 Неорганизован 

тржишни наступ 
 Недостатак нових брендова 
 Недостатак градског 

Удружења пољопривредника 
 Слаб менаџмент И 

маркетинг 
 Неадекватна развојна 

статегија 

 Повећана потражња 
за 
Здравом храном 

 Повећана 
финансијска 
помоћ од стране Владе 

 Помоћ међународних 
организација 

 Јака конкуренција 
из других градова 

 Јака конкуренција 
из других региона 
(Македонија, Косово, 
Турска ) 

 Неконтролисана 
увозна политика 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006  
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Прехрамбена индустрија 

Снаге Слабости Шансе Претње 

 Неколико добро 
Познатих млекара 
(Ајка, Фонтана, Дода) 
 

 Фабрика за 
производњу воћних 
сокова "Флуиди" 
 

 Постојећи мањи 
Производни капацитети 

 Незавршена 
Приватизација 
 

 Губитак тржишта 
 

 Лоша опрема 
 

 Велика 
конкуренција у 
регион 
 

 Развој бољих 
Производних техника 
 

 Улазак Србије у ЕУ 

 Недостатак 
инвестиција за развој 
прехрамбене 
индустрије 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 Општина Прешево у свом саставу има 35 катастарских насеља. Већи део тих 
насеља су сеоског типа. Та насеља су разуђена у равничарском и у брдовитом делу. У 
највећем броју насеља пољопривреда представља највећи извор прихода. Међутим, иако је 
то један од главних прихода становништва, пољопривреда је екстензивног типа, и обавља 
се на традиционалан начин, тако да је продуктивност на ниском нивоу.   

Посматрајући структуру коришћења укупних земљишних површина, 90% или 10. 
218 ха заузима пољопривредно земљиште, 1. 2 % или 136 ха на шумско земљиште а 
остатак од 8. 8 % или 999 ха је неплодно земљиште. Од укупне величине пољопривредног 
земљишта која износи 10. 218 ха у приватном власништву се налази 99. 64 % а само 0. 36 
% или 42 ха је друштвено власништво. Просечна површина парцела у приватном сектору 
озноси 0. 25 ха а у друштвеном сектору 0. 49 ха. Уситњеност парцела неповољно утиче на 
остварење веће пољопривредне производње и примене модерне агротехнике. У структури 
остварене пољопривредне производње у општини Прешево преовлађују традиционална 
производња дувана, пшенице, кукуруза. 

Табела 46. Структура земљишних површина, 2006. 

 
Општина 
(км2) 

Удео  у 
укупној 
површини 
општине 
(%) 

Удео 
општине у 
површини 
истог типа у 
округу (%) 

Округ (км2) 

Удео округа 
у површини 
истог типа у 
Србији (%) 

Србија 
(км2) 

Укупна    
површина 

264 100 7,50 3.520 3,98 88361 

Пољопривредна 
површина 

160 60,61 8,28 1.932 3,78 51123 

Обрадиве 
површине 

88 33,33 11,40 772 2,32 33299 

Обрасла шумска 
површина 

97 36,74 7,02 1.381 6,96 19845 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 
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Регион општине Прешево располаже са неколико хиљада хектара где се може 
организовати воћарска производња. Саме пољопривредне површине налазе се у тзв. 
Прешевској долини формираној између масива Скопске Црне Горе на западној страни и 
планине Козјак на источној страни. Сам терен је доста таласат а у генералном смислу 
наклоњен према средини односно ка реци Ј. Моравица. На вишим теренима сусреће 
алувиална земљишта а на нижим делувиална земљишта. У вишим теренима подземне воде 
су доста дубоке а у нижим су чак и на самој површини терена. 

Клима у региону општине Прешево је континентална са средњом месечном температуром 
од 01.04. до 15.09. од 10. 4 до 22 целзијуса.  

