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Увод 
 

Рурална подручја су специфичне и комплексне привредне, друштвене, 

еколошке и просторне области које у већини земаља захватају преко 70% националне 

територије и на којој живи и до 50% становништва. Обележја највећег дела руралног 

простора у нашој земљи су: ретка насељеност, депопулација са изразитим трендом 

демографског изумирања, као и висока старост становништва, знатна заступљеност 

дневних миграција непољопривредног и младог становништва, затим слаба 

опремљеност саобраћајним, комуналним и објектима животног стандарда, доминација 

пољопривреде и слаба диверзификованост осталих производних и непроизводних 

делатности и сл. 

Развој неког подручја то јест насеља или места било да је то градско или 

рурално зависи и од активности становништва које ту живи.У руралним подручјима 

основна делатност његовог становиштва јесте пољопривреда,такође је веома битно да 

ли се то рурално насеље налази близу града,да ли се налази у равници или у брдско-

планинском подручју,закључак је да су битни и орографски чиниоци. Развој делатности 

првенствено пољопривреде утиче на развој неког руралног насеља. 

У овом раду анализираћемо број становника 1948  до 2011 године, такође ћемо 

обрадити полну и старосну структуру  за последња три пописа, и на крају обазовну 

структуру и активност становништва односно  пољопривредно становништво.  

  Равитак становништва и насељености на територији  општине  Пирот  je  

условљен  географским  положајем , друштвено-екомским кретањима и развојем, 

историјским процесима, променама.  

На промену броја становника Општине Пирот и осталих сеоских  насеља  

утицали  су  различити  фактори  од   којих  је  најзначајнији природни прирештај ,а 

затим и миграције.  

Услед    промена   насталим      под  утицајем   природног  прирештаја  долази  

и до промена у полној и старосној структуури.  

Долази   до   великих промена као што су процес    инустрализације    затим  у 

вези с њим и процес урбанизације и деаграризације који су довели до покретања 

миграција то јест одласка младих из села у градове а касније и њихов одлазак у већа 

градска места што због школовања и посла.  
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1. Гeграфски  положај Пирота 
 

Пирот се налази у Горњем Понишављу на 43
o
 10

'
 мин СГШ и 22

o
 06

, , 
ИГД, у 

пространој котлини издуженој од истока на запад. Котлина је дугачка 14 km а по неким 

ауторима 18-29, а широка је 2-4 km. Протеже се долином реке Нишаве. Са севера и 

истока затварају је брда Провалија и Прчевац, масиви Црног врха и Басаре(1377 m)и 

висораван Тепош, а са југа и запада простране висоравни у подножју планине 

Стола(1239 m)и планине Белава (946 m). (ПП Ниша, 2011. ) 

Град се развио на месту где се интерконтиненталим саобраћајеним правцима 

који води долином Нишаве (пут и пруга) укрштају саобраћајни правци локалног и 

републичког значаја(Висок, Лужница, Књажевац Лесковац) европски аутопут Е70. 

Налази се на значајној међународној трансверзали,  коридор  10,  који повезује Европу 

с Азијом. Овакав географски положај условио је не само рано формирање насеља већ 

му временом омогућио да се развије у најважнији центар Горњег понишавља. (ПП 

Ниша, 2011. ) 

По Ј. Цвијићу Пирот лежи у централној области Балканског полуострва, то је 

уствари трапез којег чине линије које спајају на карти Ниш, Софија, Скопље, Косовска 

Митровица. Уз североисточну границу ове области налази се Пирот, па се може рећи да 

пиротски котлина има карактеристике везане за централну област Балканског 

полуострва 

У пространој Пиротској котлини  микропростора  погодних за изградњу насеља има 

довољно. Једну од   локација људи су давно запазили на њој поставили темеље 

данашњег Пирота. То је   подножје  кречњачког узвишења Сарлах, који се као рт 

увлачи у северозападни део котлине. Одлучујућа улога при избору локације била је 

подређена  саобраћајно  стратешка  функција насеља.  На  овом  месту спајају се и 

укрштају многе географске компоненте Пиротске котлине и околног простора. Сарлах 

има доминантан положај, а на контакту његових страна и дна котлине јављају се 

крашка врела значајна за снабдевање Пирота. Ово је   такође    било   од значаја код 

избора локације. Од  првобитног простора град сe до   данас   значајно раширио. 

Поједини делови  града удаљени су данас од првобитног језгра 2 до 3 km, али у 

надморској висини нема већих разлика. Средња висина града је око 370 м, неколико 

карактеристичних кота има следеће висине:корито Нишаве код Сарлаха 369, 9 m, кула 

Момчиловог града 380 m. Мале су разлике  надморске висине између  појединих делова 

града  од посебног су значаја за изградњу водовода и канализације. 

Само подручје општине Пирот окружено је са севера и североистока Старом планином,

 са највишим врхом Миџором  2.169 м.н.в.  

Јужни и Југозападни руб Пиротске котлине чине огранци Влашке планине ( 1442 м.н.в.

), и Суве планине ( 1809 м.н.в.) а северозапад  

Пиротске котлине окружују огранци Сврљишке планине  (  1334 м.н.в.) Територија  

општине  Пирот  се  налази  у  јужном делу источне  Србије . На северу и североистоку 

од Пирота пружа се Стара планина која чини државну границу између Србије и Бугарске. 

Јужни обод чине огранци Влашке планине,а на западу је омеђена  Сувом планином која 

код Пирота почиње планином Белавом. Висински интервал подручја се креће од 320 м 

(што је најнижа тачка пиротског поља) до 2.168 м, колико износи висина Миџора, 

највишег врха Старе планине.  

Пространа Пиротска котлина (320-400м н.в.)је најзначајнији привредни ресурс за 
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пољопривреду овог  краја. Протеже се од југоисточне до северозападне границе 

општине и дуга је 25км има површину од око 12.000 ха, од чега равничарски део заузима 

око 8.000 ха. Образована између више тектонских дислокација  правца сз-ји и си-јз  пре 

олигоцена.  У  току  језерске  фазе  испуњена је дебелим  наслагама седимената. 

Изнад  и испод насталог покривача налази се врло жива   геолошка и тектонска 

структура у којој доминирају кречњаци различите структуре и састава, а у значајној 

мери су заступљени терцијарни лапори и пешчари. На  раседним линијама северозападно 

од Пирота јављају се и изливи андезита.  
 

. (ПП Ниша, 2011. ) 

 

  

Карта1:ОпштинаПирот 

Извор: http://www.logos.org.rs/slike/Visocica/Opstina-Pirot-Vlad.pl_resize.gif 

 

2. Природне карактеристике 

2. 1. Геолошка и морфолошка обележја Пиротске котлине  
 

Пиротска котлина је тектонски    предиспонирана  , али је у својој еволуцији 

прошла кроз старију језерску и садашњу флувијалну фазу. Пошто је обод котлине 

углавном кречњачки то је и крашки процес од значаја  за  њену  еволуцију , савреми 

изглед и хидрографске карактеристике. Кречњаци кредне и јурске старости, од којих је 

изграђен обод котлине, карстификовани су до знатних  дубина . Кречњаци 

представљају велику сабирну површину . Вода се на њих излучује, тече подземно, 

храни издан дна котлине и појаљује се на врелима на контакту дна и страна  котлине . 

Овој групи припадају врела у селима Бериловац , Извор, Kрупац, Kостур и Расница.  
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Кречњаци излазе на површину и на дно котлине , пробијајући се кроз глиновите 

седименте терцијерне старости. На таквим местима  вода не избија само гравитационо 

већ и под извесним хидростатичким притиском. Овом типу врела припада Кавак. (ПП 

Ниша, 2011. ) 

 Тектонски   покрети којима је дно котлине спуштено јавили су се у терцијеру. 

Тектонски предиспонирана котлину испуниле су језерске  воде . Абразиони  процес 

оставио је у рељефу трагове свога постојања    . Серија абразионих тераса запажа се на 

ободу котлине и на висинама изнад 570 m, односно 600 m. Крајем плиоцена језерску 

фазу смењује флувијална.  На    језерском дну формира се  претеча  Нишаве, 220 m 

више од садашње.  Нишава  је усекла серију од 6 тераса.  Нaјнижа    представљена је 

алувијалним равнима Бистрице , Расничке и Градашничке реке и чини јединствену 

целину.  Поред  младих алувијалних наноса, који су главни колектори подземне воде, 

најнижи део Пиротске котлине изграђен је од плиоценских језерских седимената, 

агломерата, глиновитих пескова и глина. Глиновити слојеви имају највеће 

рапрострањење, а покривени су алувијалним наносима  и  барским  седиментима  . На 

језерском дну таложио се  и  материјал  који су бујеце носиле са околних терена. Он  се 

јавља у виду праслојка и сочива.  Због  тога није дошло стварања јединственог 

водонаносног хоризонта, што је посебно значајно за практична хидрогеолошка 

истраживања. (ПП Ниша, 2011. ) 
 

 

извор: 

Слика1. Панорама Пиротске котлине 

Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Pirot_pan.jpg 

Северни   део котлине на територији Пирота виши је од јужног .  Простор   

јужно од  града познат је под називом Барје.  До    1927 год представљао је мочвару.  

После мелорационих   радова , терен је ослобођен сувишних вода и приведен култури.  

Барје  је данас под водом само после јачих пролећних и јесењих киша и наглог 

отопљавања снега.  Поплаве настају услед изливања  Расничке реке, Бистрице и Рогоза. 

На  већем делу ове депресије до воде се долази на дубини од 0. 5  до   1. 5 m    због 

обиља тресета, барске и ливадске вегетације, подземне воде нису добре за пиће. (ПП 

Ниша, 2011. ) 
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Узводно и низводно  од  Пирота  , Нишава акумулира огромну количину песка и 

шљунка. Због тога је њено корито нестабилно и  одликује  се  већим  бројем меандара и 

ада, спрудова и старача. На самој територији града апажају се трагови старог корита 

Нишаве. (ПП Ниша, 2011. ) 

 

 

2. 2.  Рељеф  

Подручје   општине Пирот припада брдско-планинском  подручју источне 

Србије. У овом крају рељеф је веома хетероген и издиференциран .  Рељеф  се одликује 

великом разноликошћу облика који су настали као последица врло сложене генезе и 

еволуције овог краја у дугом периоду.  Састоји  се од планина, брда, брежуљака, котлина и 

поља.  

Планински услови у укупној површини општинског атара учествују са око 
40%, брдски око 50%, брежуљкасти око 4% и равничарски око 6%.  

Висински интервал подручја се креће од 320 м  (што је најнижа тачка 

пиротског поља) до 2.168 м, колико износи висина Миџора, највишег врха Старе планине.  

 

2.  3. Планинска морфопластика 

 

Основна   одлика рељефа пиротског краја јесте његова сложеност и разноликост 

у морфолошком и  морфогенетском  смисла  .   Основни      рељефа пиротског краја 

имају тектонско обележје, док су они мањи настали претежно деловањем спољашњих 

сила. Рељеф  овог краја има претежно планински карактер. (ПП Ниша, 2011. ) 

Планине ове  котлине припадају источној зони млађих веначних планина које 

улазе у састав карпатско балканског планинског лука. То су Стара планина, Сува 

планина (1808 м)  Сврљишке  планине (1334 м)и планина Видлич. (ПП Ниша, 2011. ) 

Највећа планина пиротске котлине  јесте Стара планина, једна од највећих 

планина Србије, пружа се дуж бугарске границе. У њој су заступљене све врсте стена 

:кристални шкриљци, еруптиви, седиментне стене.. Њене западне падине испресецане 

су дубоким клисурастим долинама Тимока и Височице, а према Бугарској благо 

прелазе у Бугарско Подунавље. Највиши врх Старе планине је Миџор  (2169 m), затим 

Сребрна глава (1933 m), Три чуке (1937 m), Три кладенца (1967 m). (ПП Ниша, 2011. ) 
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слика 2. Стара планина 

Извор: (http://www.mondorama.rs/sites/default/files/stara%20planinaa.jpg 

 

Североисточно  од Пирота се пружа планина Видлич са највишим врхом 

Басарски камен (1377 m). Источно од Пирота се пружа крашка заталасана висораван 

Тепош, она представња крајњи југоисточни део  Старе планине према долини Нишаве. 

Висораван је само у јужном деловима прекривена оскудном вегетацијом, то је иначе 

голи кречњак са многобројним вртачама. Највећа , а уједно и највећа у овом делу 

Србије јесте вртача Дубоки до, са преко 3000 m дужине и преко 100 m ширине и 

дубином 30 m. (ПП Ниша, 2011. ) 

Јужно   од  Пирота  се налази Влашка планина која је од планине Гребен 

одвојена реком Јермом. Западно од  Пирота, са својим истуреним огранком Сарлахом 

налази се планина Белаваса највишим врхом 964 m. Она представља источни део Суве 

планине. Сарлах се диже изнад самог града и представља мали хорст настао давним 

тектонским  поремећајем  са врхом Момчиловац (562 m). Северно од Пирота дижу се 

брда Провалија и Прчевац. (ПП Ниша, 2011. ) 

2.  4. Клисуре 

 

У пиротској котлини реке   имају дубоко усечене долине , са стрмим странама и 

појавама слапова и водопада у свом кориту.  

Међу познатијим клисурама је клиусра реке Јерме која чини живописан кањон. 

Ова клисура је позната као Влашка клисура или Ждрело. Ширина реке Јерме у суженим 

деловима је 10 m а у ширем делу је око 25 m. За саму клисуру су карактеристични 

џиновски лонци. (ПП Ниша, 2011. ) 
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слика 3. Клисура Јерме 

Извор: (http://www.flyandtrout.com/Optimizovane%20slike/Reke/Jerma7.jpg 

 

Градашничка     река има Бањичку клисуру која је дуга преко 1 km.  Клисура   

има врло стрме скоро вертикалне одсеке, изражене нарочито на левој страни, нешто 

блажи су на десној страни . само корито Градашничанске реке је стеновито, под 

крупним блоковима, џиновским лонцима. (ПП Ниша, 2011. ) 

Река Височица, почев од њеног горњег тока на Старој планини па до њеног 

уливања, створила је клисуру тј кањон који је веома стрм и неприступачан, до 400 m 

висине.. 

Темачка    клисура карактеристична је за доњи ток реке Височице ,  односно 

Темштице.   Пролази   кроз   крашки предео стварајући усеке и  клисуре   Само   

клисуру карактеришу џиновски   лонци   као и известан број водопада.  

Врло је интересантна и  клисура  Росомачке реке са усеченим долинама и 

стрмим странама. За њу је   карактеристична  појава  пречага у кориту реке, тако да 

имамо интресантан низ слапова и водопада. (ПП Ниша, 2011. ) 
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слика 4. Џиновски лонци Росомачке реке 

Извор: 

(http://www.klubputnika.org/images/destinacije/juzna/rosomacki/rosomacko-grlo.jpg) 

 

2.  5. Понори, јаме, пећине 

 

У  вишим  деловима котлине заступљени су и подземни крашки облици, то су 

углавном понори, јаме и пећине.  

 Понори  су  ређи углавном заступљени испод Големог врха и Смиловског 

камена, северно од Одоровца и на Тепошу.   Због   сужености њихових отвора  

онемогућавају приступ у њихову унутрашњост. Међу познатијима су Понор, Вртибог, 

Каменички понор и Ваганица са Камином. (ПП Ниша, 2011 . ) 

Једна од најпознатијих јама пиротског краја налази се на 1320 m н. Зове се 

Пропас ,налази се у близини села Чиниглавци.Остале су у сектору Одоровачког поља 

код Ђурђеве главе, међу којима се истичу Јамалска и Оуина пропаст дубине око 25 m. 

