Ореовац
Ореовац је насељено место у градској општини Пантелеј на подручју града Ниша у Нишавском
округу. Налази се на североисточном рубуНишке котлине, на око 18 км од центра Ниша. Према
попису из 2002. било је 370 становника (према попису из 1991. било је 449 становника).

Како о суседној Пасјачи тако и о Ореовцу нема података из давнијих времена. Судећи по
црквинама Ореовац је засељен још у предтурском периоду, али прва службена вест о њему
датира из 1873/74. године када га помињу аустријске уходе (без података о броју кућа).
Ослобођење од Турака затекло га је као село с педесетак махом задружних кућа.
Крајем 19. века (1895. године) село је имало око 73 домаћинстава и 589 становника, а године
1930. у њему је живело 106 домаћинстава и 696 становника.
Крајем 19. и у првим деценијама 20. века окончан је распад породичних задруга и убрзан процес
уситњавања земљишта. Поред шумско-сточарске ојачала је улога ратарства и стајског сточарства, а
после Другог светског рата, нарочито од 1960. године оријентација на радничка занимања и
делимично исељавање радно способног становништва. Село је, ипак, задржало пољопривредни
карактер иако са значајнијим примесама мешовите привреде, што се види из економско социјалне структуре домаћинстава у којој је 1971. године било 71 пољопривредно, 67 мешовитих
и 8 непољопривредних домаћинстава.

У насељу Ореовац живи 317 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,5
година (46,4 код мушкараца и 48,8 код жена). У насељу има 129 домаћинстава, а просечан број
чланова по домаћинству је 2,87. У последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Мештани села Ореовац сами граде Цркву светог Јована Крститеља. Новац за градњу су дали
готово сви мештани, сами ређају циглу по циглу. Неко је дао земљиште, неко новац, неко песак и
цемент, ко је шта имао. Мало по мало, и подигнути су зидови. Све се ради по православним
канонима.Нова црква ниче у дворишту где је у 13. веку такође постојала православна богомоља.
Изградњу помаже и Градска општина Пантелеј, која поред новца даје и материјал за градњу.