Ови природни услови пружају могућност за гајење интензивних култура као што су воће и 
друге културе. Зимски месеци су доста топли са минималном температуром у месецу 
јануару од 0 – 3, што значи да је температура у зимском периоду релативно висока. 

Сума годишњих падавина у овом региону је релативно мала. Висина воденог талога 
просечно износи 626 мм и приближава се аридним крајевима где се наводњавање јавља 
као императив. У току вегетације сума падавина је око 270 мм односно 2 700 м3/ ха што је 
недовољно за интензивну воћарску производњу. Земљиште се одликује богатством база 
које дају повољну реакцију за узгој воћа. Основна карактеристика овог земљишта је што 
су богата у клоидној фракцији чак 35 % и потпуно су безкарбонатна а имају и повољну 
неутралну до слабо киселу реакцију која је погодна за воћарску производњу.                                                 

На бази горе наведених података може се закључити да је регион општине Прешево 
идеално подручје за подизање и организовање воћарске производње. 

 Идеални природни услови, земљиште, клима, вода надморска висина 

 Повезаност са регионима, путна мрежа. 

Локалитети где би се организовала воћарска производња: 
1. Долина реке Јужна Моравица са обе стране реке: 

 Јабука- 200 ха 
 Крушка- 150 ха 
 Бресква- 100 ха 

2. Источна страна реке Јужна Моравица, надморска висина 450- 500 м; локалитети: 
Стрезовце, 
Алиђерце, Големи До, Рељан, Буштрање 

 Шљива- 350 ха 
 Вишња- 150 ха 
 Кајсија- 150 ха 

 
Ситно воће 

 Малина- 100 ха 
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 Јагода- 159 ха 
 Купина- 20 ха 

 
3. Западна страна од реке Јужна Моравица од 450- 550 м надморске висине; локалитети : 
Миратовац, Трнава, Прешево, Ораовица, Црнотинце, Рајинце и планинска села надморске 
висине 
550 м. 

 Јабука- 350 ха 
 Крушка- 250 ха 
 Шљива- 150 ха 

 
Ситно воће 

 Јагода- 150 ха 
 Купина- 100 ха 
 Малина- 80 ха 

 
Укупно под воћем 

 Јабука- 550 ха 
 Крушка- 350 ха 
 Шљива- 450 ха 
 Кајсија- 100 ха 

 
Ситно воће 

 Јагода- 300 ха 
 Купина- 120 ха 
 Малина- 180 ха 

 
Подизањем ових површина под воћарском производњом треба урадити следеће: 

 Уредити парцеле кроз комасацију, арондацију или применити друге облике уређивања 
земљишта 

 Вршити наводњавање помоћу система „ кап по кап“ и других система помоћу 
вештачких 
акумулационих језера и из постојећих река и водотокова.  

Подизањем ових површина под воћем, дошло би до пораста новог запошљавања а у 
перспективи би се изградила и хладњача за прераду воћки, што нам говори да је развој 
воћарства један од приоритета у имплементацији локално - економске стратегије развоја 
града Прешева.       Становништво у сеоским срединама је релативно младо али стручно 
неедуковано. Фармери нису довољно информисани о најновијим технолошким 
достигнућима и методама производње. Нису информисани и нису обучени да аплицирају 
за средства код Владиних институција и фондова и код међународних организација. 
Основни елементи инфраструктуре (ел. енергија, водоснабдевање, канализација) нису у 
потпуности доступни у свим подручијима општине Прешево.                         
Највише су угрожене месне заједнице Церевајка и Буковац као и месне заједнице које 
гравитирају ка граници са Македонијом.                         
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Образовање, додатна едукација, култура и здравство, адекватно су доступни само у већим 
селима. Превоз радника и робе је на веома ниском нивоу у руралним подручјима општине 
Прешево.  Снага овог подручја је у здравој животној средини и развоју сеоског туризма.          
Пољопривредна производња се у највећој мери обавља на малим и уситњеним поседима 
сем у мз. Ораовици, што успорава продуктивност и отежава услове живота на селу.                
Пољопривредна механизација је застарела што представља ограничавајући фактор раста.        
Позитиван утицај ће наступити кроз обновљен интерес Владе Р.Србије за развој 
пољопривреде, кроз све веће интересовање одређених међународних организација за 
подстицање пољопривреде; стварање одређене службе за подршку и обезбеђење 
информација фармерима; стварањем одређене службе на нивоу општине која ће 
обезбедити маркетинг подршку за пољопривредне производе из Прешева.                         
Задатак ових служби на нивоу општине треба да буде и сарадња са институцијама које се 
баве увођењем сертификације и стандарда у пољопривредној производњи. 