Позната је и леденица која се налази на планини Белави, код села Станичење. У овој 

великој крашкој јами температура је увек.  4 Cº . 

Пећине  су врелкастог и понорастог типа, евидентирано је 20 пећина, већи број 

њих имају шире и дуже канале и поноре. Најпознатија је  Попова пећина, Даклучица, 

Тамна дубка, Недељна пећина, Држинска пећина и Ветрена дупка. (ПП Ниша, 2011. ) 

 

2.  6. Климатске караткеристике 

 

Пиротска   котлина лежи у континенталном  делу  наше  земље. У непосредној 

близини Пирота се налази на ваздушној удаљености 6-7 km средње високе планине 

(1000-1377 m) које се  одликују  субпланинском и планинском климом, а у вишим 

подручјима (преко 1500 m) влада планинска клима.   Затворена   готово  са свих страна, 
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има низ климатских специфичности.  Температуре   ваздуха  и падавине значајне су за 

хидрографију котлине. (ПП Ниша, 2011. ) 

Највише  средње месечне температуре ваздуха су 11, 3 C
o
. најхладнији месец је 

јануар -0, 1 C
o
, а најтоплији је јул 22, 2 C

o
. За разлику од хладних зимских месеци, 

пролеће наступа доста брзо (април 10. 8 степени). Средња годишња температура на 

Старој планини изнад 1500 м је 9 C
o
. После топлог и сувог лета наступа дуга сунчана  

јесен, која је топлија од пролећа.  Апсолутни  максимум забележен је 17 августа 

1952год (40 Cº), а апсолутни минимум 17 и 2 децембра 1963 године (-27 степени Cº). 

Амплитуда  екстремних вредности износи 67 степени, што је јасна одлика 

континенталности подручја у којем се Пирот налази. (ПП Ниша, 2011. ) 

Лежећи  у дубокој континенталности, далеко од извора влажних ваздушних 

маса, Пирот и Пиротска котлина примају малу количину падавина.  За   разлику  од дна 

котлине, планински обод добија нешто више падавина.  Падавине  излучене на обод 

котлине хране изворе и врела која се јављају на дну котлине и на њеном контакту са 

долинским странама. (ПП Ниша, 2011. ) 

Пирот    добија  годишње око 600mm падавина. Оне су доста равномерно  

распоређене  током  године . Међутим, за разлику од средњих месечних падавина, које 

варирају од 24 до 95 mm, разлике у висини падавина у једном месецу у различитим 

годинама су знатно веће.  

У  пиротској   котлини просечна релативна влажност ваздуха је 74, 5 %. Она  је 

по правилу највећа у јануару 85, 9 % а најмања у августу 64, 3 %.  

У  пиротској котлини провађују ветрови северног IZ (107 %) и западног (31%), 

северозападног (58%) квадранта, затим североисточног (36%) и југоисточног (9%). 

Максимална  брзина им је 68 km/ h.  Планински део  ових крајева карактерише се 

ветровима северног квадранта из правца север, северозапад и североисток. ветрови 

нису јаки, јачиан им је испод 2 степена бофорове скале.  

2.  7. Хидролошке карактеристике 

 

У    хидролошком   погледу  околина  Пирота је веома разноврсна.  Основно 

обележје   у   хидрографској  мрежи дају Нишава, њене притоке, неколико извора и 

јаких крашких врела.  

Нишава: 

Равничарска река дужине 151 km, од чега 27 km пролази кроз територију 

општине Пирот, Површина слива 3, 950 км 2. настаје од реке Јерме, која протиче на 

дужини од 45 km кроз Србију, и реке Гинске чија је дужина на територији србије само 6 

km.  

Највећа  десна притока Ј Мораве, меандрира пиротском котлином, пресецајући 

је по дужој оси. корито јој је нестабилно, те се често излива:На територији града 



10 
 

изграђене су камено-земљани насипи, те је изливање немогуће. Низводно од града 

током 1963 и 1964 год корито Нишаве је продубњљено, исправљано, регулисано. 

Нишава  је постала бржа а издан у приобаљу дубља.  Бунари  који су пре ове регулације 

имали увек довољну количину воде, сада су постали плићи.  Стари меандар  Нишаве 

иза градског стадиона Језеро постао је сув.  Избијање  подземних вода у подрумума 

зграда поред Нишаве је све мањи. Регулација  корита, уз повећање брзине воде 

низводно од града од посебног је значаја за одвод отпадних вода из градске 

канализације и индустријског дела града. (ПП Ниша, 2011. ) 

Максимални    средњи   месечни водостај Нишаве код Пирота су априла и маја, а 

минимум августа и септембра.  Разлике   између ових износа је 40 и  60 цм.  Разлике 

између  апсолутних вредности водостаја су знатно веће 260 цм.  У  периоду 1925-1940 

апсолутни максимум забележен је 30. 6. 1926 год (260cm), а апсолутни минимум 31. 8. 

1939 год(-140 cm). Највећи средњи месечни протицај је у мају 20, 3 м3 ц, а најмањи је у  

септембру 6, 5 м3 ц. При апсолутном водостају протицај Нишаве износи код Пирота 

440 m
3
 cm, при апсолутном минимуму 1, 86 m

3
 cm.  

На територији  Пирота вода Нишаве се сада не користи за водоснабдевање.  

 

Слика 5. Река Нишава 

Извор: (http://www.europa.rs/upload/images/News/Thematic/medium/nisava-kej.jpg 

 

Јерма: 

Настаје  од  Вучје и Грубине реке.  Површина слива  јој је 650 km
2
. Дужина 

њеног тока је 63, 5 km а од тога у нашој земљи припада 45, 1 km. Јерма у току лета има 

просечну температуру од 16 C
o
,а вода је без боје , мириса, чиста је погодна за купање, 

бављење спортским риболовом.   На  више   места река се дели у више рукаваца између 

којих су острва. Тече   кроз  Влашку  клисуру. Веће притоке су јој Jабланица, 
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Погановска река, Звоначка река , Костешевска река, Лишовица, Глоговштица. (ПП 

Ниша, 2011. ) 

 

Слика  6. река  Јерма 

Извор: (http://www.tt-group.net/fotogalerije/galerija10/velike/019.jpg) 

 

 

Височица: 

Настаје на висини од 1640 м , у области Беровских планина,источно од српско-

бугарске границе.Најдужа и најбогатија притока водом од свих притока Нишаве. 

Типична планинска река.  Њен   протицај повећавају Топлодолска, Дојкиначка, 

Росомачка река. (ПП Ниша, 2011. ) 

Градашничанска река: 

Овај планински ток    долази  с  истока, лактасто скреће на југ, пресеца 

северозападни обод  Пиротске котлине и излази на њено дно.  Пресеца северозападни 

део града и улива се у  Нишаву с десне стране. За   време   јаких   киша и отапања снега 

има карактер бујице.  Од села  Градашнице  до   Пирота наталожила је   огромну 

количину шљунка и блокова. Неколико јачих врела у средњем току  одржава је током 

целе године. Коришћена  је за потребе старог погона Тигар. (ПП Ниша, 2011.) 

 

Слика 7. Градашничка река 

Извор: (http://www.travel.rs/sr/wp-content/uploads/voda-gradasnica-2087.jpg 

http://www.tt-group.net/fotogalerije/galerija10/velike/019.jpg
http://www.travel.rs/sr/wp-content/uploads/voda-gradasnica-2087.jpg
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Бистрица: 

Ова    кратка  река са својим притокама Расничком реком која тече од југа ка 

северу најнижим делом Пиротске котлине. На   територији Пирота тече подножјем 

Сарлаха,   обилазећи  његов крањи рт, а улива се у Нишаву с десне стране.  Вода 

Бистрице    коришћена  је за потребе неколико кланица и неколико занатских 

радионица за прераду коже, данас се у ове сврхе не користи. (ПП Ниша, 2011. ) 

 

Језера: 

Завојско језеро је настало изненда када је почела да клизи земља у кањону 

Височице 25 фебруара 1963 године, брдо на око 2 km од села Завој је почело да клизи у 

правцу реке Височице и створена је велика земљана брана. За само 5 дана речни ток је 

преграђен  и створено је језеро и 160 кућа се насло под водом. Притисак  језера у коме 

се накупило близу   20000000 m
3
 водене масе претио је да разруши препреку и сравни 

са земљом бројна насеља низводно од Звоја, према неким мишљењима био би угрожен 

и Ниш.  

Данас Завојско  језеро  представља основни хидроенергетски објекат за 

производњу електричне енергије.  Акумулира 170000000 m
3
 воде од чега  140000000 m

3
 

корисне запремине. Спада у језера са хладном водом, дужине 17 km а променљиве 

ширине од 600 до 1000 m. Карактерише се великом провидношћу и чистотом, богато је 

рибом. Највећа дубина му је 90 m. (ПП Ниша, 2011. ) 

 

слика 8. Завојско језеро 

Извор: (http://www.tt-group.net/Fotografije_Srbije/Zavojsko-jezero-info/Zavojsko-

jezero.jpg) 

 

 

 

 

http://www.tt-group.net/Fotografije_Srbije/Zavojsko-jezero-info/Zavojsko-jezero.jpg
http://www.tt-group.net/Fotografije_Srbije/Zavojsko-jezero-info/Zavojsko-jezero.jpg
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2. 7. Флора и фауна 

 

У  погледу  биодиверзитета општине Пирот спада у веома интересанте и богате 

географске целине у Србији.  

Флора  је  веома разноврсна, што је резултат великих разлика у надморској 

висини, рељефу, клими, геолошкој подлози. Заступљена су три типа  вегетације 

:ливадско-пашњачки.  пашњачки  и  шумски.  

У ливадској–пашњачкој вегетацији заступљени су: класасте траве, лековито и 

коровско биљке. као и неке реликте биљке.  

На старој планини на локалитету  Копрен и месту званом Шошине вуније расте 

клека, слез, мразовац, велебиље, линцура, јагорчевина, коприва, одољен, липа, бреза, 

глог, медвеђе грожђе, кантарион, боквица и друге.  

Шумски    покривач је разноврстан издавају се храстове , четинарске и букове 

шуме.  Шумска  вегетација обухвата око 41, 5 % укупних земљиних повшина.  

(ПП Ниша, 2011. ) 

Фауна 

Захваљујући погодној клими и  богатим  шумским  комплексима  налази се 

богат и разноврстан животињски свет.  Заступљени  су  веверице, зечеви, куне, лисице, 

вук, дивља свиња, куна, хрчак, јазавац, змија поскок и шарка, , забележено је и 

присуство медведа. Од птица заступљене су детлићи, зеве, дивље, патке, шумске сове, 

шљуке, жуње, соко, мишар,  јастреб , врана, гавран, патуљасти орао.  

Од ловних резервата познати су, , Понишавље,‟ ,, Стара планина‟. који обилују 

разноврсним дивљачима. (ПП Ниша, 2011. ) 

2. 8. Педолошки покривач 

 

Доминирају  кречњаци а у доброј мери су заступљени лапорци и пешчари. 

Северозападно од Пирота јављају се у већој мери еруптивне стене (андезити) 

(ПП града Ниша) 
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3. Друштвено-географска обележја 

3. 1.  Трагови насељености 

 

Пирот  се под именом Turres први пут поминје у римској географској карти 

Таbula Pentingeriana која је издата при крају другог века наше ере. У овој карти се 

помиње и друм VIA  militaris који је ишао од Београда (Singidunum)долином Велике 

Мораве преко Ћуприје (Noreum margi) Ниша (Naissus), Беле паланке (Remesiana), 

Драгомана (Meladea) Софије (Sardica)до Цариграда. Овај друм који је имао првенствено 

војнички значај, везивао је провинције Тракију (thracia) и Мезију (moesia)и 

унутрашњост римске империје.   Предпоставља   се  да је изграђен за време римског 

императора Трајана (98-117).   Он     се   налази јужније од данашњег Пирота, јужном 

ивицом пиротске котлине, од села Понора преко села Блата, Раснице, Држине, Сукова 

даље на исток.   Трагови  овог старог пута су и данас видљиви.  У  поменутој 

географској карти Пирот је означен као Mutatio turres. Као и поред других важнијих 

путева, римљани су дуж овог пута, на извесним одстојањима, подизали зграде  у којима 

су пошта, разни гласници, трговци  и други путници могли да се снабдевају храном, да 

се одморе, да замене заморену запрегу и слично. Таква места називали су mutatio сто 

значи  замена. Уз овакве зграде у којима су смештане станице за одмор и замену 

запрега, подизане су и зграде за смештај војних посада које су  патролирале друмовима 

обзиром да је безбедност на њима била слаба јер су путници цесто били изложени 

нападима разних разбојничких група. Такве зграде називане су Turres, што значи 

осматрачница. У поменутој географској карти (tabula pentingeriana)Пирот се помиње 

као Mutatio turres што значи да је имао зграде за одмор и замену запреге, као и зграде за 

војничку посаду која је чувала друм. На коме  су месту и када подигнуте ове зграде које 

представљају ембрион данашњег града Могу се давати само мање или веће 

претпоставке. Једна од тих претпоставки је да се за време римског императора 

Аурелијана (270-275 наше ере) известан број римљана доселио mutatio turres, у коме се 

сместио један већи одред војске који је подигао два градића, један на северној страни 

Сарлаха, а други на месту где се и данас налазе  остаци  пиротске тврђаве Калеа. Овај 

последњи је био опасан каменим зидом са пет кула, а оба градића су била спојена 

мостовима преко бистрице и расничке реке.  Плодно  поље давало је довољно хране 

овом малом насељу које је почело релативно брзо да се развија.  У  списку путева и 

места itinerarium antonini augusti који потиче из трећег века наше ере. Пирот се помиње 

као омања варошица. Као такво насељено место помиње се и у списку на путу  bordo- 

jerusalim, списку који носи назив itinerarium burdigalense а потиче из 333 год наше ере, 

као и у поправљеној географској карти табула пантигериана из четвртог века наше ере. 

Из овог се  може закључити да је пирот под именом turres, у четвртом веку постојао као 

веће насељено место.  

Пре доласка Римљана у овим крајевима живела су индоевропска  трачанска 

племена Трибали и Беси, који су се дуго и успешно одупирали разним трачанским и 

келтским племенима, док их нису победили римљани који су их временом и потпуно 

пороманили.  
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Почетком петог века разна варварска племена међу њима и хуни , сармати, готи, 

почела су да нападају и крајеве у понишављу. Византија, наследница источног дела 

Римске империје, подиже до тада многоброје  куле  и градиће и огорчено се брани. За 

време цара Ираклија (610-641),  који је повукао војску са балканског полуострва, па и 

крајева у долини реке нишаве.  

Од петог  до четрнестог века, турес се нигде не помиње.    Овај  период је остао 

нерасветљен. Поставља се питање да ли је  turres  постојао  у  то  време .  

Арапски географ Ердизи  1153 године помиње једно мало место  на 40 миља или 

један дан хода источно од Nиша  на реци која долази са српских страна и улива се у 

мораву и то се назива Atrubi. Неки  тврде да је то искварени римски назив turees и да је 

то Пирот. Међутим ово је само претпоставка .  

Од 14 века  имамо више помена о Пироту, када се и први пут јавља под овим 

именом. О самом пореклу имена пирот постоји неколико претпоставка  , али 

најосновнија је она која говори да је назив Пирот дошао отуда што је латинска реч 

turres замењена грчком речи Пиргос која има исто значење-кула, тврђава . Замена 

латинских  назива  грчким била је честа појава када је грчка култура почела да продире 

у источни део римске империје. Од грчке речи  Пиргос дошло је српско име Пирот, које 

одржало до данашњих дана.  (Ћирић М. 1967.) 

