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УВОД 

 

Неуједначен степен регионалног развоја општина у Републици Србији представља 

један од најкомплекснијих развојних проблема. Досадашња економска политика довела је 

до тога да богате општине постају богатије, а сиромашније још сиромашније. Као 

последица такве економске политике дошло је до смањења броја становника и драстичног 

пада запослености у неразвијеним регионима, као и до промена у свим другим 

показатељима који репрезентују степен развијености региона. Међутим последњих година 

све више јача свест о улози регионалног развоја. 

 

Циљ овог рада је утврђивање степена развијености туризма који представља 

значајан покретач регионалног развоја општине Прешево. Утврђивање степена 

развијености врши се на основу већег броја показатеља. Неки од тих показатеља су: 

промена броја становника, проценат незапослености, учешће запослених у услужном 

сектору, степен образовања и др. На основу ових показатеља, анализе природних и 

антропогених потенцијала за развој туризма у општини Прешево и материјалне базе, 

приказаћемо тренутни степен регионалног развоја дате општине.  

 

Предмет проучавања овог рада су детаљно изучавање простора општине Прешево 

са акцентом на природне и антропогене потенцијале, облике туризма као значајним 

факторима регионалног развоја.  

 

У оквиру политичко регионалног развоја, једно од значајних питања јесте, да ли 

туризам може бити фактор његовог развоја? Предност туризма за бржи развој огледа се 

пре свега у мањим улагањима у туризам него у прерађивачку индустрију, у обезбеђивању 

нових радних места, смањењу стопе незапослености, постојања природних и антропогених 

туристичких вредности које представљају основу за развој различитих облика туризма.  
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I. ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО 

 

1. Географски положај 

 

 Општина Прешево лежи у Прешевској котлини на крајњем југу Републике Србије. 

Налази се на самом развођу црноморског и егејског слива, у долини реке Моравице, 

између источних обронака планине Рујан, општине Бујановац и Гњилане и западних 

планина Скопске Црне Горе. На југу се граничи са Републиком Македонијом.  

 Општина припада Пчињском округу и простире се на територији од 264 km
2
. 

Припада средњеевропској временској зони, са просечном надморском висином од 461 km
2
.  

Слика бр. 1 - Положај општине Прешево на карти Републике Србије 

 

Извор:https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&q=presevo+mapa+opstine 
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 Општина обухвата 35 насеља у којима живи око 36.000 становника и око 12.000 

становника који су 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 сусрећемо 

алувијална земљишта а на нижим делувијална.
1
 

 

 У Прешеву већинско сановништво је Албанско (95 %), област је била политички 

нестабилна у време проблема на Косову и северној Македонији што је знатно утицало и на 

сам развој туризма. 

 

2. Саобраћајни положај 

 

 Када је у питању саобраћајни положај Прешева можемо рећи да је повољан. 

Прешево се налази у средишту комуникационих праваца, западно од друмске и 

железничке магистрале на међународном коридору Е-10 који повезује средњу са јужном 

Европом и Малом Азијом. Кроз нашу земљу повезује правац Будимпешта - Беогад - 

Скопље - Солун - Атина. Овај коридор се у нашој земљи односи на међународни аутопут 

Е-75, који у јужном делу наше земље пролази кроз општину Прешево у виду полуаутопута 

М25.2.  

 Саобраћаном положају општине погодује и близина три међународна аеродрома: 

Ниш 160 km, Приштина  78 km и Скопље на 65 km. Најближи већи град је Врање, који се 

налази на 50 km од Прешева. 

                                                           
1
 Костић. М, Врањско - Бујановачка котлина, Врањски гласник, Врае, 1968. 
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 Такође треба напоменути да је у плановима и спајање хидрографских мрежа Јужне 

Мораве и Вардара, ископавањем канала у овој области, тако да ће ова општина добити на 

значају када је у питању и развој воденог саобраћаја. 

Слика бр. 2 -  Е-75 Беорад - Прешево 

 

Извор: https://www.google.rs 
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II ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1. Рељеф 

 

 Рељеф је веома карактеристичан. Виши делови састоје се од гнајсева, филита, са 

честим интеркалацијама мермера. Територија је издужена на око 30 km, са просечном 

дужином дна од 423 до 462 m, посебну специфичност рељефа представља тектонска 

депресија у којој је развође сливова Мораве и Вардара.
2
  

 

 Долински рељеф на прибрежју моделовали су токови инверсног и консеквентног 

правца. Као у суседној Врањско-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 

проучавањем геолошког састава и тектонике источног дела планине Црне Горе (Карадаг),   

доказао је 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 

                                                           
2
 Костић. М, Врањско - Бујановачка котлина, Врањски гласник, Врање, 1968. 
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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.
3
 

Слика бр. 3 -  Прешевска долина 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=presevska+dolina 

 

 

2. Геолошке карактеристике 

 

 Геолошка грађа општине Прешево је доста сложена и разноврсна. Геолошку грађу 

Прешевске котлине чине кристаласти шкриљци I групе (микашисти и гнајсеви) и 

кристаласти шкриљци II групе (шкриљци Велешке серије - филити и серицитски шкриљци 

са мермерима и доломитима), затим мезозојске формације и магматске стене као што су 

                                                           
3
 Ршумовић. Р, Прешевска потолина, рукопис, 1969. 
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гранити, серпентини, дацити, андезити, сјенити и дијабази. Највећи део општинског 

простора како на ободу тако и у падини котлине заузимају кристаласти шкриљци родопске 

масе: гнајсеви, филити, серитски шкриљци, палеозојски гранити и магматске стене.  

 Део Карадага, североисточно од линије Крива Њива - Добричане богата је 

кристаластим шкриљцима гнајсне и микачистне серије, док формације Родопске масе 

(филити и серицитски шкриљци) припадају прекамбрији, док на сектору Ораовице и 

Прешева припадају старијем палеозоику, то су мермерни доломити. 

 Неогени седименти простиру се дуж обода Карадага, претежно су песковити и 

шљунковити, док су ређе лапори и песковите глине.  

 У геолошкој грађи источног обода учествују кристаласти шкриљци и магматске 

стене. Рујански обод од Стрезовца до Биљаче изграђен је од метаморфита Родопске серије 

(микашиста, гнајсева, филитомикашиста и др.) и гранит - гнајсева. Одавде настају гранити 

Бујановачког масива уз које се јављају и гнајсеви.  

 Око Славујевца откривене су алкалне базалтоидне стене, које пробијају кровину од 

шкриљаца Велешке серије. Ове стене граде блага купаста узвишења која представљају 

независне пробоје. Ораовички каменолом и боровачки рудокоп је од великог економског 

значаја, јер се искоришћавају као грађевински материјал за изградњу кућа, ограда, 

насипање путева и друге сврхе. Каменолом код терме Илиџе је у масивним кристаластим 

кречњацима и једрим мермерима. У Прешевском крају  ови мермерасти кречњаци сматрају 

се најбољим грађевинским материјалом. Кречњаци се користе и за печење креча. Код 

Левосојске клисуре налази се каменолом, а код Самољице мали мејдан у коме се на 

површини вади распаднут шкриљац.  

 

3. Геоморфолошке карактеристике 

 

 Повољне природне предиспозиције за инфрасруктурно повезивање различитих 

географских области пружају повољна геоморфолошка конфигурација терена, површине 
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на мањим надморским висинама, затим већи део терена без великих нагиба и мала 

дисецираност рељефа.  