Табела 47. Шумски капацитети Општине Прешево 

Катастарска општина Врста сече 
Површина 
ха 

Укупна 
запремина 

Запремина 
по 1ха м3 

Прираст 
по 1ха м3 

Големи До Прореда 28.00 1710.0 61.1 2.5 

Буштрање Прореда 32.0 1440.0 45.0 2.5 
Славујевац Прореда 66.00 2970.0 45.0 2.5 
Љаник Прореда 83.00 3735.0 45.0 2.5 
Ораовица Прореда 118.00 6960.0 59.0 2.5 
Гаре Прореда 313.00 21910.0 70.0 2.5 
Рељан Прореда 7.0 350.0 50.0 2.5 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 

Табела указује да највише предела под шумом иам у брдовитом делу Општине Прешево, 
конкретно на подручју насеља Гаре.                                                                
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3.4. Туризам 

Туризам и услуге као шанса за развој општине Прешево 

 Прешево је карактеристично по томе да поседује по мали део свега што се тиче 
туризма и услуга: културу, религију, природу, спорт и услуге али није специјализовано ни 
за једну врсту туризма. То отежава дефинисање адекватног пакета понуде а у вези са тим 
промоцију туристичког имиџа. Прешево нема ниједан капацитет за пријем туриста. 
Требало би урадити много тога на афирмацији туризма како би предузетници а и општина 
почели да инвестирају у изградњу савремених туристичких објеката. 

 Глобални тренд повецања тражње специфичних туристичких категорија као 
што је активни одмор (планинарење, бициклизам, ловни туризам, риболов), сеоски 
туризам, Коридор 10, магистрални пут М25, велике су могућности на које општина 
Прешево мора да реагује. Експертска група стручњака Института за мала и средња 
предузећа је сачинила СWОТ анализу са компаративним предностима и својим 
закључцима за неколико стратешких циљева и развојних шанси за туризам у општини 
Прешево. 

Снаге Слабости Шансе Претње 

Туристишки ресурси 

Планински превој око 
Прешева 

 Језера (Ораовица и 
Буштрање) 

 Неистражени предели 
 Лов 
 Археолошке локације 
 Високи квалитет 

планинских 
Изворишта вода 

 Непотпуна 
искоришћеност 
потенцијала 

 Лоша инфраструктура 
 Лоша означеност 
 Непостојање хотела и 

ресторана 
 Недовољно развијене 

Археолошке локације 
 Слаб менаџмент и 

маркетинг 

 Пораст интереса за 
активним 
одморима 

 Пораст интересовања 
ученика за рекреативну 
наставу 

 Пораст интересовања за 
сеоски туризам 

 Развој 
 мултифункционалних 
објеката 
поред аутопута (Коридор 
10 ) И магисталног пута 
М25 

 Конкуренција 
осталих градова и 
региона 

 Конкуренција из 
ближег окружења 

Приступачност услуга 

Снаге Слабости Шансе Претње 

 Дуга традиција 
становника 
Прешева у сектору услуга 
 

 Близина аутопута 
Београд-Скопље 
 

 Постојање одређених 
услужних објеката на  
ауто-путу 

 Непостојање 
туристичке 
организације на нивоу 
општине 

 Непостојање wеб 
сајта који би пружио 
информације о 
услужним И 
туристичким 
објектима у Прешеву 