 

Слика  8.  Пирот   почетком 20.  Века  

Извор : (http://www.juznevesti.com/uploads/assets/2012/01/30/10214/800x600_stari-

pirot.jpg) 

 

 

http://www.juznevesti.com/uploads/assets/2012/01/30/10214/800x600_stari-pirot.jpg
http://www.juznevesti.com/uploads/assets/2012/01/30/10214/800x600_stari-pirot.jpg
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3.  2. Становништво 

Равитак  становништва и насељености на територији Пиротске котлине је 

условљен географским положајем, друштвено-екомским кретањима и развојем, 

историјским процесима, променама.  

Подручје општине Пирот, идентично осталим брдско-планинским крајевима у 

Републици Србији, последњих деценија карактеришу негативне демографске 

тенденције Од осамдесетих година прошлог века број становника се непрекидно 

смањује што је последица више чинилаца, од којих су најзначајнији:  
• ниска стопа наталитета у дугом периоду;   
• вишегодишња стагнација привреде и пад дохотка укупно и per capita;   

 економска емиграција 

Из најстаријих писаних извора сазнајемо да је почетком 16 века, када је турска 

власт у нашим крајевима била на свом врхунцу, хришћанских домаћинстава у Пироту 

је било свега 23 а муслиманских 142. Ни до средине истог века број домаћинстава по 

вероисповести се није много променио:Број хришћанских породица повећао се за свега 

3, а дрој муслиманских за 22. Пирот је тада имао око 3000 становника : поред хришћана 

и муслима било је неколико породица рома.  

Из забелешка   турског путопсца Евлија Челебије из 1660 год сазнајемо да је 

Пирот орјентална варош и да има од 4 до 6  хиљада  становника .  Наравно  то   је 

процена јер се овај путописац кратко задржао у граду на путу ка пространом турском 

царству. Према неким проценама касније Пирот је имао 5 до 8 хиљада   становника. 

Непосредно пре ослобођења од турака Пирот је имао 9500 становника за то време 

прилично  велика варош. После ослођења из града се исељава велики број Турака, те се 

број  становника у граду и округу смањује. По попису из 1879 године у Пироту је 

живело 8185 становника: Следећа два пописа показују благ пораст становништва. По 

попису из 1884 Пирот је имао 8832 становника , а по попису из 1890. године  9930  

подједнако исто кao  и из доба владавине Турака.  

 Године    1900   крајем прошлог и почетком овог века, број становника у Пироту 

је премашио 10 000, што је било први пут у његовој вишевековној историји.   Тачан    

број   становника  био је 10 395. Интересантно је да је током наредних година  дошло 

до извесног смањена броја житеља. По попису обављеном  1910 године у граду је било 

215 становника мање него 1900. Попис који је извршен 1921 године показује да је 

пирот имао 10462 становника :Чини се да је то повећање у односу на предходни попис 

незнатно и може се објаснити страдањима у Балканским ратовима и Првом светском 

рату. Број становника од 11 000 Пирот је достигао  тридесетих година. По попису 

организованом 1931 године  регистровано је 11 215 житеља.  

Први  попис становништва после Другог светског рата показао је да се 

становиштво града приближава бројци од 12 000. Попис је извршен 1948 године  и 

показао је да Пирот има 11 868 становника. Пет година касније у нашем граду је 

живело  13 175 људи. По  подацима пописа обављеном 31 марта 1961 Пирот је имао 18 

415 житеља.  За  наредне две године број становника Пирота је премашио цифру од 20 

000.   То    је значило да се број становника за пет деценија удвостручио.  По  попису 
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који је обављен почетком 1971 године, град је имао 29 300 становника. Време између 

1961 и 1971 године се истиче као етапа најбржег  пораста  броја градског 

становништва.  То  је последица не само природног прирештаја већ и досељавања 

знатног броја људи и породица из ближих и даљих сеоских насеља.   Посебан   скок 

броја становника изазвало је досељавање Завојаца после потапања њиховог села услед 

прегађивања Височице и стварања Завојског језера.  У  вези са тим је и интензивна 

изградња приватних кућа на периферији града.  

 Попис  обављен  марта 1991 године обављени подаци показују да је у општини 

Пирот било 67 658  становника.  Од  тога мушкараца 34 157 а жена 33 501.  Град  Пирот 

је тада имао 40 267 становника. И у њему је било више мушких  20 175 него женских 20 

092 становника.  Највише  становника у општини било је у старосној групи од 40 до 44 

године (5158).  Иста  старосна група група доминирала је и у граду (3555).  Људи 

старијих   од 95 година у општини је било 21 од чега у граду 9. У групи најмлађих 8 0 

до 4 године)  у општини је било 3866 а у гаду 2579 дечака и девојчица. (Станковић С. 

1996.) 

Према   попису становника, домаћинстава и станова из 2002  год  општина 

Пирот је имао 63791 становника.  Од тога  40678 живи у граду а 23113 у селима. Са 

својих 1235 км
2
  просечна густина насељености је 51ст км

2
 и спада у најређе насељене 

општине у Србији. Према попису из 2011.  Било  је 57922 становника на територији 

општине, док је у самом насељу Пирот било 38432 становника.  

У  погледу полне структуре жене у односу на мушкарце су у мањем броју. Број 

особа женског пола износи 31790 а мушког 32001 (49, 8%:50, 2%). У граду је тај однос 

мало другачији 20435 жена према 20243(50, 2%:49, 8%).  Иако  је разлика минимална, 

евидентно је да је све више особа женског пола напушта село и долази у град и 

одлучује се за трајне миграције, док се већи број мушкараца као удео у дневним и 

сезонским миграцијама.  

 Економска   структуру  чине радно способни око 65% од укупне популације али 

је учешће незапослених у њој око 20%.  Број   запослених у току  2004 је благо повећан 

за 0, 3% у односу на предходни период. Стопа броја незапослених исказана као однос 

броја  незапослених и збира запослених и незапослених износи 32, 4%. Један од  

проблема  радно активног становништва у пиротском крају је лоша старосна и 

образовна структура.  Тежак  проблем представља незапосленост, тренутни број лица 

који тражи запослење износи 12 % од укупног броја становништва.  

Што се тиче образовне структуре, необразовано становиштво углавном чине 

најстарије групе становништва и то у малом броју. Проблем је недостатак високо 

клалификованих кадрова и све већи одлив младих.  

Основна  одлика економске структуре је пораст удела лица са личним 

приходима, али повецање удела изджаваног становиштва.  Главни  узрок томе је 

убрзано старење становиштва општине.  Од  укупног броја становиштва 28206 је 

активно становиштво а од тога 15634 је са личним приходима. (ПП града Ниша) 
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Слика 9. Панорама Пирота 

Извор: (http://www.plusonline.rs/wp-content/uploads/2014/09/pirot-.jpg) 

 

 

 

3. 3. Број становника 

 

Број   становника , у основи представља скуп људи који живи и ради на 

одређеном простору и који се током времена мења у кваниттаивном смислу.    Ова 

демографска     категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника 

на одређеном територији (општина, округ, покрајина, регион) или насељу (село, 

приградско насеље, град) и најчешће у одређеном временском периоду. Промена броја 

становника у демографији назива се кретање становништва  или тачније укупно 

кретање становништва.  

У  свим резултатима пописа укупан број становника је први и основни податак. 

У савременим пописима данас постоје два основна типа укупног становништва: стално 

становиштво и присутно становништво. Концепција сталног становништва 

примењивана је у шест послератних пописа становништва: 1948, 1953, 1961, 1971, 

1981, 1991.  

 Концепција  присутног становништва примењена је у попису из 2002 године на 

основу светске препоруке Економске комисије ОУН и Статистичке службе европске 

уније.  Као  што и само име каже, у овом случају су пописане све особе које су у 

критичном тренутку налазиле на неком простору без обзира да ли су ту имале или не 

стални боравак.  

3. 4. Природно кретање становиштва  

 

Подразумева промене укупног броја становника на одређеној територији услед 

његове две основне  компоненте :рађање(наталитет) и умирање (морталитет).  Разлика 
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између наталитета и морталитета представља природни прирештај или пад неке 

популације.  

  У   детерминанте природног прирештаја убрајају се плодност (фертилитет) и 

живост (виталитет).  

  Природно  кретање становништва временом узрокује многе промене код 

бројности и структура неке популације. Овим променама се ублажавају или потпуно 

потискују ефекти који су резултат механичког  кретања  становиштва(миграције) и 

других спољхих фактора (ратови, епидемије, природне катастрофе).  

Наталитет (родност, рађање) представља позитивну компоненту природног 

кретања становиштва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној 

територији 

Фактори који непосредно или посредно односно дуготрајно или краткорочно 

утичу на ниво наталитета могу се сврстати у три велике групе: 

Биолошке: фекондитет, стерилитет, полна и старосна структура становништва, 

просечна старост приликом склапања бракова, несуделовање жена у репродукцији, 

период између две сукцесивне трудноће и други биолошки фактори. Социо-

економске:степен економског развоја, достигнути ниво индустрализације, 

деаграризација и урбанизација, економски услови за живот породице, услови за 

формирање нових породица, улога деце у породици и трошкови њиховог издржавања, 

еманципованост жене, ниво општег образовања, посебно жена, став друштва о 

оптималној величини породице.  

 Психолошке:  страх  од порођаја, осећај способности за рађање, осећај 

сигурности и несигурности, личне амбиције у животу, жеља за потомством, депресије. 

(Кицошев С. 2004,  Геодемографија ,  Природно  матетатички  факултет ,  Ниш. ) 

Табела  1. Скала за оцену наталитета 

Oцена Стопа наталитета Број рођене деце 

Екстремно ниска Испод 10%о  Испод 1, 5 

Веома ниска 11-15%о 1, 6-2, 0 

Ниска 16-20%о 2, 1-2, 5 

Средња 21-25%о 2, 6-3, 0 

Висока 26-30%о 3, 1-4, 0 

Веома висока 31-40%о 4, 1-5, 0 

Екстремно висока 41-50%о 5, 1-7, 0 

Максимална преко 51 %о Преко 7, 1 

 Извор : Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички факултет, 

Ниш.  
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Морталитет  

  Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту 

природног кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на 

једној територији, односно под морталитетом подразумевамо учесталост умирања у 

оквиру једне популације.   На висину  морталитета много већи утицај имају друштвене 

околности него на висину наталитета. Истовремено смртност одојчади директан је 

показатељ  социо-економске ситуације и стање хигијенске и здарвствене заштите неке 

популације.  

 На  ниво морталитетат утиче читав низ биолишких, социо-економских и 

делимично психолошких фактора.  Утицај  биолошких фактора јачи је на морталитет 

него на наталитет. ( Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички 

факултет, Ниш. ) 

 

Табела 2. Скала за оцењивање нивоа морталитета 

Оцена Општа смртност Смртност одојчади 

Екстремно ниска испод 5%о испод 10%о 

Веома ниска 6-10 %о 11-20%о 

Ниска 11-15 %о 21-30%о 

Средња 16-20%о 31-40%о 

Висока 21-25%о 41-50%о 

Веома висока 26-35 %о 51-75%о 

Екстремно висока Изнад 36%о Изнад 76 %о 

Извор: Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички факултет, 

Ниш.  

 

 Табела   3 . Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 

1991,    2002  и  2011.   године   
 

  

Број становника 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Пирот 70049 69210 68073 69285 69653 67658 63791 57928 

Градска 11868 13175 18415 29298 36293 40267 40678 38785 

Остала 58181 56035 49658 39987 33360 27391 23113 19143 

 

Извор: Републички завод за статистику 
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Графикон 1.приказ промене броја становника општине Пирот за период 1948-2011 

 

На основу пописа становништва извршених средином 20 века од 1948 па 

последњег пописа 2011 године, уочавамо да се број становника у Пироту смањивао са 

70049  колико је било евидентирано пописом 1948године, на 57928 становника по 

попису из 2011 годнине. Што се тиче самог града имамо пораст становништва услед 

урбанизације и индустрализације када долази до пресељења становништва из села у 

градове, то повећање се уочава до пописа који је обављен 2002 године, међутим на 

попису 2011 године долазимо до закључка да се број становника од 40678 смањио на 

38758 становника. С друге стране у осталим сеоским насељима уочавамо константан 

пад од 1948 када је било 58181 у сеоским насељима на 19143 становника, разлози су 

исти они који су довели до повећања становништва у граду, то су отварање фабрика, 

школовање деце и омладине, неразвијена пољопривреда итд. (Табела 4 у прилогу) 

У већини села дошло је до смањења броја становника а драстичан пример су 

село Милојковац које је имало по попису из 1948 год  81 – ог становника а 2011 год 

свега 2 становника, село Мирковци по попису из 1948 имало је 281 – ог становника а 

сада само 10, такође и село Куманово са 300 становника колико је имало 1948 године 

2011 године имало је свега 8. Такође можемо уочити да су поједина села 2011 имала 

свега   
 

 
  од укупног броја колико су имала 1948 године, пример су село Држина са 

1168 из 1948 год на 387 из 2011 год, село Расница 1120 на  свега 325 становника. 

Можемо видети из свега наведеног да се број становника све више смањује, да у 

појединим селима долази до потпуног нестанка становништва.  

Село Бериловац је једно од ретких које је бележило пораст становништва  од 622 

колико је имало 1948 год. на 1838 по попису из 2011, други пример је село Гњилан чији 

се број становника повећао од 1324 на 2520, томе иде у прилог због близине града ова 

села се све више претварају у приградска насеља и спајају се са градом.(Табела 4 у 

прилогу) 
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3. 5. Структуре становништва 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама: полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, 

брачном стању, расној, етничкој или верској припадности и језику.   Све   те 

квантитативне  и квалитативне разлике се могу класификовати у виду демографских 

структура становништва.  Због  тога структуре или састави становништва првенствено 

представљају расподелу јединки унутар скупа (становништва), односно његову 

учесталост или фреквенцију према одређеним вредностима или моделима. (Кицошев С. 

2004, Геодемографија, Природно матетатички факултет, Ниш. ) 

Структура становништва произилазе из природног и механичког кретања 

становиштва, али и директно утичу на њих, односно структуре становништва треба 

посматрати у међузависном и међуусловљеном  односу  и узрочно-последичном 

контексту са кретањем становништва.   С  друге стране, преко једне структуре 

становништва често се преламају и многе друге, због чега се не сме занемаривати 

њихова комплексност и мултидимензионалност. (  Кицошев С. 2004, Геодемографија, 

Природно матетатички факултет, Ниш. ) 

У пракси се срећу и користе многобројне поделе становништва према структури. 

Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 

структура или састава становиштва: 

1.  биолошке  ( полни и старосни састав становништва ) 

2.  економске   (активност, делатност, занимање) 

3.  интелектуалне  или  образовне структуре  (писменост, ниво школске спреме) 

4.  расна , етничко-верска и лингвистичка.  

Полна структура 

Полна структура становништва представља квантитативан пропорционални 

однос између мушког и женског становништва  у укупној популацији. Када је та 

пропорција уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури  становништва  и 

обрнуто о, тада је реч о неизбалансираној. Неуравнотежена полна структура 

становништва  може такође негативно утицати на брачност (нупцијанитет) 

становништва, а тиме и посредно на наталитет и природни прирештај, затим неједнак 

број мушкараца и жена на неком подручју  и може довести до исељавања бројнијег 

пола у потрази за брачним партнерима.  

( Кицошев С.  2004 , Геодемографија, Природно матетатички факултет, Ниш).  

Основни фактори или детерминанте који утичу на полну структуру неког 

становништва су: 

Наталитет (структура  живорођене  деце према полу) 
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Морталитет (структура умрлих према полу) 

Полна селективност миграционих кретања 

Специфични спољни утицаји који селективно делују на полове  (рат, услови 

рада, дужина радног стажа) 

Психолошки разлози  ( у патријахалним  срединима далеко већи значај даје се 

мушкој него женској деци.  

  Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке на 100 женске деце. Слична 

ситуација је  и код других европских популација. Смртност мушког становништва већа 

је у готово свим годинама старости код популација са ниским наталитетом, односно у 

развијеним срединама (  Европа, Англоамериак, Јапан, Аустралија  итд).  

Као један од најједноставнијих начина за презентацију полне структуре 

становништва користи се процентуално учешће мушког или женског  становништва  у 

некој популацији  било у агрегатном ( у односу на укупно становништво) или у 

специфичном смислу ( за одређене делове укупне популације издвојене према неким 

обележјима  :старости, активности, занимању, етничкој или верској припадности, 

писмености према типу насеља. (Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно 

матетатички факултет, Ниш. ) 

 

3. 6. Старосна структура 

 

    Страосна  структура становништва једана је од најважнијих демографских 

структура.   Њена  анализа основа је за готово сва демографска проучавања. У 

старосној структури становништва долази до изражаја демографски развој неке 

популације  током дужег временског периода.   Фактори  који утичу на промене у 

старосној структури становништва су исти они који су поменути код полне структуре, 

односно то су наталитет, морталитет, миграције као и неке екстремне околности.  

Најважнији узрок савремених промена у старосној структури је опадање 

наталитета што доводи до демографског процеса старења. Овај процес је 

карактеристичан за све популације које имају книзак ниво наталитета. У којој се фази  

старења налази популација, зависи од времена када је отпочело опадање наталитета, 

колико дуго траје  или да ли још траје.  

Утицај  морталитета на старосну структуру становништва знатно је слабији него 

његов утицај на полну структуру. Када смртност опада са вишег на нижи ниво може 

доћи чак до подмлађивања популације, јер морталитет највише опада  код одојчади, 

деце, омладине  и млађег средовечног становништва.  

Утицај  миграција на старосну структуру највише долази до изражаја код 

становништва великих градова и приградских насеља, где је миграциона компонента 



24 
 

раста становништва одлучујуће утицала на стопу раста или опадања становништва.   

Због  тога је процес старења становништва био највећи и најдинамичнији баш у 

насељима и подручјима са израженим емиграцијом.  

До најјачих поремећаја страосне структуре долази, исто као и код полне 

структуре, услед наступања различитих  екстремних  околности : ратови, епидемије, 

привредна криза, природне катастрофе и сл.  

У оквиру стросне структуре становништва могуће је издвојити функционалне 

старосне групе становништва према  одеређеним  карактеристикама : активностима, 

Остварењима неких права, извршавања неких обавеза итд. Старосне  границе 

функционалних група становништва који се називају контигентима  нису исте у свим 

срединама  и у исто време, већ зависе од достигнутог нивоа економског развоја, 

позитивног законодавства, обичаја норми или од личног става истраживача.  

Значајни функционално полно старосни контигенти су : 

Предшколски контигент (  0-6 година), који обухвата сву децу у предшколском 

узрасту,  

 Школскообразовни контигент  (7-14 година) који обухвата сву децу у школском 

узрасту.  

 Радни контигент  (мушкарци 15-64 год и жене од 15-59 година) који обухвта сво 

радноспособно становиштво.  

Женско фертилно становништво (15-49  година )које обухвата сво женско 

становништво способно да рађа.  

 Женско становништво у оптималном репродуктивном  периоду  ( 20.  34  

година) које обухвата сво женско становништво које се налази у старосном периоду 

најбољем за рађање.  

Први мобилизациони контигент (18-34 година ) који обухвата сво мушко 

становништво  наведене старости које способно за војну службу.  

Старачки  контигент  ( некада 65, а сада 70 или 89 година ), који обухвата сво 

старо становништво изнад одређене године старости,  

  Контигент брачног становништва, који обухвата сва лица која су у браку итд.  

(Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички факултет, Ниш. ) 

 

Типови старосне структуре 

 Једна  од првих, и у литератури најчешће спомињаних типологија старосне 

структуре је класификација чувеног шведског демографаГустава сундбарга који је своја 

прва истраживања о типовима старосне структуре публиковао још 1894 године. Његова 
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класификација заснива се на подели укупног становништва на три контигента  :деца (0-

14 година), родитељи (15-49 година) и прародитељи (50 и више година). На основу те 

поделе Судрабаг разликује три основна типа старосне структуре: 

 Прогресивни :карактерише широка база пирамиде старости.  То  значи да је у 

оваквој популацији велики удео деце, да су стопе наталитета високе, а стопа 

морталитета опадајућа. Пирамиде старости оваквих популација имају троугласт изглед.  

Стационарни: карактерише се ужом базом пирамиде, односно знато мањи удео 

деце, ниске и стабилне стопе наталитета и морталитетата и низак природни прирештај. 

Изглед пирамиде старости подсећа на кошницу.  

Регресивни  :има ужу основу пирамиде оод њеног средњег дела. то је 

последица малог удела деце у укупној старосној структури, што је резултат негативног 

природног  прирештаја и депопулације природним путем.  Код  овог типа старосне 

структуре пирамиде имају облик урне или вазе. (Кицошев С. 2004, Геодемографија, 

Природно матетатички факултет, Ниш. ) 

 Табела 5. Типови старосне структуре 

Тип старосне 

Структуре 
Удео у 

укупној  

Популацији  У (%) 

0-14 година 15-49 година 50 и више 

година 

Прогресиван 40, 0 50, 0 10, 0 

Стационаран 26, 5 50, 5 23, 0 

Рефресиван 20, 0 50, 0 30, 0 

Извор: Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички факултет, 

Ниш.  

Група демографа при Уједињеним нацијама израдила је класификацију 

становништва према старости која се заснива процентуалном уделу старог 

становништва ( 65 и више година) у укупној популацији. Овом класификацијом 

разликују се такође три типа становништва према старосној структури : 

Младо  становништво (удео старих  испод 4 %,  

Зрело становништво (удео старих између 4 и 7 % и 

Старо становништво (удео старих преко 7 %) 

  Пољски демограф Едвард Росет засновао је модел на уделу становништва 

старијег од 60 година у укупној популацији. Према његовој класификацији разликујемо 

четири типа становништва:младо, на прагу старења, у процесу демографског старења и 

демографски старо становништво. (  Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно 

матетатички факултет, Ниш. ) 
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 Табела 6. Тип структуре становништва 

Тип структуре становништва Удео лица стријих од 60 година 

 у укупном становништву 

Демографска младост Мање од 8 % 

На прагу старења 8-10 % 

У процесу старења 10-12 % 

Демографска старост 12 % и више 

 

Извор: Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички факултет, 

Ниш.  

У оквиру овог мастер рада приказаћемо полне и старосне структуре  из пописа 

обављених 1991, 2002, 2011 година.  

 

   Табела 7. Полна старосна структура становништва Пиротске котлине из 1991 год 

Tип насеља Укупнп Ппл 0-4 5-14 15-24 25-59 59 и више 

Пирпт 
34155 М 2034 4172 4290 16970 6689 

33501 Ж 1832 3986 4192 15609 7882 

Градска 
20173 М 1343 2896 2895 10667 2372 

20092 Ж 1236 2823 2886 10199 2948 

Остала 
13982 М 691 1274 1395 6305 4317 

13409 Ж 596 1163 1306 5410 4934 

 

Извор :Републички завод за статистику 

Пописом  из 1991 можемо закључити да се рађа више мушке него женске деце. 

У средовечном периоду када, полна структура се  уједњачава  услед тежих услова рада 

и већег стажа мушкараца што доводи до веће смртности код мушког становништва у 

односу на женско. Касније у старијим  генерацијама  долази до вишка женског 

становништва  услед веће просечне дужине живота код жена, односно због њихове 

изражене дуговећности.  
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  Табела 8. Попис полна и старосна структура становништва Пиротске котлине из 2002 

год 

Tип 
насеља 

Укупнп Ппл 0-4 5-14 15-24 25-59 
59 и 

више 
Прпсечна старпст 

Пирпт 
32001 М 1322 3421 4005 15644 7609 41.1 

41.8 
31790 Ж 1298 3238 3841 14623 8790 42.6 

Градска 
20243 М 935 2428 2826 10518 3536 38.1 

38.7 
20435 Ж 944 2307 2764 10392 4028 39.2 

Остала 
11758 М 387 993 1179 5126 4073 46.2 

47.4 
11355 Ж 354 931 1077 4231 4762 48.7 

Извор:Републички завод за статистику 

Из табеле 8 се види да је у 2002 години у оквиру контигента 59 и више година ,бројније 

женско становништво ,док је у осталим контигентима бројније мушко становништво . 

Просечна старост је већа код женског становништва која износи 42,6 , старост ,док је 

просечна старост мушког становништва 41,1а укупна просечна старост становништва 

на нивоу Пиротске котлине износи 41.8. 

 

Графикон 2.Приказ полне и старосне структуре становништва Пирота на основу 

пописа из 2002 год 

У развитку становништва општине десиле су се последњих деценија крупне 

промене у старосном саставу које су у глобалу водиле ка јаком процесу старења  

првенствено  у сеоским насељима. Према попису из 2002 год сва насеља су прешла 

праг демографске старости (просечна старост испод 35 година ) Већина насеља су у 

стадијуму најдубље демографске старости (просечна старост  преко 43 год, а многа и 

преко 50или 60 година)Градашница и Пољска Ржана су у стадијуму дубоке 

демографске старости, а град Пирот и приградска насеља Бериловац, Гњилан и Нови 

Завој у стадијуму демографске старости (35-39). (Табела 5 у прилогу) 
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У градском насељу живи око 63,8% становништва, а у осталим 36,2%. 

   Испод  7 година старости на подручју општине је 3.844, а преко 60 година 

15.694.   Радно  способно становништво је 40.255 што је знатно изнад збира 

запослених у свим секторима и активно пољопривредног становништва.  
 Анализом података из табеле 4 долази се до закључка да ће се у руралним деловима 

општине у наредном периоду убрзо смањивати број становништва, што се мора 

респектовати код утврђивања предлога Стратегије развоја пољопривреде. 
 
Наведену тенденцију илуструју следећи сводни показатељи: 

(1) Од укупно 71 села у 23 нема деце до 4 године старости, у 18 до 14 година, а 

у 14 до 24 године, у два (Басара и Мирковци) нема становника млађих од 59 година.   
(2) Број становника до 14 година старости у 2002. години у селима износи 

2.695,   
а преко 59 година 3.617.  

(3) Просечна старост становништва у селима општине износи 47,4 а у граду 

Пироту 38,7. У три села (Басара, Куманово, Осмаково) просечна старост становника 

прелази 70 година, просечна старост у 27 села се креће између 60 и 70 година, а у 22 

између 50 и 60 година. (Табела 5 у прилогу) 

 

Табела 10. Полна и старосна структура становништва Пиротске котлине из 2011год 

Tип 
насеља 

Укупнп Ппл 0-4 5-14 15-24 25-59 
59 и 

више 
Прпсечна старпст 

Пирпт 
29108 М 1119 2626 3395 14263 7705 43.4 

44.2 
28820 Ж 1072 2450 3183 13548 8567 45 

Градска 
19262 М 808 1888 2434 9825 4307 41.3 

42 
19523 Ж 785 1823 2307 9717 4891 42.6 

Остала 
9846 М 311 738 961 4438 3398 47.7 

48.8 
9297 Ж 287 627 876 3831 3676 50 

Извор:Републички завод за статистику 

 

Графикон 3.приказ полне и старосне структуре становништва Пирота на основу 

пописа из 2011 
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 Пописом који је обављен 2011 године, закључујемо да већи број мушке 

живорођене  деце.  Број  мушкараца почиње да се смањује када када пређу четрдесету 

годину живота. Просечна старост становништва је већа у сеоским насељима и за мушко 

становништво износи 47 година а за женско 50, док у граду просечна старост за 

мушкарце  износи 41 годину а за жене 42. У сеоским насељима уочавамо већи број 

становника старијег од9 иу више  година у односу на сам град, такође уочавамо мањи 

број становника до 4 године старости живота.  

 

3. 7. Образовне структуре 

 

 Образовна  (или интелектуална, односно школска) структура становништва 

представља важну карактеристику сваке популације.  Процес  појаве нових занимања у 

директној је вези са образовањем становништва. Сваки техничкотехнолошки развој 

нужно изискује повећања нивоа школске спреме радне снаге.  Свака  специјализација у 

оквиру поделе рада подразумева виши ниво образовања радника, односно њихову вишу 

школску спрему.  Паралеле између економског напретка и развоја процеса образовања 

су бројне.  

Анализа  структуре становништва према образовању веома је значајна због 

бројних разлога, пошто се на тај начин прикупљају подаци о писмености популације, о 

нивоу обавезног школског образовања, дистрибуцији становништва према школској 

спреми.  

Два  основана обележја становништва према образовним структурама су 

писменост и школска спрема.  Писменост је  први степен у процесу образовања 

становништва и основни предуслов за његово даље образовање. Према нашој пописној 

статистици, под писменим особама подразумевају се лица стара десет и више година 

која знају да читају и пишу (Кицошев С. 2004, Геодемографија, Природно матетатички 

факултет, Ниш. ) 

 

Табела 11.Становништво старо 15 и више година на подручју општине Пирот према 

школској спреми, 2002. Године 

Редни број Образовање Број % учешћа 

1. без школске спреме 2.743 5,0 

2. непотпуна основна школа 11.262 20,7 

3. основно образовање 14.101 25,9 

4. средње образовање 18.265 33,5 

5. више образовање 2.177 4,0 

6. високо образовање 2.791 5,1 

7. Непознато 3.173 5,8 

8. Укупно 54.512 100,0 
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Извор:Републички завод за статистику 

 

 

Графикон  4.приказ становништва старијег од 15 година према школској спреми 

општине Пирот на основу пописа из 2002 године. 

 

 

 

 

 

  Табела  12. Становништво пољопривредних и мешовитих домаћинстава према 

школској спреми 
 

Редни број Образовање Број % учешћа 

1. непознато 311 10,2 

2. непотпуна основна школа 1.582 52,0 

3. основно образовање 729 24,0 

4. средње образовање 380 12,5 

5. више образовање 22 0,7 

6. високо образовање 16 0,6 

7. Укупно 3.040 100,0 

Извор:Републички завод за статистику 
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Графикон 5.приказ становништва пољопривредних и мешовитих домаћинстава према 

школској спреми на основу пописа из 2002 године 

Највећи удео становништва има завршену средњу и основну  школу.  

 

3.8.Пољопривредно земљиште и становништво 
 

Пиротска котлина је најзначајнији привредни ресурес 

пољопривреде.Становништво у сеоским насељима претежно се бави 

пољопривредом.Укупне земљишне површине на подручју општине Пирот износе 

123.200 ха, од којих пољопривредне површине 69.619 ха, што чини 56,7% . 

 

 

 

 

 
 

Таб. 13. Укупне земљишне површине на подручју општине Пирот 

 

Земљиште Површине, ха Структура, % 

Укупне земљишне површине 123.200 100,0 

• Пољопривредно земљиште 69.916 56,7 

• Шумско земљиште 41.756 33,9 

• Непродуктивно земљиште
2
 11.528 9,4 

Извор:подаци из катастара 
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Графикон 6. . Укупне земљишне површине на подручју општине Пирот 

 

 

 

Структура коришћења и територијални размештај пољопривредног земљишта  

 

У структури коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине 

Пирот највеће учешће имају пашњаци, оранице и ливаде (таб.14).  

