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За

МАКЕДОНИЈА
Македонија е древна, биб-

лиска земја. Неправедно е 
политички поделена по бал-
канските војни (1912-1913), но 
по долга и упорна борба еден 
од деловите дефинитивно 
доби статус на држава – Ре-
публика Македонија.  Се гра-
ничи со неколку држави: на 
север со Србија и со Косово, 
на исток со Бугарија, на југ со 
Грција и на запад со Албанија. 
Со сите соседни земји има по 
неколку гранични премини. 
Територијата на Република 
Македонија се одликува со 
карактеристични и туристичко 
изразити природни фактори. 
Тие се согледуваат преку хете-
рогениот мозаик на релјефот 
кој како на шаховска табла е 
изразен низ разни геоморфо-
лошки форми, како:планини, 
котлини, полиња, долини, кли-
сури.

Поради релјефните одлики, 
на територијата на Република 
Македонија се присутни раз-
новидни климатски услови - 
од типична медитеранска до 
планинска клима. 

Преплетувањето на разни 
настани низ историјата, токму 
на територијата на Републи-

ка Македонија, овозможува 
присуство на интересни и 
мошне значајни различни 
објекти. Овде главно се мисли 
на културно-историските и на 
етнографските споменици и 
творби, на многубројните соз-
дадени вредности како што 
се: населбите, туристичките 
локалитети, комуникациските 
објекти и сл. 

Сообраќајната инфраструк-
тура главно е ориентирана по 
долините на големите реки. 
Туристичката комуникација 
се остварува и преку аеродро-
мите во Скопје и Охрид, како 
и преку релативно блиските 
аеродроми во соседните др-
жави. Главни карактеристики 
на македонскиот туристички 
простор, покрај транзитниот 
туризам се мошне поволните 
планински зимски спортски 
услови, термоминералните 
извори и прекрасните езера 
кои овозможуваат извонредни 
услови за летен стационарен 
туризам.

Геотуристичката положба 
на Република Македонија се 
надградува и со присуство на 
простори зачувани во природ-
ната состојба.
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