 Удаљеност аутобуске 
станице од аутопута 

 Коридор 10 
 

 Магистрални 
пут М25 (Прешево- 
Гњилане) 
 

 Транзитни 
Туризам 
 

 Риболов 
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 Удаљеност осталих 
услужних објеката од 
ауто-пута И 
магистралног 
пута М25 

 Неки туристишки 
објеки су на лошим 
локацијама тако 
да немају директан 
контакт 
са потенцијалним 
туристима 

  

Прешево има велике потенцијале за развој сеоског туризма али они нису у целости 
искоришћени. Такође, општина Прешево има велике могућности за развој ловног и 
транзитног туризма. Највећа шанса за развој туризма и услуга приће се општини Прешево 
изградњом Коридора 10 и магистралног пута М-25. Изградња Коридора 10 подразумева 
запошљавање око 100.000 људи у наредном периоду. Сигурно је да Општина Прешево 
треба да искористи своју близину Коридору 10 тако што ће подстакнути постојеће и нове 
предузетнике да улажу средства како би обезбедили услуге за велики број људи који ће 
користити овај Коридор. (Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: 
Израда локално економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево., 2005/2006.) 

Туристичка понуда и маркетинг 

Снаге Слабости Шансе Претње 

 Инвестиција у објекат 
где 
је смештена школа у 
Церевајки 

 План за изградњу 
хотела у 
Граду Прешеву 

 Слаба промоција 
догађаја у општини 

 Недефинисане 
туристичке компаративне 
предности и 
имиџ општине 

 Непостојање 
адекватних 
туристичких И услужних 
капацитета 

 План премештања 
Аутобуске станице 

 План изградње услужно-
туристичких објеката поред 
ауто-пута и на граничном 
прелазу 

 Стварање одређене 
Туристичке манифестације 

 Сарадња са туристичким 
Организацијама у 
окружењу 

 Промоција етнокултуре 

 Конкуренција 
из окружења 

 Сматрамо да ће најпрофитабилнија улагања бити у пумпне станице, интернет 
киоске, продавнице брзе хране, продавнице сувенире које карактеришу регион у коме се 
налази Општина Прешево. Ово је могућност коју у потпуности треба искористити како би 
се решио један од горућих проблема ове општине а то је проблем велике незапослености 
која по подацима НСЗ износи 38.5%.. Велики недостатак је слаба координација у 
презентацији општине у другим регионима. Требало би радити на томе да се општина 
туристички презентује на сајмовима у Београду и на сајмовима међународног карактера и 
радити на унапређењу маркетинг концерта у туристичкој понуди Прешева. 



47 
 

4. Културно-Историјски споменици 

Табела 48. Културно-историјска обележја у Општини Прешево: 

Општина Културно-историјска обележја 

Прешево 

1. Неистражено археолошко налазиште на 
    локалитету „Марково кале“ 
2. Локалитет „Шупљи камен“ 
3. Објекат „старе џамије“ из 17. века 
4. Цркве у с. Ораховица и у Прешеву 
5. Објекат „старе зграде“ 
6. Локалитет „Влажних станишта“ 
7. Стара чаршија 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

Табела указује на постојање велике културно-истријске баштине овог краја и објеката који 
датирају још из 17. века као што је објекат "СТАРЕ ЏАМИЈЕ". 

 

Слика 6. Марково Кале                                    Слика 7. Шупљи камен 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/ 

 

5. Насеља Општи подаци 
 
 На простору од 264 км2 у 35 насеља живи 34.904 становника или 132 
становника на км2, што општину Прешево сврстава међу најгушће насељеним подручјима 
Србије. Карактерише је експлозиван природни прираштај становништва и хетерогена 
мрежа насеља формирана под утицајем националне структуре становништва. 
 Насеља са албанским живљем имају знатно већи број становника, по правилу 
више од 1000. Таквих насеља има 11, међу којима су после Прешева (13.426) највећа 
Ораовица (3.774), Миратовац (2.774) и Рајинце (1.954). На другој страни су национално 



48 
 

мешовита насеља или са претежним учешћем Срба, која су по правилу уситњена и 
суочена са опадањем броја становника.  
 