 
 

Таб. 14. Структура коришћења пољопривредног земљишта 

 

 Категорија Површине хa Структура % 

Пољопривредно земљиште 69.916 100,0 

• Оранице и баште 20.829 29,8 

• Воћњаци 1.785 2,6 

• Виногради 1.894 2,7 

• Ливаде 14.091 20,1 

• Пашњаци 31.313 44,8 

• Рибњаци, трстици, баре 4 - 

Извор: подаци из катастара 
 

Обрадиве површине (оранице, баште, воћњаци, виногради и ливаде) обухватају 

38.599 ха, што чини 55,2% од укупних пољопривредних површина. 
 
 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5

Земљиште 

укупне земљине 
ппвршине 

ппљппривреднп 
земљиште 

шумскп земљиште 

непрпдуктивнп 
земљиште 



33 
 

 
 

Графикон 7.приказ  структуре коришћења пољопривредног земљишта 

 

 

 

Интензивни начини коришћења (оранице, баште, воћњаци, виногради) учествују 

са 35,1%, што указује да је коришћење земљишта на подручју општине Пирот 

екстензивног карактера.(Табела у прилогу 15)  
Увидом на терену  дошло се до закључка да нису реални подаци из статистике о 

површинама под ораницама и виноградима. Ове површине су мање за око 50% од 

података из званичне статистике. Највећим делом ради се о старим екстензивним и 

запуштеним засадима који се трансформишу у шикаре, пашњаке и друге категорије.  
У структури коришћења ораничних површина највеће учешће имају жита и 

сточно крмно биље.
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 Табела.  16 . Структура  коришћења ораничних површина 2005. 

 

 Категорија Површине хa Структура % 

Оранице и баште 20.829 100,0 

• Жита 10.875 52,2 

• Индустријско биље 194 0,9 

• Повртно биље 2.206 10,6 

• Сточно крмно биље 5.778 27,4 

• Необрађено земљиште 1.776 8,9 

Извор:  подаци из катастара 
 

 
 

Графикон 8.приказ структуре коришћења ораничних површина 2005 

 

 Подаци   из табеле 15 и 17 упућују на закључак да је на подручју општине 

Пирот доминирајућа грана у пољопривреди сточарство.  Од укупне површине 

пољопривредног  земљишта у производњи хране за стоку је директно ангажовано 

51.182 ха (ливаде + пашњаци + крмно биље). Овом збиру потребно је додати око 5.000 

ха просечних годишњих површина на којима се гаји кукуруз, с обзиром да се око 99% 

приноса ове житарице употребљава за сточну храну. 

 

 Табела 17..Пољопривредно и активно пољопривредно становништво, 2002. 

 

Назив насеља пољопривредно становништво Активно пољопривредно 
 Укупно Свега женско свега женско Инд.пољ 
 Пирот 2362 1123 1782 760 1639 
 Градска 287 131 128 30 87 
 Остала 2075 992 1654 721 1572 
 Извор: Републички завод за статистику 

 

2002. години на подручју општине Пирот живи око 2.362 пољопривредна 

становника, односно 3,7% од укупног броја. Активно пољопривредно у укупном 
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пољопривредном становништву учествује са 75,4%   
Несразмерно ниско учешће жена у укупном и пољопривредном и активном 

пољопривредном становништву такође предочава један од параметра старења сеоског 

становништва, односно даљу тенденцију смањивања њиховог броја.(Табела у 

прилогу18) 

 Недовољна искоришћеност аграрних ресурса проистиче из неповољних 

демографских токова у области пољопривреде и демотивисаности становништва за 

бављењем овом делатношћу. 

Основни инструменти за развој пољопривреде и сеоских насеља су активности 

попут очувања природних ресурса, уређења пољопривредног земљишта, остваривања 

напретка и економске сигурности сеоских подручја , очувања традиционалних 

руралних вредности, уз заштиту и очување културно–историјског наслеђа и животне 

средине. 

Да би дошло до развоја руралноних насеља у Пиротској котлини на основу 

досадшње демографске анализе и на основу потенцијала потребно је испунити следеће 

захтеве 

Потенцијали 
 
Са природног аспекта:  

– Хомогена агро–еколошка област уз повољност природних услова за интензивну 

пољопривредну производњу;  

–   Природна средина без већих антропогених деловања;  

– Плодно земљиште погодно за разноврсну производњу (земљиште од прве до 

четврте катастарске класе заузима трећину укупних пољопривредних 

површина);   
–  Постојећи фонд земљишта омогућава прехрамбену сигурност становништва.  

 
Са демографског аспекта:  

–   Спремност и традиција код становника да се баве пољопривредом;   
–    Значајно учешће мешовитих домаћинстава (око 20%).  

 
Са организационог и инфраструктурног аспекта:  

–   Погодан саобраћајни положај  

 

(Вујичић М., Ђорђевић М. 2002) 
Поред пољопривреде у руралним насељима Пиротске котлине постоји 

могућност а и развој руралног туризма као значајног подстицаја на развој села. 
Туризам  је једна од највећих и најразвијенијих привредних делатности у свету 

и са највећим обртним капиталом у свету.  За  нашу земљу као и за остале земље у 

развоју туризам представља најзначајнију извозну привредну грану.   Најзначајније 

компоненте  за развој туризма су природно окружење, локална заједница, друштвени 

живот, култура, традиција, обичаји, занати. 
 
За  почетак развоја руралног туризма неопходно је анимирати и едуковати 

локално становништво, израдити стратешке планове на локалном нивоу, формирати 

локалне радне групе или групе за развој (Лазовић, 2004.).  Приликом анимирања 
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становништва  неопходно је дати јасан приказ свих позитивних аспеката увођења 

туризма у локалну заједницу.  Јасно се морају  истаћи и ефекти и користи које би 

локална заједница могла имати, али се не сме заборавити ни приказ ефеката очувања и 

пласмана локалног културно–историјског наслеђа.  Развој  туризма у руралним 

подручјима се огледа и кроз стварање и дефинисање развојних планова који су 

базирани на валидним информацијама и прихваћени од локалног становништва. О 

развоју  туризма се не може говорити уколико се не обезбеде средства код различитих 

фондова и државних органа.  Улога државе  би се огледала у кофинансирању развојних 

планова који се односе на побољшање инфраструктуре и основних услова живота, што 

је уједно и предуслов за развој руралног туризма (Стратегија развоја туризма Србије, 

2006). Предуслов за активирање руралних подручја је подизање квалитета живљења, 

следећим мерама: повећањем доступности, одговарајућим нивоом опремљености 

техничком инфраструктуром, обезбеђењем основних јавних служби, сервиса и услуга и 

преквалификацијом становништва. 

Ревитализација  села са становишта туризма је могућа одржавањем различитих 

манифестација које истичу аутентичност села, као и оснивањем и градњом етно села у 

којима се огледа историја и култура датог подручја. (Веселиновић Б., Шеварлић М., 

Тодоровић М. 2007) 

 Поменуте  и сличне активности би биле у стању да привуку како 

становништво, тако и капитал у рурална подручја.  То  би условило поновну 

имиграцији становништва, стварање нових радних места, па би се смањила стопа 

незапослености.  Посредно, развој ове делатности може утицати и на смањење 

сиромаштва и може бити подлога за развој предузетништва. Позитивни аспекти за 

развој сеоског туризма су , свакако, и дугорочно очување и промоција културно–

историјског наслеђа. 

  Успешан  развој руралног простора подразумева и постојање одговарајуће 

инфраструктуре – мреже путева, водовода, електричне енергије, здравствених и 

школских центара, објеката културе и спорта. 

 Мора  се имати у виду да се до позитивних резултата може доћи уколико се 

пробуди људски потенцијал, односно уколико се промени свест и понашање сеоског 

становништва.   Међутим  , неопходно је и успостављање добре сарадње између јавног 

и приватног сектора, државе и локалне самоуправе.  Осим  тога, све акције, кад је у 

питању рурални развој, треба спроводити у складу са планирањем простора и 

циљевима одрживог развоја и заштите окружења. 
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3. 9. Насеља 

 

Општина  Пирот има 72 насељена места. На простору општине формирана је 

заједница насеља везана за град Пирот као општински центар који је доминантно градско 

насеље са око 63 % општинске популације у коме су сконцентрисане све општинске 

функције и индустријске  и привредне активности. Град Пирот је полифункционалан 

(производни, административни, управни, културни, образовни, здравствени). Сеоска 

насеља су углавном монофукционална. (Пиротски зборник 8-9, 1979) 

Насељавање села 

Захваљујући  турским и другим изворима, у комбинацији са етимолошком 

анализом и другим истраживачким методама, могу се, осим познатости, утврдити и други 

подаци о ранијим насељима и насељености. Турци су својим  фискалним  пописима  доста 

верно уносили стварне називе насеља (евентуално их прилагођавали свом изговору )али и 

друге податке, што омогућава да се осим старости насеља, могу сагледати и други важни 

насеобински подаци: приближан број насеља у региону, занимање становништва и 

привреда, друштвени односи, порекло становништва и етничко порекло.  

У  Пиротској котлини смештено је 72 насеља.  

Барје Чифлик: 

  Браје Чифлик, равничарско село на ободу Пиротске котлине, налази се на око 4 

км југозападно од Пирота којим је повезано асвалтним путем. Налази се уз сам руб 

велике мочваре Барје између Расничке реке са југоисточне и Костурске реке са 

северозападне стране;њено западно, планинско залеђе је безводно а читава њена 

североисточна и источна обилује у води.   Има  више легенди о постанку села.  Мањи  део 

атара, који је накарсту, сув и претежно под ниском шумом и слабим пашњацима, погодан 

је за овчарство и козарство, и претежно покрива домаће потребе у огреву.  

Расница, удаљена само 2 км, је црквени административни и школски центар за 4 

села међу којима је Барје Чифлик, али земљорадничка задруга у Барје Чифлику, центар 

привредног живота за ова села.  

Становништво: Турски Бари Чифлик, од кога је данашњи Барје Чифлик настао је 

присилним довођењем радне снаге са разних страна (Мрамор код Ниша, Трн у Бугарској, 

Поганово, Трнски Одоровци, Куса Врана, Расница, Присјан, Извор, Петровац, Кијевац 

итд. По ослобођењу од Турака досељавају се неке породице из Раснице и околних села, а 

после седамдесетих година 20 века јавља се нагли прилив досељеника из Пасјача и Сиња 

главе, а касније и из лужничких села. (Пиротски зборник 35-36) 

Базовик: планинско село (700 м надморске висине) у северозападном делу 

пиротске општине.  Базовик  као насеље, под именом Бозовик, Бозавик, Базовик помињу 

три турска извора. Етимолошки назив (базовик) инсинуира биљну мотивисаност, од 

биљке бз (зова).  
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Бела: село у пиротском Високу, Бела је убележена у џелепкешком дефтеру 1576-

1577.  године као село у кази Шехирћој са два џелепкешка домаћинства.  Назив   упућује 

на словенско  порекло  и придевски облик бела (река, вода) а можда и бела (земља и тле).  

Дакле, насеље  које је настало поред беле (бистре, брзе, пенушаве) воде, што је, иначе у 

сагласности са стварним географским цртама насеља.  

Бериловац  :приградско насеље источно од Пирота. под Прчевцем. раније село. 

помиње се у софијском дефтеру из 1525-1526 године забелезено као буриловац. на његов 

помен бариловача наилазимо и у џелепкешком дефтеру из 1576-1577.  

Назив насеља произашао је из личног имена берил(о ) које је по једнима израсло на 

влашкорумунској основи, по другима на куманској основи, по трећима берило је лично 

име словенског порекла бојнило, братило.  

Блато: село у пиротској котлини на западној ивици влажног некада мочварног  

барја. помиње се у турском дефтерту из 1445-1446. године као мурадов тимар са 46 

домаћинстава. припада кази шекирћој. . блато се под именом балата, помиње 

џелепкешковом дефтеру  из 1567-1577. године. У истом документу се наводи под називом 

Пирмикур.  

Назив је произашао према одређеним карактеристикима терена. Блато се налази на 

ивици некад забареног  терена пиротског барја.  

 Брлог :  Планинско село у долини дојкиначке реке, под Старом планином. 

Помиње  се у дефтерским подацима из периода 1447-1489. године.  Насеобински  назив 

је, на први поглед, нејасно мотивисан.  Искључујући могућност порекла из личног имена, 

надимк а ил родовске припадности. Остаје да се узме у обзир происход из двослојне речи 

брв (мали мост брвно)и лог, реч са више значења (легло звери, удубљење, ниско место, 

корито реке.  Дакле насеље поред (уз) брвно којим се прелази с једне на другу обалу 

(реке, долине, неког места).  

Велика лукања: село на обалама Височице у доњем Високу. У попису тимара 

нахије Висока и Знепоља из 1477-1489 године помиње се и село Горња Луканија, 

сврстано са јос два непозната села (Миловци и Михон) у берковски крај.  Није  сигурно да 

ли се овај податак односи на данашње село Велика Лукања.  

Височка Ржана: село на ушћу Јеловичке (Врелске)реке у Височицу, 

микрорегионални центар за неколико села горњег Висока. Забележено је у списима 

џелепкешких домаћинстава из 1576-1577 године, као Иржана Висока. Назив је вероватно 

фитотопоним од р, ж(раж). постоји и мало вероватно гледиште да је назив произашао од 

одређених месних услова, од р, же, р, жи то јест место у коме ветар р, же које је изложено 

јаком ветру.  

Војнеговац: збијено село на терасираном флувијално-денудационом рељефу 

јужног дела Пиротске котлине. У старијим турским  изворима  Војнеговац се четири пута 

помиње, забележен као Војнуковфча, Војнегофча, Војнугофча. Назив је свакако 

произашао из личног имена Војнег(о)(а) и наставка –овац. Дакле сеоско насеље које је 
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засновао (засенио)  Војнег(о) односно његов род, или можда припадало властелину 

Војнег(у).   Старији  облик свакако је гласио Војнеговце па му је тек новија 

администрација дала данашњи облик.  

Враниште: село збијеног типа у ерозивном проширењу Осмаковске реке и 

Вранишког поток у општини Пирот. Налазимо га под називом Вираниште, забележено у 

списку џелепкешких дажбина 1576-1577 године. Назив допушта разноврсно тумачење 

порекла с обзиром да је реч вран, врана даје разноврсно значења, на пример врана(птица), 

вран као сив мутан, вран може имати и значење као мали гребен, јаруга.  

Градашница: Приградско насеље северно од Пирота, раније село.  На помен  

Градашнице  под називом Градешнице Градашниче, налазимо у два турска извора; у 

списку џелепкешких дажбина из 1576-1577.  Назив Градашнице је највероватније у вези 

са остацима, развалинама неког утвђења, утврђеног места, то јест као назив који по 

правилу указује на близину таквог места.  

Градиште: Село на улазу у Пиротску котлину с југоисточне стране. Налази се у 

непосредној близини ушћа Јерме у Нишаву и између Калеа и (457м)  Корбула(566м) па и 

већ сама близина Калеа са богатим археолошким насељима веома индикативна са тачке 

гледишта постанка назива насеље. Село је у џелепкешком списку из 1576-1577  године  

забележено као Градеште, док је у народном предању познато под називом Заганица. 

Сеоско предање везује настанак села за турског спахију Загана, власника земљишта и 

воденице.  

Добри до: Збијено село у ерозивном проширењу горњег тока Добродолске реке, у 

општини Пирот. забележен је под називом Добри дол у списку џелепкешких дазбина 

1576-1577. године.  На  исто село наилазимо, под називом Добри дол наилазимо у 

непотпуном списку отоманских војнука пиротског и суседних крајева из 1606 године. где 

се говори о испуњеним војнучким обавезама тројице мештана Марка Радивоја, Стојана 

Марка и Сија Бошка. Назив је произашо у вези са одређеним особинама топографске 

средине. Дол (долина) који је добар (питом, погодан за насељавање).  