 Територија оштине Прешево захвата простор Прешевске котлине (у разној 

литератури често називаној Прешевска потолина и Прешевски басен).  Прешевска котлина 

је елиптичког облика издужена у меридијанском правцу , широка 5-10 km, дуга до 28 km, 

са надморском висинама на дну 426-463 m. Спуштена је у олигоцену, укључујући и млађу 

плиоценско-плеистоцену тектонику, дуж серије раседа међу којима је нарочито наглашен 

подградско-ораовички расед северозапад-југоисток правац у сектору Црне Горе.  Котлина 

је на северу од Врања одвојена ниским кристалистим тереном у који је усечена доња 

Моравивца, на југу је отворена према Кумановској котлини. Прешевску потолину са 

западне стране затвара Српска Црна Гора  (Карадаг), чији делови надморске висине 833-

1219 m, чине посебну предеону целину општини. Са истока котлину затвара брдско -

планинска маса Рујна, чији делове надморске висине 648-807 m, такође представљају 

посебну предеону целину. Између села Норче и Маминца налази се ниска и широка повија 

која раздваја слив Црног и Егејског мора. 

 Вегетациони прекривач прилагођен је киселим, смеђим и подзоластим 

земљиштима, док су у мањем обиму заступљени рецентни алувијални наноси у долини 

Моравице.  

 Шуме су слабијег квалитета, пашњаци су деградирани и велике површине су 

захваћене ерозивним процесима. Тиме је значајно умањена естетска вредност предела као 

и туристичка функционалност вегетационог прекривача.  

 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 m, а према првој епигенији 

Бањске реке та је раван лежала изнад 532 m. По истом аутору, пластичне црте рељефа 

хоризонталне обликованости, на ободу Прешевске котлине, представљају површи, подови 

и терасе од 580-470 m 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 m апсолутне висине, а између тог насеља и засеока 
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Трла тераса висока 520 m. 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 km. Са друге стране Моравице на Кодра Шимчи, на десној страни Звезданског 

потока, мањи под одржао се на висини од 520 m. Он је на коси Самољичке чуке широк а 

висина му је 520 m. Одатле према Прешевској повији овај ниво је слабије изражен, али је 

око села Алиђерце пространији и висок око 530-540 m. Знатније размере достиже на Церу, 

где му је висина на 560 m. 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.
4
  

 

4. Педолошке карактеристике 

 

 На Карадачком и осталом прибрежју преовлађује земљиште гајњача. Рудно-

црвенкасо земљиште је заступљено на карадачком ободу, док су на сектору засеока 

Кишинска Трла и рујанки обод, заступљена тзв. "песакљива земљишта". На гајњачи се 

претежно налазе  ратарске културе, док су виногради и поликултуре на осталом земљишту 

и делувијуму. Најзаступљенији су ратарско-виноградарски субрејони, затим ратарско-

сточарски подрејони према преовлађавајућој пространој производњи. 

 За општину Прешево испитивања стања земљишта у погледу загађености тешким 

металима и пестицидима нису детаљно рађена. Прелиминарна испитивања показују да је 

стање квалитета земљишта углавном задовољавајућ. Сматра се да је основни узрок 

загађивања земљишта јесте управо претерана упореба пестицида, хербицида, вештачких 

ђубрива као и средства за заштиру биља у пољопривреди, као и неуређене депоније и 

сметлишта комуналног и индустријског отпада, прашина са каменолома и у мањој мери 

деградација земљишта и загађење саобраћајем дуж магистралних и регионалних путних 

праваца, услед таложења честица олова из моторних возила. 

                                                           
4
 Ршумовић. Р, Прешевска потолина, рукопис, 1969. 
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5. Климатске карактеристике 

 

 Релативно мала надморска висина, меридијанска отвореност и јужна географска 

ширина у границама Србије, омогућили су највећем делу општине распрострањење 

умерено-континенталне климе са топлим летима, умерено хладне зиме са већом укупном 

концентрацијом топлоте у јесен у односу на пролеће. Положај општине осим продора 

топлих утицаја са југа (лети), омогућава и продор хладних ваздушних маса (зими), тако да 

је температурна разлика лета и зиме прилична са повремено ниским зимским падавинама 

температуре и зимском концентрацијом влажности и сушним суптропским понашањем 

лета. Зимси континентални продор хладног ваздуха онемогућава развој суптропских 

култура. 

 Оваква клима општине на котлинском дну, за разлику од оне на котлинском ободу 

(Скопска Црна Гора и донекле Рујан), где се наведене климатске карактеристике 

постепено мењају у правцу оштрије умерено-континенталне и субпланинске климе. Оне 

стимуишу ратарску и повртарску производњу, производњу појединих индустријских 

култура као што је дуван, а у планинском подручју развој сточарства и шумарства. 

 

6. Хидрографске карактеристике 

 

 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 сума падавине су око 270 mm односно 
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2 700m3/ha 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.
5
 

 Већина водотока на територији оштине Прешево током лета пресушује. Сем токова 

са рујанског прибрежја, док лети пресушује и већина водотока на ободу Карадага.  Стални 

ток је Прешевска река. Вода ове реке се користи за наводњавање већих површина. 

Издашнији извори избијају углавном у бочним долинама, на морфолошком споју .њихових 

страна и дна. Становништво се највше служи водом из бунара. Водом највише оскудева 

становништво чија села леже на теменима подова и површи. Град Прешево водом се 

снадбева из снажног крашког врела, па се сматра да оно има једну од најбољих пијаћих 

вода у Србји.  

 Ораовичка Илиџа је најпознатији термални извор који избија на раседу у долини 

Ораовичке реке у истоименом селу. Она припада лаким, слабим индиференним термама, 

захваљујући свом термалитету зими вода никад не мрзне.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Димић. А, Поднебље Кумановског краја, архив Министарства Пољопривреде, Београд, 1938. 
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III ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРСТИКЕ 

1. Историјски развој 

 У далекој прошлости Прешево је било под Дарданима, а у античком времену 

утврђени град са селом. Под Византијом на том месту се налазила сеоска насеобина. 

Вукан, српски жупан преузео је Прешево од Византије  1103. године, али га је 1104. године 

изгубио, да би га 1106. године поново преотео Византији и од тада је стално било  у 

сталном саставу српске средњовековне државе. 

 Прешево као насељено место по неким информацијама први пут се помиње 1381. 

год. Прешево је прошао и пут "VIA IGNACIA" и то указује на значај географског положаја 

Прешева. Докази 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. Прешево је 1489. године под турцима било седиште 

прешевског вилајета, а од 1878.-1912. године центар прешевске области. Иако је у периоду 

турске владавине било село, захваљујући положају на додиру планинског обода Карадага и 

котлинског дна, као и изградње железничке пруге у близини 1888. године, Прешево се 

постепено развијао у варошицу. Од турака је ослобођен у Првом балканском рату 1912. 

године. Након ослобођења и даље се развија и постаје управни центар, трговачко-занатска 

варошица и пољопривредно место у доста неразвијеном пољопривредном крају. Прешево 

у послератној фази се знатно развија да би 1945. године имао 5.000 становника. Током 

седме и осме деценије XX века уследио је брж развој Прешева, где се поред 

традиционалних занатских, трговачких, пољопривредни и управних, почињу развијати и 

индустријске и јаче комуналне и квартарне делатности. 

 Постоје две приче о пореклу имена овог места. Према једнима име Прешево се 

састоји из две речи: "ПРЕШ"-што значи празилук и "ЕВА", што на латинском значи 

пољана. У преводу поље за узгајање празилука. Према другима налазима, Прешево потиче 

из мађарског језика и значи дивљи дуд. Међтим ни једна од ове две верзије није потврђена.  
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2. Становништво 

 

 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 последица је дугогдишња неразвијеност овог краја и Општине 

Прешево, немогућност добијања радног места а самим тим немогућност живота. 

 

Табела бр. 1 - Број становника  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: РСЗ 

 Из ове табеле видимо да број становника почевши од 1948. године када је у 

општини живело 23.379 становника је у наглом порасту да би 2002. године износио 48.904 

становника. 

