
 



 



 



 



 



 



 



TERRITORIAL ORGANIZATION, RELEVANT - TYPICAL AND TOURIST 

REGIONAL SPACE SPACES IN THE BLACK RIVER BASIN IN THE REPUBLIC 

OF NORTHERN MACEDONIA 

Cane Koteski, Associate Professor 

Goce Delcev University - Stip, Faculty of Tourism and Business Logistics - Str. 7th 

November bb. Gevgelija - 2000, Republic of Northern Macedonia, 

cane.koteski@ugd.edu.mk  

 

 
Abstract: The scientific work covers and presents: territorial organization, relief type and tourist regional units 

in the Black River basin in the Republic of Northern Macedonia. The Crna Reka has a length of 207 km, with a 

total catchment area of 5 774.99 km 2, of which 4 869.72 km2 belong to the Republic of Northern Macedonia, 

while 905.27 km2 to the Republic of Greece. Given the enormous importance of the territorial organization and 

the relief for the daily life of the population in the settlements and 13 municipalities, as well as for the 

development of tourism, field surveys have been conducted in the period 2003-2018. Three thematic maps for 

the territorial organization, relief - type and tourist regional spatial units in the Black River Basin in the 

Republic of Northern Macedonia have also been prepared. Methods used in scientific research are: 

geographical, statistical - mathematical, cartographic and informational. The results are favorable for the 

development of urban and rural tourism of the population living in the settlements of the Black River basin in 

the Republic of Northern Macedonia. 
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Апстракт: Во научниот труд обработени се и претставени се: територијалната организација, релјефно 

типските и туристичките регионални целини во сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 

Црна Река има должина од 207км., со вкупна површина на сливот од 5 774,99км
2
, од кои на Република 

Северна Македонија и припаѓаат 4 869,72км
2
, додека на Република Грција и припаѓаат 905,27км

2
.  Со 

оглед на огромната важност на територијалната организација и релјефот за секојдневниот живот на 

населението во населбите и 13 општини, како и за развојот на туризмот направени се теренски 

истражувања во периодот од 2003 – 2018г. Исто така изработени се и три тематски карти за 

територијалната организација, релјефно – типските и  туристичките регионални просторни целини во 

Сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. Методи кои се користени во научниот труд се: 

географски, статистичко - математички, картографски и информатички. Добиените резултати се поволни 

за развој на урбаниот и руралниот туризам на населението кое живее во населбите од сливот на Црна 

Река во Република Северна Македонија. 

Клучни зборови: слив, Црна Река, организација, релјеф, туризам. 

Област:  Природни и математички науки. 

 

1. ВОВЕД 

Во периодот од јуни 2003г., август – септември 2008г.,  мај 2009г., и октомври 2018г.,  направени се 

теренски истражувања каде се посетени 13 општини со 335 селски населби и три града Битола, Крушево 

и Прилеп кои се наоѓаат во сливот на Црна Река: ОП. Битола има 65 села, ОП. Градско дел од сливот со 

едно село, ОП. Демир Хисар има 40 села, ОП. Долнени има 37 села, ОП. Другово со 3 села, ОП. 

Кавадарци дел од сливот со 25 села, ОП. Кривогаштани има 12 села, ОП. Крушево има 18 села, ОП. 



Могила има 23 села, ОП. Новаци има 41 село, ОП. Прилеп има 59 села, ОП. Росоман има 10 села и ОП. 

Чашка дел од сливот со 1 село. Во сливот на Црна Река истражувани се повеќе научни проблематики и 

фактори кои се доста важни за развој на руралниот и урбаниот туризам
1
. 

 

2. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛИВОТ НА ЦРНА РЕКА 

Според  сите аспекти кои се презентирани за територијалната организација на локалните самоуправи во 

сливот на Црна Река во Република Северна Македонија со 13 општински центри и териториите на 

општините со населените места е како што следува: 

- Градски населби како општински центри во сливот на Црна Река се: Битола, Демир 

Хисар, Крушево и Прилеп. 

- Останати населби како општински рурални центри се: Долнени, Другово, 

Кривогаштани, Могила, Новаци и Росоман. 

Вака издвоените општини не се целосно во согласност со природно географските, социогеографските и 

економско – географските одлики
2
. 

 

Карта 1. Географска положба на сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 

 
Извор: Географска карта на сливот на Црна Река 1: 500 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
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 Научен Проект: "Можности и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река" 
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 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 
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Карта 2. Физичко географски и административно – политички просторни целини во сливот на Црна Река 

во Република Северна Македонија. 

 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 

 

3. РЕЛЈЕФНО – ТИПСКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 

Според принципот од општо кон посебно во смисла региони, области, котлини, полиња, предели и 

краеви во сливот на Црна Река се издвојуваат следните регионални просторни целини: Кичевска област, 

Церско поле, Пелагониска област, Прилепско Поле, Битолско Поле, Леринско Поле ( во Грција), 

Цапарско Поле, предел Демир Хисар, предел Железник, Тиквешка област, Дреновско Поле, 

Росоманско Поле, Предел Раец, Тројачки Крај, Фаришки Крај, Област Мариово, Предел Битолско 

мариово, Предел Прилепско Мариово, и Предел Кавадаречко Мариово.  

Наведените области, котлини, полиња, предели и краишта се главно природно предиспонирани и 

релјефно типски издвоени територијални целини. Но присутни се и такви територии кадешто тешко 

може да се одреди конкретна природна граница. Токму затоа се употребени термините област, предел и 

крај
3
. 