 
Табела 49. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2006. 
 Општина Округ 
Број насеља 35 363 
Број градских насеља 1 6 
Број осталих насеља 34 357 
Број катастарских општина 24 365 
Просечна величина катастарске општине (км2) 7,5 9,7 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 
 
 
 

 
 
Графикон 3. Општи подаци о насељима у Прешево 
Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 
 
 
Табела 50. Подаци о насељима (тип насеља, број становника), 2002. 

Редни 
број 

Насељено место 
Тип насеља 
(градско/ остало) 

Број становника 
Удео у укупном броју 
становника у општини 
(%) 

1. Алиђерце Остало 1043 2,97 
2. Берчевац Остало 19 0,05 
3. Бујић Остало 104 0,30 
4.  Буковац Остало 109 0,31 
5. Букуревац Остало 841 2,39 
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6. Буштрање Остало 883 2,51 
7. Гаре Остало - 0,00 
8. Големи Дол Остало 285 0,81 
9. Горња Шушаја Остало 95 0,27 
10.  Госпођинце Остало 41 0,12 
11. Депце Остало 502 1,43 
12. Доња Шушаја Остало 342 0,97 
13. Жујинце Остало 1270 3,62 
14. Илинце Остало 139 0,40 
15.  Курбалија Остало 154 0,44 
16. Љаник Остало 29 0,08 
17. Мађере Остало 175 0,50 
18. Миратовац Остало 2777 7,91 
19. Норча Остало 981 2,79 
20. Ораовица Остало 3849 10,96 
21. Печено Остало 121 0,34 
22. Прешево Градско 13506 38,46 
23. Рајинце Остало 1940 5,52 
24. Ранатовац Остало 64 0,18 
25. Рељан Остало 688 1,96 
26. Свињиште Остало 103 0,29 
27. Сефер Остало 58 0,17 
28. Славујевац Остало 481 1,37 
29. Станевце Остало 77 0,22 
30. Стрезовце Остало 1002 2,85 
31. Трнава Остало 1163 3,31 
32. Цакановац Остало 222 0,63 
33. Церевајка Остало 71 0,20 
34.  Црнотинце Остало 1453 4,14 
35.  Чукарка Остало 531 1,51 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 

 
 
 

Табела 51. Списак насеља и припадајућих катастарских општина. 
 

Редни 
број 

Насељено место 
Катастарска 
општина 

1. Алиђерце Рајинце 
2. Берчевац Буковац 
3. Бујић Црнотинце 
4. Буковац Д.Шушаја 
5. Букуревац Букаревац 2 
6. Буштрање Жујинце 2 
7. Гаре Илинце 
8. Големи Дол Букаревац 
9. Горња Шушаја Жујинце 1 
10. Госпођинце Ораовица 
11. Депце Прешево 
12. Доња Шушаја Церевајка 
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13. Жујинце Курбалија 
14. Илинце Норча 
15. Курбалија Буштрање 
16. Љаник Трнава 
17. Мађере Цакановац 
18. Миратовац Чукарка 
19. Норча Алиђерце 
20. Ораовица Славујевац 
21. Печено Стрезовце 
22. Прешево Миратовац 
23. Рајинце Рељан 
24. Ранатовац Свињиште 
25. Рељан  
26. Свињиште  
27. Сефер  
28. Славујевац  
29. Станевце  
30. Стрезовце  
31. Трнава  
32. Цакановац  
33. Церевајка  
34. Црнотинце  
35. Чукарка  

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 
 
 

Табела 52. Списак месних заједница. 
 