 Према попису становништва из 2002. године, број становника у Прешеву износио је 

34.904 становника. Током пописа нису евидентирани становници са привременим 

боравком у иностранству, где се сматра да је број тих становника око 14.000. У општини је 

присутан тренд миграције, како због привредне неразвијености, тако и због политичких 

разлога, који се односе на честе сукобе између албанског и српског становништва.  

 

Табела бр.2 -  Полна и старосна структура, 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 
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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 

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 
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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 

  

 У наведеној табели представљена је полна и старосна структура становништва 

општине Прешево. Можемо видети да је просечна старост становништва 29 година, осим у 

насељима Печено (43), Свињиште (45) и Славујевац (37). Такође табела нам указује на 

податак да је однос у структури становништва града Прешева 50%-50%. 

 

Табела бр.3 - 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 

 

На основу наведених контингента из табеле можемо закључити да општина 

Прешево има веома младо становништво са најмањим просеком старости у Републици 

Србији. Ово је битна чињеница, јер управо су млади људи непроцењиви ресурс и 

представљају окосницу будућег економског развоја и другог развоја у сваком другом 
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смислу. Млади људи прате светске трендове, промене, техничке напретке, едукују се 

током образовања и ван њега, лакше се прилагођавају променама и у многоме могу 

допринети равоју и напретку свог града.  

 

Табела бр. 4 - Структура становништва према школској спреми и писмености, 

старости 15 и више година, према попису из 2002. године 

 
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 

 

У табели бр. 4 видимо да је проценат писменог становништва у општини Прешево 

на релативно завидном нивоу, јер од укупно 23.873 становника млађег од 15 година, 

неписмено је свега 2088 становника. По неписмености женска популација предњачи, где је 

чак четири пута више неписмених жена наспрам мушкараца, а највећи проценат 

популације има само основно образовање. 
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Табела бр. 5 - БДП по глави становника 

Општина Народни доходак по становнику у доларима 

Прешево 154,4 

Извор: Завод за развој Републике Србије 

 

Из табеле можемо закључити да је народни доходак по глави становника 154.4$. 

Упоређујући са другим крајевима РС, он је евидентно мањи, и то је управо последица 

спорог привредног развоја општине Прешево. 

 

Табела бр. 6 - 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 драстично 

повећао у протеклих 15 година а то је последица непостојања инвестиција у привредне 

делатности. Наравно овај податак не указује право стање незапослености. Претпставка је 

да више од 30% није пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање. 
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Табела бр. 7 - Структура становништва према етничкој или националној припадности, 

2002. 

 

Општина Округ Србија 

Број 

Удео у 

укупном 

становништв

у (%) 

Број 

Удео у 

укупном 

становништв

у (%) 

Број 

Удео у 

укупном 

становништ

ву (%) 

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. 

 

Из табела можемо закључити да је процентуално најзаступљеније становништво 

албанске националности и његов удео је 89.10%. После албанског најзаступљеније је 

становништво српске националности, док најмањи број становника припада ромској 

популацији (0.92%). 

 

Табела бр. 8 - 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 
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У општини Прешево најдоминантнија вероисповест јесте ислам, што се да видети у 

табели бр 8. После исламиста следи хришћанско православно становништво, а у мањој 

мери су заступљени и католици и протестанти. 

 

3. Привреда 

 

У општини Прешево бржи развој привреде уследио је током седамдесетих година 

XX века. Поред неколико прерађивачких и произвођачких капацитета везаних за 

произвдњу и обраду дувана, произвдњу грађевинскг материјала, прераду пластике, 

прераду метала и експлоатацију рудних лежишта хрома у близини Прешева, могле би бити 

споменуте и друге радне и друштвене организације у оквиру пољопривреде, трговине, 

школства, здравства, шумарства... 

Општина је 1970. године у радним организацијама друштвеног сектора 

запошљавала 2044 радника. У индустрији и рударству било је запослено 852 радника, у 

образовању и култури 508 радника, у трговини и угоститељству 248 радника, у друштвено 

- политичким организацијама 180 радника, у саобраћају 121 радник, у здравству и 

социјалној заштити 84 радника итд. 

Табела бр. 9 - 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 
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Остала прерађивачка 

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

Прерађивачка индустрија – 

укупно 
0 0 12 12 0,00 0,00 100,00 7,36 

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. 

 

У Прешеву највише су застушљена трговачка предузећа и у доброј мери и 

грађевинска, док не заостају и прерађивачка предузећа за њима. 
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Табела бр. 10 - 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. 

  

 Узимајући у обзир структуру предузећа у општини Прешево, највише је 

трговинских предузећа (77), док су остала предузећа попут саобраћаја, индустрије, 

рударства знатно мање. Интересантан је податак да уопште нема ниједног предузећа из 

области занатства. 
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Табела бр. 11 -  Пољопривредне површине на територији општине Прешево у 

процентима(%) 

Општина Површина (квм2) 
Пољопривредна 

повшина (%) 

Прешево 264 60.60 

Извор: Завод за развој Републике Србије 

 

 На основу табеле видимо да општина Прешево поседује велике површине 

обрадивог земљишта, где би у будућности сектор пољопривреде био перспектива будућег 

развоја општине Прешево. 

 

4. Пољопривреда 

 

 Општина Прешево у свом саставу има 35 катастарских насеља. То су углавном 

сеоска насеља, разуђена у равничарском и у брдовитом делу. У већини ових насеља 

пољопривреда је највећи извор прихода становништва. Пољопривреда је екстензивног 

карактера и још увек се обавља на традиционалан начин.  

 

Табела бр. 12 - Структура земљишних површина из 2006. године. 

 

 
Општина 

(км
2
)
 

Удео  у 

укупној 

површини 

општине 

(%) 

Удео 

општине у 

површини 

истог типа у 

округу (%) 

Округ (км
2
)
 

Удео округа 

у површини 

истог типа у 

Србији (%) 

Србија 

(км
2
)
 

Укупна    

површина 
264 100 7,50 3.520 3,98 88361 

Пољопривредна 

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

 

 Из табеле можемо закључити да структура коришћења укупних површина 

земљишта највише опада на пољопривредно земљиште 160 km
2 

од укупне површине 

општине од 264 km
2
. Затим следи површина обрасла шумом која заузима 97 km

2
 од укупне 

површине општине, док обрадиве површине обухватају 88 km
2
. Од укупне величине 

пољопривредног земљишта која износи 10. 218 ha у приватном власништву се налази 99,64 

% а само 0,36 % или 42 hа је друштвено власништво. Просечна површина парцела у 

приватном сектору озноси 0,25 hа а у друштвеном сектору 0,49 hа.  

 Један од ограничавајућих фактора који неповољно утиче на већу 

пољопривредну производњу и боље приходе од пољопривреде јесте управо уситњеност 

парцела и непримењивање модерне агротехнике.  

 Од пољопривредних култура највише се гаје дуван, пшеница и кукуруз. Сам 

регион пружа веома повољне услове за гајење воћа, јер се управо пољопривредне 

површине налазе у Прешевској долини између масива Скопске Црне Горе на западној 

страни и планине Козјак на источној страни. Сматра се да би подизањем површина под 

воћарском производњом допринео порасту нивоа запошљавања јер је становништво у 

селима релатино младо али нажалост стручно неедукативно. Затим стање је такво да 

већина фармера није довољно информисана о примени модернх технолошких достигнућа, 

модерним техникама производње, о аплицирању за срестава која нуде Владине 

институције и фондови.  