 

                                                           
3
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Карта 3. Релјефно -типски регионални просторни целини во сливот на Црна Река. 

 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 

 

4. ТУРИСТИЧКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 

Во функција за развој на туризмот, соодветно на просторот и концентрацијата на природните и 

антропогените вредности, сливот на Црна Река припаѓа на две туристички регионални целини, тие се:  

- Пелагониски туристички регион и  

- Средно – вардарски туристички регион. 

Се забележува дека наведените региони се базираат и врз природни и врз социо – географски и врз 

економско географски принципи, но главно одлучувачки фактори при нивното диференцирање се 

туристичките вредности во функција  на можностите за развој на разни видови туризам.  

Проблемот регионализација како што и понапред беше споменато е мошне комплексен и комплициран. 

Токму затоа се пристапува кон наменски типови регионализација, односно во функција на конкретна 

проблематика.  

Во случајов наменски се прикажани поголем број типови на регионализации.  

Една од целите е да може да се врши увид на сите нив на едно место и втората е создавање можности за 

солидни компарации и надополнување во функција на други потреби. 

Од прегледот на наведените типови регионализација најкомплетна и најфункционална би била релјефно 

– типската регионализација која надополнета со елементи на економско функционалната и 

етнографската би била најидеална територијална организација на просторот од сливот на Црна Река во 

Република Северна Македонија. Врз основа на тоа надградбата на наменските типови регионализација 



станува поцелисходна, потоа економско функционалниот развој посоодветен, просторното и 

урбанистичкото планирање пофункционално и тн
4
. 

 

Карта 4. Туристички просторни целини во сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 

 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 

 

5. МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Со цел да се согледа и утврди дали територијалната организација, релјефно – типските и туристичките 

регионални просторни целини  се поволни за развој на руралниот и урбаниот туризам, спроведено е 

практично истражување на терен од 2003-2009г и во 2018г.. Исто така цел на истражувањето беше и 

согледувањето на  реалната состојба во селата и градовите со постоењето на реалната институционална 

инфраструктура. Анкетниот прашалник се состоеше од 15 прашања кои се однесуваа на постоечките 

институционални објекти во населените места. Добиените резултати на поставените прашања  се 

следните, во сливот на Црна Река во 335 села постојат: 114 Основни Училишта до IV одделение, 51 

Основно Училиште до IX одделение, 230 села имаат асфалтен пат до селото, 177 села имаат водовод во 

селото, 26 села имаат канализација во селото, 53 села имаат амбуланта во селото, во 43 села има пошта, 

185 села имаат продавница за колонијал,  во 72 села постои стопански објект кој вработува жители од 
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 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 

стр. 158, Скопје. 



селото и околните села, во 212 села постои црква, 69 села имаат манастир и во 23 села постои џамија. 

Хипотеза број 1. Територијалната организација, релјефно – типските и туристичките регионални 

просторни целини  се поволни за развој на руралниот и урбаниот туризам во сливот на Црна Река  и 

Хипотеза број 2. Населението има потреба од едукација за стекнување на знаења за искористување на 

можностите кои ги нудат условите и потребата од материјална помош на државата на семејствата кои 

сакаат да го развиваат руралниот туризам. 

Во истражувањето беа вклучени 335 анкетирани жители од селата во сливот на Црна Река во Република 

Северна Македонија од кои 335 активно учествуваа во истражувањето и го потполнија анкетниот 

прашалник. Истражувањето се спроведе во неколку периоди: од јуни 2003г., август – септември 2008г., 

мај 2009 и во октомври 2018г.  

 

6. ЗАКЛУЧОК 

Според добиените резултати од теренските истражувања за територијалната организација на сливот на 

Црна Река констатираме дека сливот зафаќа површина од  5 774,99км
2
, од кои на Република Северна 

Македонија и припаѓаат 4 869,72км
2
, додека на Република Грција и припаѓаат 905,27км

2
. Црна Река има 

должина од 207км, во сливот на Црна Река постојат три грдски општински центри и десет селски 

општински центри. Во 13 општини во сливот на Црна Река во Република Северна Македонија постојат 

335 селски населби. 

Од релјефно – типските регионални просторни целини во сливот на Црна Река се издвојуваат: области, 

полиња, предели и краеви. 

Туристичките регионални просторни целини од сливот на Црна Река во Република Северна Македонија 

припаѓаат на две туристички регионални целини: Пелагониски туристички регион и Средно – вардарски 

туристички регион. Во 335 селски населби кои се наоѓаат во сливот на Црна Река постојат 1 255 

институционални објекти како што се: 114 села имаат ОУ. до IV одделение, 51 село имаат ОУ. до IX 

одделение, 230 села имаат асфалтен пат до селото, 177 села имаат водовод, 26 села имаат канализација, 

53 села имаат амбуланта, 43 села имаат пошта, 185 села имаат продавница, 72 села имаат стопански 

објект, 212 села имаат црква, 69 села имаат манастир и во 23 села има џамија.  

Во сливот на Црна Река постојат добри услови за развој на руралниот и градскиот (урбан) туризам. На 

семејствата кои имаат услови да се занимаваат со рурален и градски туризам потребна им е научна 

едукација од експерти од областа на туризмот и угостителството како и финансиска подршка од 

државата. 
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