Редни 
број 

Месна 
заједница 

Насеље којем 
припада МЗ 

Број 
становника 

Удео у укупном броју 
становника у општини 
(%) 

1 МЗ Рајинце 
Берчевац 
Рајинце 

19 
1940 

0,05 
5,52 

2 МЗ Буковац 

Буковац 
Гаре 
Г.Шушаја 
Госпођинце 

109 
- 
95 
41 

0,31 
- 
0,27 
0,12 

3 МЗ Црнотинце 
Црнотинце 
Д.Шушаја 

1453 
342 

4,14 
0,97 

4 МЗ*  - - 

5 МЗ Илинце 
Илинце 
Мађере 
Ранатовац 

139 
175 
64 

0,40 
0,50 
0,18 

6 МЗ Букаревац Букаревац 841 2,39 
7 МЗ Жујинце Жујинце 1270 3,62 
8 МЗ Ораовица Ораовица 3849 10,96 
9 МЗ Прешево 1 

Прешево 13506 
 
38,46 
 10 МЗ Прешево 2 

11 МЗ Церевајка 

Депце 
Печено 
Сефер 
Церевајка 

502 
121 
58 
71 

1,43 
0,34 
0,17 
0,20 
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12 МЗ Курбалија 

Бујић 
Курбалија 
Станевце 
 

 
104 
154 
77 
 

0,30 
0,44 
0,22 

13 МЗ Норча Норча 981 2,79 
14 МЗ Буштрање Буштрање 883 2,51 

15 МЗ Трнава 
 
Трнава 
 

 
1163 
 

3,31 

16 МЗ Цакановац Цакановац 222 0,63 
17 МЗ Чукарка Чукарка 531 1,51 
18 МЗ Алиђерце Алиђерце 1043 2,97 
19 МЗ Славујевац Славујевац 481 1,37 
 
20 МЗ Стрезовце 

 
Стрезовце 
 

 
1002 
 

2,85 

21 МЗ Миратовац Миратовац 2777 7,91 
 
22 МЗ Рељан 

Големи Дол 
Рељан 

285 
688 

0,81 
1,96 

 
23 МЗ Свињиште 

Љаник 
Свињиште 

29 
103 
 

0,08 
0,29 
 

Извор: Профил Заједнице, Канцеларија за локални економски развој, Јануар 2010 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

5.1. Становништво према типу насеља 

 

Табела 53. Структура становништва према типу насеља, 2002. 

 
Општина  Округ  Србија  
Број Учешће (%) Број Учешће (%) Број Учешће (%) 

Градско становништво 1 62 363 100 6169 100 
Остало становништво 34 38 / / / / 
Укупно становништво 35 100 / 100 / 100 

Извор: Институт за развој малих и средњих предузећа, Пројекат: Израда локално 
економске стратегије општине Прешево, Београд-Прешево 2005/2006 
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5.2. Сеоска насеља и кућа 

У изложеним разматрањима наплашаване су важније морфолошке одлике насеља. 
На овом месту посебно се указује на елементе насеобинске трансфромације и износи 
осврт о кући и споредним зградама.  Трансформација предеоних насеља је општа појава, 
али је најизраженија на карадачком прибрежју. У рнијим долинским језгрима данас су 
само стари крајеви, јер су насеља прерасла положаје развивши се и у упоредничком 
правцу, дуж ободних путева. Док су у збијеним селима гомиластог и других типова, 
старији крајеви низног и других, новији су поглавито друмског линијастог варијетета. У 
најразвијенијим селу Прешевске котлине, Ораовици, пољски крајеви, орјентисани 
морфолошким ганицом дна и обода, наврстани су око пута за Црнотинце дужином од 
скоро 2 км. У средишту, на обалама Ораовичке реке, је део јаке збијености са поптпуним 
ушоравањем. Ту је ’’ва рош’’ у селу са више продавница и занатских радњи. И новији 
пољски крајеви, којима се сада територијално шире села, имају на западном прибрежју 
низ позитивних компонената географског положаја. Они су најпре на осунчаном, 
присојном, затим заветринском од ветра заштићемон, те спојном економском положају-
додиру пољопривредних површина различите структуре; уз то, снабдевена су водом а и 
саобраћајно повезана. 