 Иако се пољопривреда обавља са застарелом механизацијом на уситњеним 

поседима који представљају ограничавајући фактор раста, села у Прешеву су веома 

атрактивна, естетски лепа, па пружају могућност развоја сеоског туризма у здравој 

животној околини. Имају велики потенцијал, само су неопходна адекватна новчана 
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средства за развој, обучена радна снага и добар маркетинг. О развоју овог облика туризма 

биће речи у наредном делу.  

 

5. Туризам 

 

Прешево поседује мало од свега што се тиче туризм, природне, антропогене 

туристичке вредости и услуге који нажалост нису у довољној мери развијене, 

валоризоване и посећене. Прешево није специјализовано ни за једну врсту туризма 

конкретно, па је то један од разлога који отежава дефинисање адекватног туристичког 

пакета понуде као и  промоцију туристичког имиџа који данас на туристичком тржишту 

има велику улогу. Велики значај треба придати афирмацији туризма како би предузетници 

а и сама општина почели да инвестирају у изградњу савремених туристичких објеката, као 

од услова који је неопходан за развој туризма.  

 

Општина Прешево у погледу развоја регионалног туризма има потенцијала који се 

огледа у развоју ловног туризма, транзитног туризма, сеоског туризма, планинарења, 

бициклизма, риболова, Коридора 10, магистралног пута М25 и др. могућности.  

 

Како би се туризам развио на адекватан начин сматра се да ће најпрофитаблнија 

улагања бити управо улагања у пумпе, ресторане, интернет киоске, продавнице брзе хране, 

продавнице сувенира, који ће уједно омогућити и запослење већег броја људи и донекле 

решити проблем велике незапослености у општини. Један од већег недостатка јесте и сам 

маркетинг општине. Како би се овај проблем решио треба искористити постојеће канале 

маркетинга као што су презентације на сајмовима по градовима у Србији, затим 

презентације на сајмовима међународног карактера. 

 

 

Туризам је веома значајан фактор регионалног равоја општине Прешево. Као што 

смо навели општина има свега по мало како природне тако и антропогене туристичке 

вредности које ћемо посебно издвојити.  
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IV ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Природне туристичке вредноси представљају основу за развој више врста туризма, 

а пре свега различитих облика рекреативних туристичких кретања. У природне туристичке 

вредности спадају планине, пећине, кањони, клисуре, реке, термоминерални извори, језера, 

национани паркови и други занимљиви природни објекти, појаве и процеси.  

 

 

Планина Скопска Црна Гора 

 

 Скопска Црна Гора је планина која се издиже из скопске долине на југу, кумановске 

котлине на истоку, гњиланске котлине на севеу и долине реке Лепенац на западу. 

Паланина се протеже у правцу југозапад-североисток, највећи врх је Рамно са 1.651 m. 

Планина је кањоном Липковске реке, која извире на планини подељена на два дела: виши 

западни и нижи источни звани Карадаг. Карадаг је брдо, заобљено узвишење ограничене 

висине које се диже изнад околине земље с локалним рељефом мањим од 300 m.  

 Област је веома богата православним манастирима и црквама. Према старим 

предањима сматра се да се ова област пре доласка Турака звала Света Гора, ураво због 

манастира. Након освајања Скопља турци су име превели у Карадаг , што на турском 

значи Црна Гора, па се тај израз и данас употребљава. 

 Планина пружа могућности развоја излетничког туризма поготово током летње 

сезоне. Уз адекватно уређење пешачких стаза, сигнализацију и промоцију како локалног 

тако и становништву у региону Карадак има предиспозиције да постане популарно 

излетиште у општини Прешево. 
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Слика бр. 4 -  Планина Карадаг 

 

Извор: https://www.google.rs/ 

  Хидрографси објекти (реке, језера, баре и подземне воде) представљају 

значајну туристичку вредност, услед низа специфичности и погодности: за обављање 

пловидбе, риболова, рекреације и водених спортова. Значајна вредност је и могућност 

повезивања са другим природно-географсим вредностима (рељеф, блага клима и богата 

вегетација), што посетиоцу омогућава комплексну употребу природно географских 

карактеристика у смислу задовољења потреба као што су лов, риболов, одмор и 

рекреација. Водени токови имају потенцијала за присутност у туристичким програмима и 

значајна су основа за организовање манифестација, пре свега забавног али и спортског, 

уметничког и етнографског карактера. 

 Ораовичка Илиџа 

 Ораовичка илиџа је напознатији термални извор у близини Прешева. Избија на 

раседу у долини Ораовачке реке у истоименом селу. У слабијим млазевима с гасном 

еманацијом, вода се процеђује из наноса кристалистих шкриљаца сакупљајући се у овећи 

овални басен.  
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 Илиџа припада млаким, врло слабим индиферентним термама. Њен термалитет се 

зими уочава једино по томе што се вода никада не мрзне. Пије се као обична вода, а на 

гласу је по погодности за прављење чаја, мешања хлеба и погача и нарочито кување 

пасуља. 

 Ораовичка Илиџа је доказ да су Турци именом „Илиџа“ називали и изворе који се 

нису користили у купалишне и лечилишне сврхе, већ су имали само нека термална 

својства по којима су се разликовала од обичних вода.  

 

 Прешевска (Курбалијска Моравица) Моравица  

 Река има површину слива са око 9 9 km2, протиче кроз град Прешево и улива се у 

реку Моравицу код села Жујинце. Укупна дужина тока реке је око 13 km. 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. 

 Река Моравица, која се тим именом почиње називати испод прешевске железничке 

станице, од става Норчанске и Прешевске реке чија су изворишта на Карадагу, због сасвим 

незнатног пада (око 1,15 m на 1 km) често се разлива те јој је ток на неким местима скоро 

неодређен.  

 

Река Рајинска 

 

Река има сливно подручје од око 9,2 km
2
. Извире у селу Гаре и сачињена је од две 

притоке: Рајинске реке и реке Рвена вода. Улива се у реку Моравицу, а укупна дужина 

тока је 8 km. Сливно подручје је сачињено од седиментних формација који су на површини 

деградирана и обрасла високим листопадним шумама и ниском жбунастом вегеатацијом. 

Ово нам указује да процеси ерозије нису изразити. На неким деловима сливног подручја 
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примећује се и шкриљасте партије. На овим деловима сливног подручја примећује се и 

присутност ерозије.  

 

Река пружа могућност уређења режима тока са изградњом бране на погодном 

профилу. Тиме би се повећала атрактивност саме реке уз адекватно уређење обале па 

самим тим би овај природни туристички потенцијал допринео повећању туриста из 

региона. Изградња акумулације допринела би водоснабдевању становника околних села 

као и наводњавању пољопривредних култура. 

 

 

Рељанска река  

 

Река се налази на десној страни аутопута. Укупна дужина износи  7,5 km од извора 

Дедовица до уливања у Моравицу. Посматрано сливно подручје може се поделити у 

неколико делова: низински део који захвата површину од улива реке до испод села 

Рељане, падиински део који обухвата површину сливног подручја од села Рељане до коте 

од око 620 m надморске висине и висински планински део од коте 620 m до највише коте у 

сливу од око 800 m надморске висине.  

 

Према конфигурацији терена у низијском 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 је цео овај део сливног подручја 

погодан за још интензивно гајење стоке поготово овце.  

 

 Ораовачко језеро 

 Ораовачко језеро је вештачка акумулација окружено шумовитим брдима. На језеру 

се налази брана према насељу, и покрај језера локални пут дуг 1600 метара. 
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Слика бр. 5 - Ораовачо језеро 

 

Извор: https://www.penzin.rs/jezero-orahovac-kod-preseva/ 

 

 Језеро Буштрање 

Језеро Буштрање се налази на крајњем југу Србије недалеко од истоименог села у 

Пчињском округу. Језеро је вештачка акумулација са браном око 100 метара на западном 

делу према Буштрању. 
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Слика бр. 6 - Језеро Буштрање 

 
 

Извор: https://www.penzin.rs/jezera-kod-bustranja/ 
 

 

 

 Мечкина пећина 

 

 Мечкина пећина се налази близу Прешева на путу Прешево-Сурлане преко Трнаве. 