Дојкинци:Планинско село збијеног типа у долини дојкиначке реке, под Старом 

планином. Помиње се под  називом  Дојкинче  у џепенкешком списку  из 1576-1577. 

Назив је могао да произађе из личног имена или надимка Дојко, скраћено од Радојко. 

придевски облик Дојкинче забележено је у турским документима значио Дојкиново 

насеље, место где се заселио (Ра) Дојко, или његов род.  

Држина: Постоји Горња и Доња Држина, у џелепкешком списку дажбина из 1576-

1577 године. Назив је највероватније произашао из личног имена Држан.  Држино насеље 

, место где се заселио Држан или његов род.  

Извор:село на ободу Пиротске котлине, источно од Пирота. На помен Извора 

убележеног под истим називом наилазимо у попису тимара софијског и пиротског краја 

из 1446-1455 године.  Такође  се помиње у џелепкешким списку у кази Шехирћој из 1576-

1577 године.  
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Назив је у вези са одређеним хидролошким карактеристикама терена, што је у 

сагласности са стварним  стањем на терену.  У   сеоском насељу постоји јак извор, врело.  

Јалботина: Село збијеног типа на језерским седиментима крајњег југоисточног 

дела Пиротске  котлине.  Забележено  је у два турска документа као Горне Лаботине и 

Горна Јаблотина.  Основа  назива упућује на могућност да је назив заснован на личном 

имену Јалбен, Алден, које је можда, израсло у влашко-румунској основи.  

Јеловица: Планинско село у долини Јеловичке реке, под Старом планином, у 

пиротској општини. Забележена је у попису тимара у нахијама, , Висока и Знепол, , 1447-

1489. године под истим називом. Такође је споменута под називом Иеловиче, у списку 

војнучким обавезама тројице мештана : Петка Стојкиног, Заје Станила и Димитра 

Милкиног. Назив по свему судећи, потиче из имена дрвета јела (Albies, alba ili alnus). 

Насеље где расту јеле , где има јела што одговара стварном стању терена.  

Копривштица: Збијено село на путу Пирот-Нишор-Завојско језеро северно од 

Пирота. Налазимо да је забележено Коприште, у џелепкешком дажбинском списку 1576-

1577. године.  Назив инсинуира везу с биљним светом . Од  коприва (уртица) и наставка 

штица. Основа је можда и од словенизиране грчке речи копрос,  коприа(обор где се чува 

стока са наставком штица.  Поменуто  насеобинско име би, могло проистећи и из имена 

Копривштице (речице поред села).  

Костур: Село збијеног типа на западном рубу пиротског Барја. Помиње се под 

истим називом у попису тимара нахије, , Висока и Знепол, , 1447-1489. годинекао тимар 

Сака Караџе. Овај тимар замењен је за село Ломница у нахији Знепол. Такође се помиње 

и у непотпуном списку заимата, тимара, вакуфа војнука из средине 16 века под називом 

Костурче без других ближих података. Није сигурно да није, можда у питању село 

Костурници  у Пернишком округу.  Преко  Костура је пролазила јужна варијанта римског 

вонјичког пута, па неко време, и средњовековна варијанта Цариградског друма.  На 

терену  Костура су налажени антички предмети и остаци.  Назив , по неким гледиштима, 

припада називима образованим од речи кост-ур, што би могло да значи место које има 

скелетни, стеновити карактер. Ипак биће вероватнија основа од латинске реци цастеллум 

(градиште, утвђење)што би означавало насеље уз мање античко утврђење.  Већ  овај 

назив указује на далеку и веома дубоку старост Костура.  

Крупац: Веће сеоско насеље збијеног типа, на ивици Пиротског поља на путу 

Пирот-Одоровачко поље- годеч .  Крупац  је такође веома старо насеље са 

преисторијским налазима и још више са бројним римским траговима.  Иако  има 

наговештаја о словенском феудалном Крупцу, први до сада познати писани помен датира 

из друге половине 16 века.   Помиње  се у џелепкешких списку дажбина 1576-1577. 

године под називом Купунич. На помен Крупца, под називом Куприч наилазимо и у 1606 

години.  Полазна  просторна основа данашњег Крупца настала је у првој половини и 

средином 19 века. У њеном композиционирању је учествовало неколико приселичких 

струја:повратници из видлича и басаре, који су дали полазни есеционални састав и 

локацијски ембрион обновљеног Крупца, пресељеници из Раковице и Басаре који су 

груписани у некадашњем омерспахијином чифлику и на северозападном прилазу Крупцу, 
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инкорпорирајући се убрзо са крупцем. . бежанци из чакор-извора, који су попуњавали 

међумесни простор између крупца и Мачков-чифлика, становници Мачков чифлика, који 

су се заселили и укоренили у мачковом простору и разне придошлице.  

Назив  Kрупца је прилично хепотетичан и дозвољава више тумачења. С једне 

стране можда је у питању доста поремећен латински назив цруппелларии(борци вас у 

оклопу, француски царапаце, цуирасе-оклоп поткрепљено је чињеницом да се у насељу 

налазењ значајни трагови античког насеља.  

Куманово: Махалско селоу брдском простору, с десне стране Тештице, у близи 

њеног ушћа у Нишаву. Забележено је под називом Куманофча, у џелепекешком списку 

дажбина из 1576-1577 године. У овом случају као основа за насеобински назив вероватно 

послужено лично  име  Куман. Придевски облик куман-ово, означавало би дакле, место 

насеље које припада Куману које је засело Куман. .  Име  Куман је у вези са куманским 

народом који је у 12 веку, био засељен у овим крајевима.  

Милојковац: Мање збијено село у брдском терену, на десној долининској страни 

Нишаве. Са селом Паскашијом, у чијој се непосредној близини налази, удаљено је око 4, 5 

км северозападно од Димитровгрда, у правој линији. Милојковац и Паскашија, до 

успостављања државне границе између србије и бугарске 1878 године, имају заједничку 

историју под називом Паскашија. Из ове поменуте године свако од ова два села развија 

посебно. Међународна комисија која је постављала државну границу у овом случају није 

водила рачуна  тако да је сеоско насеље са мањим делом атара припало србији, већи део 

атара са сеоским појатама  али без сеоског насеља припао је Бугарској. Један део сељака и 

то оних чије се имање налазило с друге стране границе, прешло је границу  и на ранијим 

појатама успоставило ново сеоско насеље  давши му име матичног села Паскашија.  

Нишор:Планинско село изнад Добродолске реке, северно од пирота. На податак о 

Нишору, забележен као Инишор  наилиазимо у списку џелепкешких дажбина 1576-1577 

године. Помињемо као село у нахији, , Ашаг бучук са лужницом, ,.  Нејасна  је 

мотивисаност назива, премда има индикација о влашко-румунској заснованости. наставак 

ор је карактеристичан као множина у румунском језику.  

Обреновац: Збијено мање сеоско насеље у клисурастој долини Нишаве између 

пиротске и димитровградске котлине. У списку отоманских војнука 1606 године помиње 

се ово село под називом  Обрениште. .  Назив је мотивисан  личним именом Обрен. 

Дакле село које је засновао Обрен, односно његов род.  

Ореовица: Брдско збијено село на планинским падинама Голаша изнад Темске, у 

пиротској општини. И Ореовица је под називом Ореховаче, записана у џелепкешком 

1576-1577. Назив је биљно мотивисан  од орах. Насеље где има ораха где расту ораси.  

Орља: Планинско збијено село под Пајешким камиком у северозападном делу 

пиротске општине. Помиње се под истим именом, у списку тимара нахије, , Висока и 

Знепол, , 1447-1489 године као село у власништву  заимата Али бега.  У  питању је 

нејасна, евентуално веома стара мотивисаност назива.  
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Осмаково: Збијено сеоско насеље у горњем току осмаковске реке у  

северозападном делу пиротске општине.  У  непотпуним списку заимата, тимара, вакуфа 

и војнука из средине 16 века помиње се ово село, уписано као Осмаковче.  

Паклештица: Планинско збијено село на обали Височице  у Високу. Поменута је 

под називом Паклештиче у списки џелепкешких дажбина 1576-1577 године. На помен 

паклештице уписане као  Паклештиче  наилазимо и у списку отоманских војнука  

децембра 1606 године.  

Пасјача: Збијено планинско село под дреновом главом у југозападном делу 

пиротске општине. Уписана је у списку џелепкешких домаћинстава 1576-1577 године као 

долне Пастача. Назив је могао проистећи из личног имена  Паскач(а) променом к у ј.  

Петровац: Село збијеног типа под Падежом на јужном ободу Пиротске котлине. 

Уписано је под називом Смрдан у списку заимата и  тимара  у нахијама, , Висока и 

Знепол, , 1447-1489 године. Зеаметски је посед Али бега и припада нахији Знепоље. Назив 

инсинуира везу са неком појавом на терену или код људи:или у вези са неком земљишном 

појавом (баром, тлем) која има карактеристичан мирис, воњ, или се односи на сељаке у 

смислу:самостални, себи својствени. Садашњи назив Петровац је новијег порекла, уведен 

према петру(првом Карађорђевићу).  

Планиница:Горња и Доња, подељено село разбијеног типа са специфичним 

развојем, смештено у брдовитом претпланинском простору, између доњег тока Јерме и 

димитровградске Нишаве. Својим специфичним генетским развојем доста је слична 

Паскашији. Као и у случају паскашије, наиме тако и у случају планинице, приликом 

постављања државне  границе 1878 године није се водило рачуна о целовитости сеоског 

атара.  Тако да се један део села нашао с ове, а други део с оне стране границе. Сваки од 

одељених делова. Планиница и пиротска и димитровградска се под једним називом 

помиње у списку тимара  нахија, , Знепол, , у периодуј 1447-1489 године као тимар 

диздара Саруча. Помиње се, уписано као Планинче, и у списку  зеамета, тимара, вакуфа и 

војнука средином 16 века. Планиница се помиње  и у непотпуном списку отоманских 

војника пиротског и суседних  крајева 1606 године. Назив је мотивисан одређеним цртама 

терена. Планиница –насеље у високим брдовитом крају што иначе одговара стварним 

цртама терена.  

Покривеник: Планинско село под Голашом (112 м9 северно од Нишора и Пирота. 

Помиње се под истим називом, у џелепкешком дефтеру 1576-1577 године.  

Пољска Ржана:Приградско село у равни Пиротског поља 5 км југоисточно од 

центра Пирота. У списку тимара нахије, , Висок и Знеполе, , из 1447-1489 године 

спомиње се село, , Ржана, ,. Овде није међутим јасно да ли се ради о Пољској или 

Височкој Ржани. Споменута је уписана као Иржана  у џелепкешком списку из 1576-1577 

године. Из предходна два примера  види се да се Пољска Ржана  у прошлости 

највероватније  звала само Ржана. Придеви, , пољска, , односно, , височка, , су вероватно 

уведени постепено и у новије време  како би се ова два села разликовала. Назив је 
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највероватније везан за фитотопоним р, ж (раж) . Насеље, дакле где се гаји раж(у пољу, за 

разлику од Височке Ржане, где се раж гаји  у Високу) 

Понор: Махалски разбијено село на западном рубу Пиротске котлине, лоцирано уз 

стару трасу Цариградског друма. Назив упућује на везу са неком појавом на крашком 

терену :или је у питању крашки понор  или место где понире вода. Крашки састав терена 

оправдава  овакву етимолошку везу.  

Присјан: Збијено сеоско насеље у ерозивном проширењу Присјанске реке, јужно 

од Пирота. Налазимо га уписаног као Пиресиан у џелепкешком дефтеру 1576-1577 

године.  

Назив одражава одређена својства локалне природне средине. Дакле, насеље које 

је на присоју, на присојној(осунчаној) старни, насеље које је изложено  сунцу.  

Расница: Збијено сеоско насеље у ерозивном проширењу Расничке реке и на 

месту где се клисураста долина ове реке  отвара према Пиротском пољу. Иако се до сад у 

старијим турским  изворима није наишло на помен Раснице (храсница) свакако се ради о 

старом насељу са првобитним нешто узводнијом локацијом у, , селишту, ,. Старо село на 

потесу, , селишта, , звало се Храсница. На потесу данашњег села први пут су заселили 

расељеници, , Ропотског села, , , чије се селиште налазило око 2, 5 км узводно у правцу 

села сиња глава(и данас постоји, , Ропотска река, , )На положају данашњег села почињу 

да се постепено измештају и расељеници  старе Храснице. Са доласком породица 

Храсничана  повећава се и број кућа новообразованог села, за које је почео да се одмаћује 

назив Расница. Испод села Раснице-имеђу Раснице и Барја Чифлика-држећи се јужног 

обода Пиротског поља и пресецајићи  Расничку реку очувао се на траси некадшњих 

пољских путева, траг некадашњег, , Цариградског пута, , -у ствари Цариградског друма- а 

пре овог траг јужне трасе (јужног одвојка )римског војничког пута (via militaris)Јужни 

одвојак римског војничког и средњовековног цариградског друма – заобилазећи у 

појединим периодима подводно барје –полазио је од села Понора, преко данашњег Блата, 

испод Костура, изнад данашњег Барје Чифлика, преко узвишења Ћалташа, затим поред 

Симоновог бунара испод брда Божурата  у правцу данашњег међународног пута код 

великог Јовановца и железничке станице Суково. На траси овог пута, негде код данашњег 

Барја Чифлика налазило се у 16 веку –а свакако и раније село Средорек које помиње  и 

путописац млетачког баила, павле Контарини на свом путу за Цариград 1580 године. Као 

што је наведено старији облик је гласио (Х)расница, слично као у (Х)рсовци(село у 

високу.  

Рсовци: Збијено потпланинско село на левој обали Височице у пиротском Високу. 

Најстарији до сада познати помен Рсоваца, уписан као Хрсовјани, имамо у списку зеамета 

и тимара Висока  из 1447-1489 године, где се помиње. Припада зеамету Али Шарбдара у 

нахији Висока. Село је под називом  хрсковча, поменуто  и у џелепкешком дефтеру 1576-

1577 године. Иако се чини да је назив од латинског Урсус (медвед), сасвим је сигурно да 

се ради о личном имену Хрса, Хрсоје, Хрсо тим што је забележено и у изворима 16 века. 

Дакле насеље је засновао или заселио Хрсо односно његов род.  
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Росомач: Планинско село у Високу, у долини Росомачке реке, под Старом 

планином.  Споменуто  је под истим називом у џелепкешком дефтеру 1576-1577 године. 

На помен Росомача, уписаног под индентичним називом (Росомач) наилазимо и у списку 

спахилука нахије Висока  1447-1489 године. У  списку спахилука пиротског и суседних 

крајева из средине 16 века уписан као село Русемач.  

Сопот: груписано потпланинско село на северозападном рубу Пиротске котлине. 

Забележен је под, истим називом у џелепкешком  списку дажбина 1576-1577 године. 

Назив је хидролошки мотивисан Сопот(извор, врело).  Насеље дакле поред јачег извора уз 

врело.  

Срећковац: груписано сеоско насеље у ерозивном проширењу и на бочним 

странама и терасама Срећковачког потока у југоисточном делу општине пирот. У попису 

тимара височке и знепољске нахије 1447-1489 године уписано је под  називом  Чорин Дол, 

зеамет је Али бега.  

Станичење: Збијено село под Белавом, на левој обали Нишаве, северозападно од 

Пирота. Помиње се у списку џелепкешких дажбина 1576-1577 године уписано као 

истаничене.  Назив  је донекле нејасно мотивисан. Основа назива, с једне стране допушта 

могућност од стан (становати, настанити се). Насеље, дакле чији су становници овде 

стали, застанили.  