 

 

 

Слика 8. Панорама села Ораовице 

Извор: https://www.google.rs/search/rahovica/presheve/ 
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Закључак 

Расправљана регионална-географска тематике општине Прешево, открило је 
низ интересантних, непознатих и неочекиваних резултата. Због тога, у овим, 
завршним разматрањима, нужно је шире образложити и поцртати њихову 
суштинску проблематику. Она се у основи своди најпре на неразвијено социјално 
стање главнине предеоногстановништва а затимвековну конзервацију пејзажа, и 
коначно непрекидно битисање насеља и њихови антропогеографски циклус. 

Општина Прешево је једина област у опсегу јужноморавске и целокупне 
моравске удолине, у којој није средиште агрокултуре и привреде у централном 
котлинском рејону, на котлинској равни, већ на ободу. Због специфичних физио-
географских услова области те и погодности за људски живот, уз западни обод, на 
карадачком прибрежју, друштвено-географски садржај географске средине 
доминантан је од најстаријих времена до данас. При томе, у граничном суседству и 
непосредном додиру атара, егзистовала су и до данас остала најразвијенија насеља 
Ораовица и Прешево. Ова, за ободне делове котлине, и у теоријским концепцијама 
регионалне друштвене географије недовољно позната појава функционалних 
односа средишта – суседно село, је, у овом прегледу где утицај људског друштва 
још није превагнуо над силама природе, резултат детерминираности културно – 
географске надградње факторима физио-географске средине. Они и данас својим 
негативним дејством умногоме утичу на привреду, насеља, живот становништва, 
културу уопште.  

У читавој Моравској удолини, они су најупечатљивији баш у Прешевској 
котлини, области где још једанпут наглашавамо није извршена систематска измена 
негативних чинилаца географске средине, због истакнутих морфохидрографских 
услова и нарочито тектонским и данас активних покрета. Из тога произилази, да се 
хидротехничким радовима на регулацији тока Моравице, асанацији њене 
инундационо равни и мелиорацијама субекуманских и ливадско-барских 
површина, дакле, општој трансформацији равничарског простора, а затим и 
његовој урбанизацији, мора што пре приступити и то комплексно. Сасвим је 
поуздано, да ће перспективном трансформацијом и урбанизацијом, Моравичка 
равница постати жила кукавица овог потенцијално значајног предела. Данашње 
преовлађујуће тешко социјално стање становништва и забрињавајућа економска 
неразвијеност су аларм да се проблем општине Прешево постави као приоритетан 
задатак наше друштвене заједнице. 

Вековни континуитет насеља, на првобитним положајима били са извесним 
прекидима унутар атара, је изненађујућа поставка, поготово ако се има у виду да се 
ова област налази у централној балканској удолини, на магистралној комуникацији 
и да су се у њој и на њеном тлу одигравали бурни историјски догађаји и збивања, 
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вршиле смене становништва и етничка померања, што се све одражавало у 
антропогеографском превирању. Облашњење су, као и у проблему вековне 
конзервације пејзажа, детерминирајући утицаји физио-географских чинилаца. 
Мочварна и субекуменска Моравичка равница, као фактор изоловања и одвајања, 
воденим застором и блатиштима тешко проходна, природно је заштићавала 
приступ карадачком прибрежју те се у њему могао водити и релативно мирнији 
живот. Отуда се, на том географски најпогоднијем делу котлине и домаку 
шумовитог Карадага-природном склоништу и збежишту, живот могао увек 
обнављати и непрекидно одржавати. 
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