Настала је у плитком карсту, према данашњем ступњу развитка може се сврстати у 

релативно мале подземне крашке облике. Она се развила у стратификованим кристалним 

кречњацима и мермерима вероватно палеозојске старости. Проучавањем пећина утврђено 

је да је њена генеза била условљена локалним тектонским процесима, односно 

предистинирана међуслојним пукотина, дијаклазама и дијастромама. Хидролошка 
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повољност локалног терена међутим, представљала је одлучујући фактор за изградњу 

подземних крашких облика у овој малој кречњачкој греди.
6
 

 

 Унутрашњост пећине је богата пећинским накитом, стубовима, потоком и сл, и са 

правом је зову пећинска лепотица Прешевског краја. Међутим да би се пећина 

валоризовала потребно је уредити главни улазни канал пећине који је узан и тешко 

приступачан. Адекватна валоризација пећине допринела би значајном развоју туризма у 

овом крају. Ова пећина налази се у близини Прешева, на путу Прешево- Сурлане преко 

Трнаве и врло је приступачна за посету. Пећина се налази на простору са врло лепим 

планинским пејзажом, са хладном, бистром и питком водом непосредно код улаза у 

пећину.  

 

Слика бр. 7 - Пећински накит Мечкине пећине 

 

 

Сопствени извор 

 

 

 

                                                           
6
 Мурати. Ј, Мечкина пећина, Народни музеј у Врању - Врањски гласник, Врање, 1970. 



 

32 
 

 Илиначка пећина  

 

 Поред Мечкине пећине, природном лепотом истиче се и пећина код села Илинце. 

Ова пећина се налази у селу Илинце на југоисточним падинама прешевске Црне Горе, дела 

Српско-македонског масива. Укупна дужина пећине износи 584 m. Улазни део са 

предсобљем дуг је 45 m , главни канал 410 m и завршни канал који се дели на леви дуг 65 

m и десни 48 m. Под самим улазом у пећину, у подножју Велеског камена избија Илинско 

врело. 

 

 

 

Слика бр. 8 - Пећински накит Илиначке пећине 

 

Сопствени извор 
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V АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

Антропогене туристичке вредности су они објекти, догађаји и манифестације у 

простору за које се може везати пажња туриста.  За разлику од природних, које погодују 

развоју рекреативних врста туризма, антропогене туристичке вредности подстичу 

културна и манифестациона туристичка кретања.  То потиче из естетских, куриозитетних, 

уметничких и знаменитих својстава туристичких привлачности. 

 

 Од антропогених туристичких вредности у Прешеву истичу се Дом културе Абдула 

Крашница, Библиотека Мехмет Јусуфи, Прешевска тврђава, црква Светог Ђорђа у 

Ораовици, црква Светог Димитрија у Буштрању, неистражено археолошко налазиште на 

локалитету "Марково кале", локалитет "Шупљи камен" и локалитет "Влажних станишта",  

 

Слика бр. 9 - Општина у Прешеву 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=opstina+preševo 
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 Дом културе Абдула Крашница  

 

 Дом културе Абдула Крашница основан је 1992. године од стране Скупштине 

општине Прешево. Основне делатности којима се Дом културе бави су: библиотечка 

делатност, заштита културних добара, природних и других знаменитости, приказивање 

филмова, остале забавне активности, издавање књига, брошура, музичких књига и других 

публикација, штампањем новина, уметничким и књижевним стваралаштвом, сценском 

уметношћу и друго.  

 Дом културе Абдула Крашница нуди разнолик садржај ликовног, музичког, 

књижевног и фолклорног програма. Организатор је веома посећених фестивала: Дани 

албанске комедије који се одржава од 1994. године и Феситвал дечјих песама Наша радост 

који се одиграва у октобру месецу од 2002. године. 

 

 Библиотека Мехмет Јусуфи  

 Библиотека "Мехмет Јусуфи" основана је давне 1945. године од стране Скупштине 

општине Прешево. Поред своје основне делатности, библиотека Мехмет Јусуфи, у својим 

просторијама организује и изложбе. 

Слика бр. 10 - Библиотека "Мехмет Јусуфи" 

 

Извор: https://www.google.rs/search? 

https://www.google.rs/search


 

35 
 

 

Прешевска тврђава 

 

 Налази се на узвшењу, на путу према Косову одакле се пружа изванредан поглед. 

Изграђена је у средњем веку, и нажалост нема писаних података за време чије владавине је 

саграђена. 

Слика бр. 11 - Прешевска тврђава 

 

Сопствени извор 

 

 Споменик посвећен Народноослободилачкој борби 

 Споменик се налази у централном тргу Прешева и посвећен је 

Народноослободилачкој борби. Споменик су подигли грађани Прешева 1962. године, а 

септембра 2016. године споменик је обновљен. Споменичку целину чине две бисте, 

спомен-гробница  споменик са декоративним рељефом који садржи композицију аутора 

Илије Аџијевског из Скопља са представом "развоја револуције у овом крају" Цео 

комплекс посвећен је НОБ-у у периоду социјалистичке изградње земље.  
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 У Прешеву су још два објекта под заштиром државе. Џамија у центру града, и 

преко пута ње приватна кућа саграђена у XIX веку.  

 

Слика бр. 12 - Споменик у центру Прешева 

 

Извор: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/srbija-danas/2467391/obnovljen-spomen-kompleks-u-

presevu.html 

 

 Црква Светог Ђорђа 

 Од сакралних објеката на територији општине Прешево издвајамо цркву Св. Ђорђа 

и  цркву Св. Димитрија у Буштрању. 

  Црква Св. Ђорђа се налази у Ораовици 2 km северно од Прешева. Посвећена је 

Светом Ђорђу и припада врањској Епархији Српске православне цркве.  
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Слика бр. 13 - Црква Светог Ђорђа 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=crkva+svetog+djordja+oraovica 

 

 Поред цркве Светог Ђорђа, истиче се и црква Светог Димитрија у Буштрању. 

Саграђена је средином XIX века, а обновљена 2000. године, када је додато кубе и црква је 

мало проширена и продужена. У дворишту цркве налази се сеоско гробље. 

 

Слика бр. 14 - Црква Светог Димитрија 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=bustranje+crkva 
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Слика бр. 15 - Кућа под заштитом државе 

 
Сопствени извор 
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VI ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 

 

У зависности од постојећих потенцијала свака општина на својој територији кроз 

разна улагања развија различите облике туризма. У овој општини развијени су транзитни 

туризам, религиозни туризам, излетнички туризам, ловни туризам, сеоски туризам и 

манифетсациони туризам. Наведени облици нису у пуној мери развијени, неопходна су 

финансијска улагања како би општина својим природним и антропогним потенцијалима 

привукла већи број туриста и постала водећа у региону. 

 

1. Транзитни туризам 

 

Путници који путују за Македонију, Грчку и земље Блиског истока имају много 

разлога да се зауставе у прешевском крају, где ће их дочекати вредни и гостопримљиви 

људи са традиционалном трпезом и здравом храном. Овом облику туризма нарочито 

погодује непосредна близина међунароног аутопута Е-75, који повезује средњу Европу са 

југоисточним и Блиским истоком. Овај потенцијал није у потпуности развијен, али у 

пановима општине Прешево је да у што краћем периоду транзитни туризам преузме 

примат у остварењу туристичког промета. Коридор 10, а посебно део од Лесковца до 

границе са Македонијом и далековод од Ниша до Скопља важни су стратешки пројекти за 

развој општине Прешево.  