Суково: Збијено село у југоисточном делу Пиротске котлине на левој долинској 

страни Нишаве  у близини њеног споја са Нишавом. Антички археолошки налази у селу и 

манастир свете Богородице(суковски манастир) поред села са средњовековном 

заснованошћу, говори о старијој засељености сеоског атара. Већ у грчким споменицима 

10 и 11 века наилазимо на помен места Мокро (данашња Мокра) у нишкој и Суково у 

средачкој (софијској) епископији. Близи војничког а касније и цариградског 

средњовековног пута  утицали су да се насеље и манастир још чешће суковска река 

повремено  помену од стране путописаца. Насеље је иначе, у турским пописним 

документима поменуто 1570 године  где је уписано као Сукова  и Сукобон.  

Суводол(Мали и Велики): Два суседна села  у крашким суходолицама, на ободу 

Пиротске котлине под Белавом. Оба села су поменута у старијим турским изворима. 

Мали  Суводол је уписан као Суходол-и кјучјук и Велики Суводол, уписан као Суходол-и 

бузурук помињу је у списку џелепкешких дажбина 1576-1577 године без икаквих ближих 

података. Назив за оба села произашао  у вези са одређеним природно географским 

особинама локалне средине.  Дакле,  насеља која су се заселила у сувој долини, што је у 

сагласности са стварним условима географске средине.  

Мали јовановац: Збијено сеоско насеље у долинској равни Пиротског поља, на 

левој обали Нишаве. Познат је у народу као Ћопин Чифлик и као Чифлик Петкожани. 

Петкожани се спомиње у пипису тимара нахије Висока и Знепола. Назив(Мали 

Јовановац) је млађег датума уведен након ослобођења од Турака. У селу преовлађује 

казивање да је назив настао по неком Јовану из Великог Јовановца који је чинио добра 
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дела.  Постоји  и друга верзија да је назив изведен по Јовану Ристићу, који је био официр 

ратовао у овом крају и погинуо на Дреновој Глави.   Смтра  се да је прва верзија тачнија.  

Темска:Збијено село и мањи микрорегионални центар у долини Темштице, 

северозападно од Пирота. На помен Темске наилазимо већ почетком 15 века (1402-1413) 

у белешкама Константина Филозофа. У 16 веку (1576) наилазимо на први први за сада 

познати податак о манастиру Светог Георгија (темачки манастир) који је нешто пре овог 

времена подигнут. Најстарији за сада познати помен села налазимо у списку отоманских 

војнука где је Темска уписана под истим именом. Село и манастир су вероватно добили 

име по средњовековној тврђави, , Темско, , чији нам етимолошки лик није довољно јасан. 

Назив је можда мотивисан и именом реке  Темштице премда је једнако могућа и 

могућност да је река добила име по утвђењу односно селу.  

 Топли до. планинско село на саставу Топлодолске реке под Миџором (2169 м). 

Налазимо гс уписаног под истим именом у  џелепкешком  списку дажбина 1576-1577 

године. помиње се заједно са неким насељем Рали Лог. Такође је уписнано у списку 

отоманских војнука 1606 године. Назив дражава  одређена  својства локалне природне 

средине. Насеље, дакле које је настало у долу који је топао (заветрен, присојан, заштићен) 

Церев дел: Збијено планинско село под Светом Илијом (1211 м) у јужном делу 

пиротске општине. Село је споменуто у списку  отманских  војнука 1606 године, уписано 

као Чуревидол. назив је произашао из двоосновне конструкције :од придева церев (од цер 

куерцус церрис) и дел (брдо, коса која дели), што би значило да је реч, преко албанског 

латинитета и Влаха, дошла у језик словена на Балкану.  

Церова: Груписано село у долини Клајће, на путу Пирот-Књажевац у 

северозападном квадранту пиротске општине.  На   помен  церова  уписане као Церов 

наилазимо у списку зеамета и тимара височке нахије  из 1447-1489 године. . Назив је као 

и код предходног насеља, произашао из основе цер (куерцус церрис, врста дрвета)Насеље 

је у церовој (шуми) на земљишту где доста има цера или саграђеног од церовог (дрвета).  

Црноклиште: Груписано сеоско насеље уз  десну долину Нишаве, у западном 

квадранту пиротске општине. У опису 50 тимара софијског краја из 1446-1455 године 

помиње се и село, , црнокалиште, , које би могло бити ово село. Назив је двооснован и 

произашао је највероватније у вези са природним особинама земљишта , црно  

(кал)лиште.  

Црвенчево: Груписано сеоско насеље на десној Нишавиној долинској страни у 

непосредној близини горе наведеног Црноклишта. Налазимо га, уписано као  Црвенчева  у 

џелепкешком списку дажбина из 1576-1577 године.   Назив    вероватно изведен од 

придева црвен, или од месног назива црвенило, што би значило насеље где је земља 

црвена, где има црвенила, црвених (стена, земљишта).  

Чиниглавци: Груписано насеље у бочном долу, на десној Нишавској страни у 

југоисточном квадранту пиротске општине.   Као  и друга бројна села овог краја, тако и 

Чиниглавци, уписани као Чениглафча, помињу у џелепкешкол дефтеру 1576-1577 године. 

могућа су два објашњења за порекло назива насеља.  По једном од личног имена Чино 
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главци  (главичаст терен, чукар припада Чину.   По  другом, назив би могао бити влашко-

румунског порекла од Цинци (пет) и глава.  Дакле насеље које заселило пет глава, у којем 

живи пет глава (домаћинстава). (Пиротски зборник 8-9, 1977)  

 

3.10.Основни циљеви просторног развоја становништва су: 
 

1.    створити   услове  за успоравање темпа смањења броја становника и његово 

усмеравање  у позитивном правцу, у циљу оживљавања сеоских подручја на територији 

општине пирот 

 Индиректно то значи побољшати услове и квалитет живота становништва 

руралних насеља,  којим  би  мотиви  емигрирања били задовопљени унутар самих 

насеља.  

2. омогућити природно обнављање становништва –стимулисањем млађег женског 

становништва да остане у сеоским насељима, доношењем и реализацијом специфичних 

програма и предузимањем одговарајућих акција ка носиоцима репродуктивне 

способности (младима), нудећи им елементарне услове услове за формирање породица, 

запослење, побољшавање услова живљења. У том смислу Република србија мерама 

популационе политике треба да створи подстицајне предуслове за опстанак младих на 

селу и бављење просперитетним делатностима (савремена пољопривредна производња, 

производне и занатске делатности, туризам)Имајући у виду дуготрајно деловање 

негативних демографских тенденција, без подршке и помоћи на нивоу државе практично 

је немогуће остварење овог циља; 

3.  повећати  наталитет на територији целе општине, посебно у руралним, 

депопулационим подручјима, што треба да омогући обнављање пољопривредног 

становништва, заустављање процеса старења и опстанак становиштва у  завичајним 

подручјима.  

4.  створити   услове за запошљавање младих и жена у већем обиму, чиме би се 

створили   и економски предуслови повећања природног прирештаја.  Економским  и 

социјалним мерама процене миграција преусмеравати, чиме би се створило смањење 

депопулационих процеса и остварио равномеран привредни и демографски развој у 

простору. (Просторни план града ниша, 30 јун 2011 ) 
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4. Закључак 

 

 Становништво  једне земље представља основну снагу те земље, како посматрано 

војно тако и економски.  Држава  која нема довољно деце, радника, војника, а обилује 

старим, економски непродуктивним становништвом је кошница која у себи има само 

матицу, дакле неподобна за функционисање.  Друштво  вреди колико и сваки појединац 

који га чини.  Држава  је јака (у сваком смислу) колико и поједини њени административни 

делови.  

 Иако  индустрализација и урбанизација представљају појаве које су генерално 

позитивног карактера, у одређеним случајевима могу изазвати и неке негативне 

последице.  У  случају Србије, посматрано од најнижег нивоа, нивоа села, према 

највишем нивоу –државни, деловањем урбанизације и индустрализације формиран је круг 

узрочно-последичног деловања, који подсећа на дефектни perpetuum mobile који попут 

свеће сагорева сопствену есенцију у циљу продужетка свог постојања. Овај круг 

предстаља коплексни систем појава у друштву које међусобно условљавају једна другу.  

Тај круг почиње као линија –индустрализација побољшава услове пољопривредне 

производње на селу, а у исто време градови нуде запошљавање у индустрији која се 

развија; ово узрочно деловање на процес деаграризације  и гомилања аграрног 

становништва, углавном  неподомним за рад у идустрији.  

   Услед  емигрирања, углавном младог – економски и репродуктивно способног 

становништва са села, убрзано залазе у све дубље стадијуме демографске старости.  

  Депопулација и  неповољна  старосна структура су најзначајније карактеристике 

демографског развоја Републике Србије и њеног руралног простора. Због интензивних 

процеса индустријализације и урбанизације, а самим тим и деаграризације, дошло је до 

значајних измена и нових проблема у демографској структури, посебно на руралном 

простору у другој половини XX века 
 

 Успоравање   темпа пораста становништва је резултат релативно брзог пада стопе 

природног прираштаја. Промене у степену концентрације и редистрибуције 

становништва указују на процес изразите поларизације и то, на зоне концентрације и зоне 

депопулације (Стевановић, 2003). Депопулација као генерална појава на руралном 

простору је у корелацији са биолошким изумирањем и јаком емиграцијом становништва, 

као и са експанзијом привредних активности (ширење рударских копова, изградња 

хидроелектрана, итд.) и одређеним политичким догађањима 

У  овом раду обрађен је број становника пописи из 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 

1991 и 2011, такође су обрађене полна и старосна структура из пописа обављених 1991, 

2002, 2011 године.  
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Из свега досад обрађеног закључујемо следеће : број становника у Пиротским 

селима од 1948 па до 2011 године се смањио, према израђеним пројекција кретања 

становништва закључујемо да се тренд смањивања броја становника наставља, највише 

угрожена од потпуног изумирања становништва су село Мирковци и Милојковац. Такође 

можемо закључити и да се целокупно станвништво самог града смањује.  

У  оквиру овог рада обрадили смо пону и старосну структуру према последњим 

извршеним пописима из 1991, 2002 и 2011.  

 Приликом обраде полне и старосне структуре дошли смо до следећег.  Да у 

селима  претежно преовлађује старо становништво и то претежно женско становништво, 

да се просечна старост становништва повећава, а такође и да се број деце старе до 4 

година живота у сеоским насељима смањује.  

Становништво у руралним срединама све више залази у демографску старост, и 

уколико се не спроведу мере које ће учинити да се првенствено повећа број становника а 

с тим у вези ће доћи  до  побољшања полне и старосне структуре, наставиће се даљи  

негативни тренд.  

Мењање старосне структуре  становништва  кретало се у смеру смањивања удела младих 

уз истовремено повећавање старих лица. Узроци због којих млади напуштају 

пољопривреду и село су: опадање пољопривредне производње, тежак рад у 

пољопривреди , несигурност индивидуалног сектора у пољопривреди, ризик у 

производњи .Процес старења сеоских насеља условљен је падом стопе наталитета, већом 

смртношћу и имиграцијама.  

У  оквиру образовне структуре обрадили смо пописе из 2002 и 2011 године. 

Највећи број становника је са средњим и основним образовањем. 

Неки од општих циљева јесу да се спроведу мере које ће задржати младо способно 

и образовно становништво на селу  с тим у вези ће доћи до развоја села, а такође и до 

развијања града.  
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24)Републички завод за статистику, 2002, становништво, школска спрема и писменост, 

подаци по општинама, књига 4, Београд јул 2003 

25)Републички завод за статистику, 2011, становништво, школска спрема и писменост, 

компијутерска писменост, подаци по општинама и градовима, Београд 2013 
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Прилог 
 

 Табела 4 . Упоредни преглед броја становника у селима Пиротске котлине 

Насеље 

 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Базовик 1072 1078 1009 820 540 336 203 135 

Барје Чифлик 820 790 775 765 782 788 693 594 

Басара 204 175 127 94 37 19 8 2 

Бела 256 233 206 165 120 41 37 24 

Бериловац 622 608 563 687 1051 1632 1933 1838 

Беровица 236 246 179 109 81 41 30 9 

Блато 1150 1112 985 884 792 697 630 578 

Брлог 519 520 448 302 192 130 83 56 

Велика 

Лукања 

719 693 662 517 327 22 17 6 

Велики 

Јовановац 

939 920 815 719 609 487 395 334 

Велики 

Суводол 

1246 1156 1009 808 752 614 523 401 

Велико Село 813 776 579 486 465 413 345 277 

Височка 

Ржана 

561 580 516 301 144 101 54 23 

Власи 710 732 527 269 188 138 71 42 

Војнеговац 764 752 635 517 416 336 270 219 

Враниште 756 728 558 499 372 282 165 103 

Гњилан 1342 1353 1341 1453 1474 2143 2478 2520 

Горња 

Држина 

269 266 195 106 76 49 29 29 

Гостуша 1308 1144 1050 787 533 269 139 70 

Градашница 690 695 698 657 660 452 412 362 

Градиште 352 319 240 188 153 114 86 73 

Добри До 1222 1146 1001 801 473 231 116 57 

Дојкинци 1005 973 982 864 587 400 273 176 

Држина 1168 1151 975 850 679 593 472 387 

Засковци 618 637 532 374 219 113 68 46 

Извор 1217 1163 1069 1103 1007 905 781 729 

Јалботина 439 421 371 290 202 122 104 79 

Јеловица 454 450 571 399 250 182 113 87 

Камик 675 639 564 410 321 177 112 55 

Копривштица 390 406 371 314 216 117 67 45 

Костур 836 811 700 618 513 416 311 241 

Крупац 2711 2577 2245 1924 1883 1635 1444 1302 

Куманово 300 267 221 150 100 56 38 8 

Мали 

Јовановац 

352 323 267 233 180 155 144 119 

Мали 

Суводол 

843 785 695 553 419 349 281 251 
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Милојковац 81 80 68 49 28 13 7 2 

Мирковци 284 272 201 155 94 46 20 10 

Нишор 799 740 646 536 393 236 162 89 

Нови Завој 1693 1526 1485 180 1222 1538 1458 1373 

Обреновац 259 230 205 193 171 140 143 114 

Ореовица 624 614 576 441 321 205 128 80 

Орља 663 642 543 451 246 145 75 40 

Осмакова 1218 1130 957 701 604 357 292 100 

Паклештица 758 729 666 412 190 91 56 32 

Пасјач 497 526 391 317 126 67 32 13 

Петровац 1105 1028 919 754 610 487 389 286 

Пирот 11868 13175 18415 29298 36293 40267 40678 38785 

Планиница 186 188 144 83 51 31 18 7 

Покривеник 651 679 696 647 476 170 126 57 

Пољска 

Ржана 

976 959 909 946 1114 1306 1349 1276 

Понор 765 786 723 659 608 484 379 298 

Присјан 1027 1037 915 694 486 251 143 79 

Рагодеш 1051 1000 873 776 556 358 234 138 

Расница 1120 1088 930 725 603 472 391 325 

Росомач 606 590 440 337 166 107 60 37 

Рсовци 1519 1406 1221 823 479 347 183 106 

Рудиње 980 885 830 656 462 311 217 138 

Сиња Глава 537 554 461 396 299 190 138 56 

Славиња 403 358 285 188 123 81 49 39 

Сопот 1103 1083 945 764 779 503 367 261 

Срећковац 656 655 512 359 278 229 162 101 

Станичење 1388 1395 1299 1090 845 742 609 457 

Суково 1656 1565 1424 1127 1099 889 728 657 

Темска 2244 2224 2029 1736 1435 1162 908 719 

Топли До 1145 1051 976 722 285 160 108 51 

Трњана 462 457 388 350 268 215 157 142 

Церев Дел 314 242 205 155 96 61 30 11 

Церова 733 719 639 564 410 250 171 104 

Црвенче 416 383 317 245 209 154 135 100 

Црноклиште 929 895 727 618 548 444 338 275 

Чиниглавци 1062 1029 849 665 568 423 331 236 

Шугрин 693 665 538 457 299 171 95 57 

Извор:Републички завод за статистику 
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  Табела.  5 .  Старосна структура по  насељима општине Пирот , 2002.  године 