 

Повећање прихода од овог облика туризма повећаће се изградњом већег броја 

савременијих мотела на прилазима граду, где се путници могу одморити и освежити 

приликом напорних путовања.  

 

 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.  8 300 возила. Све то 

пружа могућност за стварање нових праваца развоја општине, нарочито туризма као 

значајног фактора регионалног развоја. 
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 2. Излетничко-рекреативни  

 

Рељеф, са својим туристичким функцијама- морфологија рељефа, надморска висина 

и нагиб терена, представља основни просторни део физичке географске средине. 

Туристичка вредност планине Крадак манифестује се управо кроз морфолошке, 

хидрографске, климатске и биогеографске појаве и процесе. Као што знамо планине по 

својим туристичким функцијама могу бити моновалентне и поливалентне, у вези са тим 

планину Карадак можемо сврстати у излетничко-рекреативну.  

 

Излетнички туризам је један од облика туристичких кретања ради боравка у 

природи, упражњавању различитих облика рекреативних активости као што су шетња, 

пешачење и планинарење. Све те могућности пружа Карадак где поред излетничких 

кретања има могућности и организовања рекреативног садржаја као што су изградња 

спортских терена, бициклистичких стаза, уређење пешачких стаза... Задовољење 

рекреативних и културних потреба као и жеља за повратком природи су два значајна 

узрока излетничко-рекреативних кретања. Овај облик туризма је још увек у развоју на 

планини Карадак. Уз изградњу смештајних капацитета са рекреативним  и угоститељским 

садржајем као и вањским садржајем са спортским теренима и дечијим игралиштима 

употпунио би туристичку понуду и излетничко-рекреативни туризам на овом простору 

учинио једним од водећих облика туризма.  

 

 3. Ловни турзам 

 

 Прешево има велике могућности за развој ловног туризма. Ловачко удружење 

"Фазан", са седиштем у Прешеву, газдује ловиштем Црна Гора. Ловне површине 

обухватају 20.000 ha. У ловишту  може се ловити срна, дивља свиња, фазан, јаребица 

камењарка и пољска јаребица. Тренутно удружење има 296 активних чланова и у функцији 

следеће ловне објекте: 3 стабилне чеке, 3 чеке на дрвету, 3 солишта, 3 хранилишта за срне, 

20 хранилишта за фазане и јаребице, 10 појилишта и прихватилиште за фазанчиће. Ловни 

туризам је и даље у развоју а јесењи лов пољске јаребице је за сада најатрактивнији. 
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Слика бр. 16 - Пољска јаребица 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=poljska+jarebica 

 

 

 

4. Сеоски туризам 

 

Последњих неколико деценија у области туризма дешавају се бројне промене. Једна 

од тих промена је и пораст тражње за алтернативним облицима туризма, од којих све 

значајније место заузима сеоски или рурални туризам. Тражња за овим обликом туризма је 

у сталном порасту будући да су туристи све више заинтересовани за интереакцију са 

природом, упознавање нових предела, људи, других култура и обичаја. 

 

Сеоски или дугачије или рурални туризам је врста туризма у коме туристи одлазе 

на села или фарме како би искусили сеоски живот. Овај вид туризма укључује и учешће 

туриста у сеоским активностима као што су брига о животињама, усевима, кување, 

чишћење, занатство и забава. 
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Сеоски туризам на територији општине Прешево је још увек у развоју. Највећу 

могућност развоја овог облика туризма имају села која су смештена на  планинском делу 

Прешева - Карадак. Нека од тих села су село Гаре, село Мађере, Церавајка, Илинце, 

Буковице, Лезбаљија и друга. Тренутно у општини постоје пар кућа у селима које примају 

госте у своја домаћинства и етно комплексе. Недостатак финансијских средстава, смањен 

обим туристичког промета, економска криза, неадекватна инфраструктура и 

неодговарајући кадрови само су неки од фактора који утичу на развој руралног туризма у 

општини Прешево.  Да би се од руралног туризма остварили очекивани ефекти, неопходно 

је планско стимулисање и деловање у изградњи туристичке понуде села. Локална 

самоуправа треба да контролише рурални туристички производ који ће се заснивати на 

аутентичности и промоцији производа.  

 

Слика бр. 17 - Панорама села Ораовице 

 

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

 

 

 

https://www.google.rs/search/rahovica/presheve/
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5. Верски туризам 

 

Верски туризам један је од најстаријих облика туристичких путовања. Састоји се од 

посета религијским местима, атракцијама и дестинацијама, где је главни циљ ангажовање 

учесника на јачању одређене вере. Данас он представља значајан сектор глобалног 

туризма. Због економског потенцијала, све већа пажња се поклања питањима управљања и 

промоцији овог облика туризма. Верски туризам састоји се од посете религијских места, 

дестинација, објеката, а главни циљ јесте ангажовање учесника на јачању одређене вере. 

Овим обликом туризма, туристи (верници) теже да задовоље духовне, културне и 

социјалне потребе које произилазе из религијског опредељења.  

 

Ова врста туризма има велики потенцијал на територији општине Прешево, због 

великог броја манастира и цркви који сведоче о многим цивилизацијама и о веровањима у 

различита божанства. Наиме, овај облик туризма се пре свега односи на кутурно-

историјско наслеђе овог краја, на антропогене творевине муслиманског и хришћанског 

становништва.  

 

Од манастира и цркви издвојићемо цркву Св. Ђорђа у слу Ораовици, посвећену 

Светом Ђорђу, затим цркву Св. Димитрија у Буштрању, стару и нову џамију у Прешеву. У 

џамијама се свакодневно окупљају муслимански верници. Највише су посећене у време 

муслиманских празника, а посетиоци су углавном верници из околних села, тако да овај 

облик туризма тренутно има локални карактер. 
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Слика бр. 18 - Стара џамија у Прешеву 

 

Извор: http://www.tt-group.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=3685 

 

 

Слика бр. 19 - Нова џамија у Прешеву 

 

Извор: http://www.tt-group.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=3685 
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6. Манифестациони туризам 

 

Туристичке манифестације представљају унапред организована дешавања која су 

способна да својим садржајем и квалитетом привуку посетиоце, независно од других 

туристичких атракција које се налазе у близини места одржавања манифестације. 

Манифестациони туризам може имати културну и рекреативну одлику. У општини 

Прешево израженији је културни карактер манифестација који се огледа у презентовању 

културног стваралаштва овог дела Србије разним изложбама, фестивалским приредбама и 

позоришним манифестацијама који се одржавају сваке године. Посетиоци су углавном 

гости из околних општина, а у задњих неколико година примећено је повећање страних 

туриста из Албаније, Македоније и Бугарске. 

 

Фестивал културно-уметничких душтва "Прешево" 

 

 Једна од манифестација која се одржава сваке године 6. августа у Прешеву је 

једнодневни фестивал културно-уметничких друштава "Прешево". Манифестација негује 

дух и традицују албанских народних игара и песама. Из године у годину запажен је већи 

број учесника како домаћих туриста, тако и туриста из региона који долазе како би 

уживали. Године 2017. на манифетсацији су учествовали ансамбли из Тиране, Скопља, 

Приштине, Ђирокастра, Качаника и Прешева.  Манифестација се одржава на позорници 

испред Дома културе " Abdula Krašnica". 
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Слика бр. 20 - Фестивал културно-уметничких друштва "Прешево" 

 

 

Извор: http://bujanovacke.co.rs/2017/08/03/presevo-sutra-pocinje-festival-folklora 

 

 

 Дани Албанске комедије  

 

 Дани Албанске комедије је позоришна манифестација Фестивал Дани Албанске 

комедије основан је 1994. године са седиштем у Прешеву и до сада је организован седам 

пута ( због ратних сукоба и због радова који су изведени у Дому културе од 2003. до 2007. 

године фестивал је био прекинут, да би се од 2008. године са новом физиономијом 

одржавао непрекидно). Фестивал има такмичарски карактер а учествују најбоље 

професионалне позоришне трупе у жанру комедије из Албаније, Македоније и са Косова 

где се додељује пет главних награда и то: најбоља представа, најбоља режија, најбоља 

мушка и женска улога и специјална награда коју додељује професионални жири. Фестивал 

се прати са великим интересовањем медија, становништва и шире. 

 

 

 Фестивал Дечјих песама "Наша радост"  

 

 Реч је о музичкој манифестацији. Фестивал дечјих песама Наша радост, основан 

2002. године у Прешеву, са циљем да унапређује и развија културно стваралаштво у сфери 



 

47 
 

музике са посебним нагласком на рад са децом. На овом фестивалу учествују деца 

основних школа која се са својим песмама такмиче на две предфиналне вечери да би се 

најбољи квалификовали за финално вече где се додељује осам награда за најбоље. 

Фестивал побуђује велико интересовање код деце и њихових родитеља и прати се са 

великим интересовањем. 
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VII СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ И ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

 

 

Смештајни капацитети неког туристичког подручја се односе на број уређених и 

опремљених хотела, мотела, одмаралишта, планинарских домова, уређених кампова... 

Прешево располаже смештајним капацитетима који се налазе у хотелима, мотелима, 

хостелима, мотелима и приватним кућама. Од смештајних кацитета у општини Прешево 

издвајају се хотел "Azizi" , хостел "Adriatiku", луксузан хотел "Dy Motra" и "Enylux", мотел 

"Santos", мотел "Те Ledioni" и приватне куће са собама за издавање. 

 

Смештајни капацитети у Прешеву тренутне потребе туриста не задовољавају, то су 

претежно мањи објекти са скромном понудом, нижих категорија намењени краткотрајним 

боравцима. У наредном периоду планира се изградња хотела са три звездице. 

 

 

Слика бр. 21 - Мотел "Dy Motra" 

 

Сопствени извор 

 

Хотел "Azizi" се налазу у строгом центру Прешева. У непосредној блзини хотела су 

аутобуска, железничка станица, кафићи, такси станица и маркети. Хотел располаже 
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великим апартманом са 10 кревета, 3 трокреветне собе и 4 двокреветне собе. Свака соба 

има своје купатило, кабловску телевизију, телефон и бесплатан wi/fi. У склопу хотела је 

велики ресторан са традиционалном кухињом. Гостима хотела на располагању је паркинг. 

 

Слика бр. 22 - Унутрашњост хотела "Azizi" 

 

Извор: https://hotelazizi.wordpress.com/ 

 

 

Хостел "Adriatiku" се налазу у Прешеву. Хостел је модеран и стилски урађен хостел 

који пружа смештај свим генерацијама.  
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Слика бр. 23 - Мотел "Santos" 

 

Сопствени извор 

 

Најатрактивнији и најлуксузнији хотел је хотел "Dy Motra" 
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Слика бр. 24 - Хол хотела "Dy Motra" 

 

Сопствени извор 

 

 

Туристички промет је једна од незаобилазна компонента развја туризма. 

Представља показатељ којим се утврђује колики је укупан број туриста и број њихових 

ноћења остварен у неком подручју. 

 

Један од показатеља тренутног развоја туризма јесте број ноћења туриста у 

општини Прешево, односно туристички промет. Тачан податак колико посетиоца посете 

током године Прешево нису објављени, али се сматра да се број туриста повећава из 

године у годину како домаћих тако и страних коме велики значај придаје близина аутопута 

Е-75.  
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VIII SWOT АНАЛИЗА ТУРИЗМА У ПРЕШЕВУ 

 

SWОТ анализа представља уобичајни инструмент стратешког планирања, намењен 

идентификацији компаративних предности, али и основних слабости општине, који 

представљају главне инпуте, односно инхибиторе развоја туризма. Генерално, SWOT 

анализа је преглед унутрашњих снага и слабости, као и шанси и претњи које су под 

утицајем спољних чинилаца. У смислу SWОТ анализе, под снагама се подразумевају сви 

унутрашњи фактори који имају позитиван утицај на развој туризма Прешева и креирање 

регионалних компаративних предности. Унутрашњи фактори који имају негативан утицај 

на развој 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 развој туризма. 

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. 

 

1. СНАГЕ  

Главне предности туризма које постоје у Прешеву су следеће: 

- Пут Е75 којим се одвија значајан саобраћај из Централне Европе, Београда, 

Македоније, Грчке и Турске; 

- Рурални предели у општини који се карактеришу као веома атрактивне природне 

целине; 

- Планински превоји око Прешева; 

- Језера Ораовица и Буштрање; 

- Лов и риболов; 

- Висок квалитет планинских изворишта вода; 

- Етничка и културна разноврсност; 

- Археолошке локације; 

- Културно-историјски споменици; 

- План за изградњу хотела у Прешеву. 
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2. СЛАБОСТИ 

Главне слабости туризма које тренутно постоје у општини су следеће: 

- Споро одвијање приватизације у области угоститељства и туризма; 

- Низак ниво обучености људи у управљању туризмом и угоститељством: 

- Слаба туристичка сигнализација; 

- Исељавање младих у урбане средине и иностранство; 

- Низак ниво сакупњаља пореза од смештаја посетиоца који би се могао 

искористити за развој туризма; 

- Непостојање адекватног и лош квалитет смештаја и снадбевања посетиоца; 

- Недостатак региналног планирања и маркетинга за туризам; 

- Недостатак ресурса за археолошки и културни развој; 

- Слаб имиџ туризма и недостатак маркетинга; 

- Лоша туристичка инфраструктура; 

- Непостојање смештајних капацитета; 

- Непостојање туристичке организације на ниву општине; 

- Непостојање веб сајта који би пружио информације о услужним и туристичким 

објектима у Прешеву; 

- Удаљеност аутобуске станице од аутопута; 

- Слаба промоција догађаја у општини. 

 

3. ШАНСЕ 

Главне шансе за развој туризма у Прешеву, које могу бити развијене: 

- Потенцијал за развој туризма придобијањем транзитних посетиоца за кратке 

боравке; 

- Развијање могућности за успостављање иницијативе за прекогранични регионални 

туризам, нпр. са Македонијом; 

- Продужавање задржавања посетиоца у региону; 

- Пораст нтереса за активним одморима; 

- Пораст интересовања ученика за рекреативну наставу; 

- Пораст интересовања за сеоски и ловни туризам; 
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- Развој мултифункционалних објеката поред аутопута и магистралног пута М25.; 

- План премештања аутобуске станице; 

- План изградње услужно-туристичких објеката поред аутопута и на граничном 

прелазу; 

- Стварање туристичких манифестација; 

- Сарадња са туристичким организацијама у окружењу; 

- Промоција етно културе. 

 

4. ПРЕТЊЕ 

Главне претње у будућности које могу ограничити развој регионалног туризма 

Прешева: 

- Јака регионална конкуренција туристичких дестинација; 

- Политичка нестабилност са могућношћу поновног јављања конфликта; 

- Настављање спорог одвијања процеса приватизације; 

- Недостатак обучених људских ресурса; 

- Конкуренција осталих градова и дестинација из окружења. 
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IX ЗНАЧАЈ ТУРИЗМА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ПРЕШЕВО 

 

Туризам има изузетно велики значај за привреду неког простора, у овом случају 

општине Прешево. Ипак, да би се од туризма добили сви позитивни ефекти, неопходно је 

управљати његовим развојем на квалитетан, планиран и организован начин. 