 

Назив Укупно   Старост   Просечна 
 

Насеља становника 0 - 4 5 – 14 15 - 24 25 - 59 преко 59 Старост 
 

Укупно 63.791 2.620 6.689 7.864 26.219 16.399 41,8 
 

Градска 40.678 1.879 4.735 5.590 20.910 13.244 38,7 
 

Остала 23.113 1.714 1.954 2.256 5.309 3.155 47,4 
 

 

Базовик 203 1 4 2 46 150 63,5  

Барје Чифлик 693 11 62 88 297 235 46,3  

Басара 8 - - - - 8 73,8  

Бела 37 - - - 6 31 65,0  

Бериловац 1.933 79 257 298 999 300 36,7  

Беровица 30 2 - 2 10 16 54,9  

Блато 630 22 62 63 256 289 46,1  

Брлог 83 - - - 10 73 71,1  

Велика 
17 - - - 6 11 66,3 

 

Лукања 

 

        

Велики 395 12 40 32 166 151 47,5  

Јовановац         

Велики 
523 12 51 52 215 193 46,9 

 

Суводол 

 

        

Велико 
345 7 23 39 152 124 47,3 

 

Село 

 

        

Височка 
54 - - - 4 50 72,6 

 

Ржана 

 

        

Власи 71 - - 1 12 58 69,7  

Војнеговац 270 5 21 21 103 120 51,3  

Враниште 165 1 1 6 32 125 64,3  

Гњилан 2.478 123 272 391 1.272 420 37,6  

Горња 
29 - 1 1 7 20 62,5 

 

Држина 

 

        

Гостуша 139 2 1 3 49 84 58,2  

Градашница 412 17 57 47 187 104 40,4  

Градиште 86 1 3 4 22 56 59,9  

Добри До 116 - - - 29 87 65,9  

Дојкинци 273 - 5 5 60 203 64,0  

Држина 472 17 47 45 197 166 46,3  

Засковци 68 1 2 2 16 47 62,0  

Извор 781 37 58 108 352 226 43,3  

Јалботина 104 5 4 7 27 61 55,3  

Јеловица 113 - 1 6 30 76 62,9  

Камик 112 1 - 3 21 87 65,5  

Копривштица 67 - - - 17 50 63,7  

Костур 311 7 22 22 126 134 50,9  

Крупац 1.444 53 123 174 625 469 45,0  
 



Куманово 38 - - - 6 32 70,9  

Мали 
144 8 11 6 48 65 47,7 

 

Јовановац 

 

        

Мали 
281 11 25 27 105 113 47,5 

 

Суводол 

 

        

Милојковац 7 - - - 5 2 64,1  

Мирковци 20 - - - - 20 69,0  

Нишор 162 1 4 6 39 112 59,3  

Нови Завој 1.458 65 175 181 628 572 39,3  

Обреновац 143 7 12 9 43 72 51,1  

Ореовица 128 - - 4 23 101 65,5  

Орља 75 - - - 10 65 68,1  

Осмаково 292 6 7 4 74 201 60,1  

Паклештица 56 - - - 8 46 70,2  

Пасјач 32 1 4 2 6 19 51,5  

Петровац 389 19 27 27 112 204 50,1  

Планиница 18 - - - 2 16 67,3  

Покревеник 126 2 5 2 31 86 59,3  

Пољска 
1.349 68 135 171 674 301 40,3 

 

Ржана 

 

        

Понор 379 12 33 23 147 164 47,6  

Присјан 143 - 4 2 17 120 66,2  

Рагодеш 234 1 3 - 50 180 64,8  

Расница 391 11 29 36 141 174 50,3  

Росомач 60 - - 1 7 52 67,3  

Рсовци 183 1 3 - 22 161 68,5  

Рудиње 217 2 10 8 80 117 56,6  

Сиња Глава 138 6 8 6 54 64 51,0  

Славиња 49 - - 4 15 30 61,4  

Сопот 367 8 32 20 137 170 51,3  

Срећковац 162 1 8 9 45 99 58,3  

Станичење 809 19 52 62 222 454 47,7  

Суково 728 30 61 71 233 333 46,5  

Темска 908 16 69 81 327 415 51,0  

Топли До 108 3 - 1 34 70 58,9  

Трњана 157 3 10 8 48 78 54,9  

Церев Дел 30 - - - 6 24 65,0  

Церово 171 1 6 4 35 125 61,7  

Црвенчево 135 6 8 5 47 69 54,9  

Црноклиште 338 4 28 36 98 172 50,5  

Чиниглавци 331 13 32 17 100 169 50,4  

Шугрин 95 - - 1 42 52 67,6  

Извор:Републички завод за статистику 
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У табела. 16. презентираће  се територијални размештај и структура коришћења 

земљишта на подручју општине Пирот (подаци из катастра) 
у хектарима  

Катастарске општине Оранице Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци Укупно 

Базовик     585 63 19 379 313 1355 

Барје Чифлик   424 20 35 187 61 725 

Басара     30 4   234 307 574 

Бела 

  

106 2   139 66 311 

Бериловац   204 9 52 28 101 392 

Беровица   44 5   114 123 283 

Блато 

  

626 32 122 49 163 990 

Брлог     103 5   321 473 794 

Велика Лукања   130 12 0.8 232 264 637 

Велики Јовановац   331 34 47 6 31 449 

Велики Суводол   407 27 59 30 122 641 

Велико Село   493 29 31 80 356 986 

Височка Ржана 

 

160 15   313 504 991 

Власи     157 29 2 171 232 588 

Војнеговац   478 35 29 46 67 653 

Враниште   370 41 31 58 172 669 

Гњилан 

  

535 27 103 74 135 874 

Горња Држина   55 21 1 16 82 175 

Гостуша     516 21   908 1846 3291 

Градашница 

 

166 20 42 75 175 476 

Градиште   200 17 8 10 39 274 

Добри До   370 31 7 690 1165 2263 

Држина 

  

487 17 48 17 122 691 

Завој     48 12 1 165 1174 1.4 

Засковци     149 9   662 736 1556 

Извор     424 20 103 91 205 853 

Јалботина   223 25 12 104 97 461 

Јеловица 

  

84 1 390 480 2434 3389 

Камик     197 15 1 306 190 709 

Копривштица 

 

165 8 142 223 123 661 

Костур     276 13 24 36 240 589 

Крупац 

  

535 30 109 625 965 2264 

Куманово   107 7 33 44 35 226 

Мала Лукања   27 1 14 60 88 190 

Мали Суводол   255 26 29 128 158 596 

Милојковац   34 4 2 13 34 87 

Мирковци   85 2 122 158 233 600 
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Нишор     379 15 42 124 403 963 

Обреновац 

 

100 13 5 23 36 177 

Ореовица   228 20 102 264 214 828 

Орља     352 18 13 142 241 766 

Осмаково   485 74 32 96 344 1031 

Паклештица 

 

197 11 504 776 1008 2496 

Пасјач     116 11   131 166 424 

Петровац   568 26 62 100 200 956 

Планиница   86 15 1 30 42 172 

Покривеник 

 

436 4 312 245 665 1662 

Пољска Ржана   531 30 27 8 22 618 

Понор 

  

299 17 11 95 300 722 

Присјан     378 22 20 158 341 919 

Рагодеш     539 86 27 174 163 989 

Расница     389 14 46 96 471 1016 

Росомач 

  

142 4 475 1078 1036 2735 

Рсовци     315 16 987 1.31 1102 3.73 

Рудиње     320 24 10 620 419 1393 

Сиња Глава   179 6 272 168 592 1217 

Славиња 

  

99 10 254 684 303 1.35 

Сопот     464 43 57 117 258 933 

Срећковац 

 

309 34 21 56 106 526 

Станичење   448 36 59 81 153 234 

Суково     861 67 53 67 132 1.18 

Темска 

  

862 101 89 417 345 1814 

Топли До   227 1   970 3923 4893 

Трњана 

  

327 19 28 15 19 408 

Церев Дел   101 2   216 224 543 

Церова 

  

283 53 18 131 112 597 

Црвенчево   185 37 22 16 119 379 

Црноклиште 

 

367 45 45 60 193 710 

Чиниглавци   358 41 30 194 245 868 

Шугрин     340 36 8 206 124 714 

Извор: подаци из катастра 
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Табела 19. Пољопривредно и активно пољопривредно становништво 

(укупно и по насељеним местима) на подручју општине Пирот 
 

Назив насеља Пољопривредно становништво Активно становништво 

Укупно   свега женско 

  

свега женско инд.пољ 

Пирот   2362 1123     1782 760 1639 

Градска   287 131 

  

128 30 87 

Остала   2075 992     1654 721 1572 

Базовик   58 24     42 11 42 

Барје Чифлик 36 20     17 7 15 

Басара   

 

  

  

      

Бела   7 1     7 1 7 

Бериловац 43 31     32 23 27 

Беровица 21 9     16 5 16 

Блато   15 10 

  

8 4 6 

Брлог   3       3   3 

Велика Лукања 15 7 

  

15 7 15 

Велики 

Јовановац 56 32     37 25 35 

Велики Суводол 41 18 

  

29 13 28 

Велико село 18 7     10 3 7 

Височка Ржана 

 

  

  

      

Власи   1       1   1 

Војнеговац 20 7 

  

13 2 11 

Враниште 101 50     87 38 86 

Гњилан   72 40 

  

52 27 44 

Горња Држина               

Гостуша   54 19 

  

51 19 51 

Градашница 8 3     5 1 3 

Градиште 8 1 

  

7 1 7 

Добри до 15 7     14 6 14 

Дојкинци 8 1 

  

8 1 4 

Држина   18 8     17 8 13 

Засковци   27 16 

  

20 10 20 

Извор   24 12     20 9 17 

Јалботина 5 7 

  

9 3 8 

Јеловица   17 5     16 5 11 

Камик   23 10 

  

23 10 22 

Копривштица 36 13     32 9 32 

Костур   30 18 

  

21 11 21 

Крупац   91 44     73 31 72 
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Куманово               

Мали Јовановац 7 3 

  

3 1 3 

Мали Суводол 28 14     16 8 15 

Милојковац 

 

  

  

      

Мирковци 6 4     5 3 5 

Нишор   18 12 

  

16 11 16 

Нови завој 24 8     21 7 10 

Обреновац 1   

  

1   1 

Ореовица 63 31     55 25 55 

Орља   15 5 

  

13 3 55 

Осмаково 44 27     42 26 41 

Паклештица 7 2 

  

6 1 6 

Пасјач   13 5     8 3 8 

Петровац 35 16 

  

27 10 25 

Пирот   287 131     128 39 67 

Планиница 

 

  

  

      

Покривеник               

Пољска Ржана 73 34     54 25 49 

Понор   60 23 

  

44 14 43 

Присјан   18 6     12 1 12 

Рагодеш   88 36 

  

72 24 72 

Расница   27 14     16 5 16 

Росомач   4 2     3 1 1 

Рсовци   4 1 

  

3 1 3 

Рудиње   166 80     143 61 141 

Сиња Глава 70 27     52 17 52 

Славиња   4 1 

  

4 1 2 

Сопот   21 11     21 11 19 

Срећковац 5 4 

  

5 4 5 

Станичање 17 9     14 8 11 

Суково   40 23     27 15 26 

Темска   119 61     99 47 98 

Топли До 48 16 

  

37 8 98 

Трњана   17 13     14 12 14 

Церев Дел 11 2 

  

11 2 11 

        Црвенчево 27 19     24 16 24 

Црноклиште 39 22 

  

33 18 31 

Чиниглавци 24 10     19 7 18 

Шугрин   40 22     39 21 39 

Извор:Републички завод за статистику 
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Табела 20. Пројекција кретања становништва 

Територија Попис становника, 

Домаћинстава 

И станова по новој 

методологији 

Пројекције броја становника на основу математичког 

Модела експоненцијалног раста 

1991 2002 2011 2016 2021 

Општина 67113 63791 61196 59800 58436 

Град 39899 40678 41327 41691 42060 
Остала Насеља 27214 23113 20222 18775 17431 

Базовик 335 203 135 107 85 

Барје Чифлик 786 693 625 590 558 

Басара 19 8 4 3 2 

Бела 41 37 34 32 31 

Бериловац 1623 1933 2230 2415 2614 

Беровица 41 30 23 20 17 

Блато 697 630 580 554 529 

Брлог 130 83 57 47 38 

Велика 

Лукања 

22 17 14 12 11 

Велики 

Јовановац 

483 395 335 306 279 

Велики 

Суводол 

610 523 461 430 401 

Велико Село 409 345 300 278 257 

Височка 

Ржана 

101 54 32 24 18 

Власи 138 71 41 30 23 

Војнеговац 336 270 226 204 185 

Враниште 282 165 106 83 65 

Гњилан 2124 2478 2811 3015 3234 

Горња 

Држина 

47 29 20 16 13 

Гостуша 263 139 82 62 46 

Градашница 450 412 383 368 354 

Градиште 114 86 68 60 53 

Добри До 231 116 66 48 35 

Дојкинци 400 273 200 168 141 

Држина 592 472 392 354 319 

Засковци 113 68 45 36 28 

Извор 905 781 692 647 605 

Јалботина 122 104 91 85 79 

Јеловица 182 113 77 62 50 

Камик 177 112 77 63 51 
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Копривштица 177 67 42 33 26 

Костур 409 311 249 219 194 

      

Крупац 1623 1444 1312 1244 1180 

Куманово 56 38 28 23 19 

Мали 

Јовановац 

155 144 136 131 127 

Мали 

Суводол 

347 281 236 215 195 

Милојковац 13 7 4 3 2 

Мирковци 46 20 10 7 5 

Нишор 229 162 122 104 89 

Нови Завој 1536 1458 1397 1364 1332 

Обреновац 139 143 146 148 150 

Ореовица 205 128 87 70 57 

Орља 145 75 44 32 24 

Осмакова 355 292 249 228 208 

Паклештица 91 56 38 30 24 

Пасјач 67 32 17 12 9 

Петровац 482 389 326 296 269 

Пирот 39899 40678 41327 41691 42060 

Планиница 31 18 12 9 7 

Покривеник 170 126 99 86 75 

Пољска 

Ржана 

1301 1349 1390 1413 1436 

Понор 482 379 311 279 250 

Присјан 251 143 90 70 54 

Рагодеш 357 234 166 137 113 

Расница 468 391 338 311 287 

Росомач 107 60 37 29 22 

Рсовци 337 183 111 84 64 

Сиња Глава 189 138 107 92 80 

Славиња 81 49 32 26 21 

Сопот 502 367 284 246 214 

Срећковац 221 162 126 109 95 

Станичење 742 609 518 474 433 

Суково 869 728 630 581 536 

Темска 1160 908 743 665 595 

Топли До 160 108 78 65 55 

Трњана 210 157 124 108 95 

Церев дел 61 30 17 12 9 

Церова 248 171 126 107 90 

Црвенчево 154 135 121 114 108 

Црноклиште 435 338 275 245 219 
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Чиниглавци 408 331 279 254 231 

Шугрин 171 95 59 45 34 

Извор:Просторни план града Ниша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