 

Општина Прешево се налази на крајњем југо-западу региона и граничи се са 

Косовом. Кроз њу пролази део ауто пута Е75. Узимајући у обзир и близину суседне 

Македоније, општина Прешево може да очекује доста од свог положаја у погледу 

регионалног развоја туризма. 

 

Овај крај наше земље, јесте међу најсиромашнијим и најнеразвијенијим, али 

свакако као и остали делови Србије, има туристичке потенцијале. Евидентно је да треба 

радити на развијању постојећих и нових туристичких мотива, пре свега због привредног 

раста и развоја ове регије. Туризам као привредна делатност у великој мери може помоћи 

привредном развоју сиромашних, неразвијених и пограничних крајева неке земље. Тај 

утицај се пре свега огледа у преображају животног простора становништва, њиховог 

начина живота, отварању нових радних места, покретању привредних и непривредних 

делатности за задовољавање туристичких потреба туриста. Анализа утицаја туризма на 

регионални развој општине Прешево се односи на угоститељство, саобраћај, туристичке 

организације, трговину, комуналне и занатске делатности.  

 

Такође, туризам има утицаја и на повећање животног стандарда, односно бруто 

дохотка, како региона, тако и целе земље. Приходи од туризма су веома важни. Свака 

земља, па тако и Србија, труди се да стимулише девизни прилив, а дестимулише девизни 

одлив. Приходи од страних туриста у дату регију без истовременог одливања, допринели 

би индиректном повећању средстава у самој општини. Зато општина Прешево као 

погранична општина, треба паметно да искористи њихову близину и привуче њихове 

туристе. 
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Природних и антропогених потенцијали у општини Прешево има довољно, али је 

веома мали број валоризован. Највећи потенцијал општине Прешево се огледа у 

предусловима за развој транзитног туризма. Оно што представља најзначајнију предност 

јесте близина европског коридора 10, који непосредно пролази кроз територију ове 

општине. Треба споменути развој планинског и рекреативног туризма на планинском 

пределу Карадаг уз сеоски, ловни, еколошки и друге видове селективног туризма. Акценат 

треба ставити на сеоски туризам са целогодишњом понудом, еко и етно-туризам, ловни 

туризам, производњу еко-хране, етно занатских производа и др. Сви ови видови туризма 

допринеће већој посећености саме регије, повећању прихода, а самим тим и животног 

стандарда домицилног становништва. Отварањем већег броја угоститељских објеката за 

прихват туриста доћи ће до смањења незапослености у датој регији.  

 

Туристички развој општине Прешево зависи у највећој мери од анимирања 

комерцијалне туристичке и рекреативне тражње, првенствено домаће, али и иностране. 

Домаћа туристичка тражња је усмерена првенствено према излетничком туризму, а једним 

делом и према планинском, манифестационом и сеоском туризму. Интерес иностране 

туристичке тражње неће бити масовније привучен само могућностима транзитног 

коридора аутопута, већ првенствено побољшањем квалитета смештаја и целогодишње 

туристичко-рекреативне понуде у простору у комбинацији са мотивима очуване природе и 

културне баштине, етно-баштине села и органске хране. 

 

Туризам као значајан фактор регионалног развоја треба се заснивати на увођење и 

поштовање принципа одрживог развоја у туризму, првенствено у погледу рационалног 

коришћења природних ресурса, заштити и унапређењу природне, животне средине и 

наслеђа.  

 

Последњи, али и те како значајан сегмент у туризму, јесте пропаганда. Рекламна 

пропаганда у општини Прешево тренутно није на задовољавајућем нивоу  и представља 
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један од фактора слабије посећености ове регије. Бољи маркетинг и промоције ће свакако 

допринети већем броју туриста како из земље Србије, тако и из земаља Европе, али и 

земаља других континената.  
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Из наведеног можемо закључити да на територији општине Прешево постоје 

потенцијали и ресурси за развој туризма и њихову економску валоризацију. Међутим да би 

ови ресурси произвели додатну вредност у будућности и омогућили значајан регионални 

развој општине, они захтевају велика улагања. Тренутни степен развијености туристичких 

капацитета није довољан да би се остварили значајан економски ефекти и генерисао 

развој.  

 

Туризам као што је опште познато има изузетно велики значај за привреду неког 

простора. Ипак да би се од туризма добили сви позитивни ефекти, неопходно је управљати 

његовим развојем на квалитетан, планиран и организован начин. 

 

Кочнице за развој туризма јесу лоша опремљеност и стање установа културе, 

недостатак информација о културним и туристичким садржајима, недовољна финансијска 

подршка, мањак активности на овом пољу, и други проблеми. Културни туризам 

представља шансу за развој општина југоисточне Србије. Потребно је постојеће културно - 

историјско наслеђе адекватно заштитити, презентовати и промовисати, и укључити у 

туристичку понуду. Поред културног туризма, шансу за развој има и сеоски туризам, 

ловни, излетничко-рекреативни, манифестациони, а нарочито транзитни туризам. 

Тренутни степен развијености туристичких капацитета није довољан да би остварио 

значајније економске ефекте и генерисао развој. Зато у будућности акценат треба ставити 

на побољшању смештајних капацитета, изградњом нових објеката и обогаћивању 

туристичких садржаја у самој општини. 

 

Значајан фактор који у знатној мери утиче на број туриста у овој општини јесте 

политичка ситуација, односно друштвено-социјални односи. Вековне препирке, сукоби и 

ратови албанског и српског становништва на овим просторима значајно утичу на развој 

туризма. Крајеви и регије које желе развијати туризам морају имати стабилне политичке 

ситуације и нормалне друштвено-економске односе. Зато треба тежити ка изградњи 
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мултиетничког друштва, заснованог на демократским принципима, уз поштовање 

људских, политичких, верских и мањинских права и слобода свих грађана према највишим 

стандардима. Брз економски и социјални развој општине, као и решавање политичке кризе, 

свакако ће допринети повећању броја туриста у општини Прешево. 

 

 Туризма као фактор регионалног развоја у општини Прешево треба се заснивати на 

следећим основним циљевима: увођење и поштовање принципа одрживог развоја у 

туризму, првенствено у погледу рационалног коришћења природних ресурса и очувања, 

заштите и унапређења природе, животне средине и наслеђа, комплексна валоризација 

природних и створених туристичких потенцијала, подстицање развоја туристичких 

подручја са најповољнијим условима за максимално продужење туристичке сезоне, 

повећање степена искоришћености капацитета туристичке понуде и социо-економских 

ефеката туризма, интензивирање развоја туризма, комплетирање туристичке понуде и 

повећање квалитета туристичких услуга и активирање нових простора са туристичким 

ресурсима, као главним потенцијалима недовољно развијених подручја, зависно од 

трендова тражње и могућности улагања Републике, унапређење услова за рекреацију у 

насељима и њиховом окружењу, отварањем и комплетирањем излетишта, туристичким и 

комуналним опремањем села, уређењем ловишта, културно-историјских целина, 

споменика и др, усклађивањем интереса заштите природе и развоја туризма, побољшање 

политичких и друштвено-социјалних односа у општини, активирање туристичке 

пропаганде итд. 

 

За повећање туристичког промета и самог развоја туризма треба преузети низ мера. 

Једна од тих мера јесте започети сарадњу на нивоу општина. То се може остварити 

сарадњом општина на регионалном нивоу. Свакако најбољи вид повезивања је у виду 

кластера. 

Развојем одређених облика туризма (сеоски, излетничко-рекреативни, транзитни...) 

на основу компаративних предности и туристичке атрактивности, туризам би у будућем 

развоју могао да постигне позитивне економске ефекте као што су смањење миграција 

становништва и повећање квалитета живота становништва. 
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