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УВОД 
 

 

 

 Македонија је бисер Балкана. Земља пуна топлине, насмејаних и гостопримљивих 

људи који ће учинити све да се осећате као код своје куће, њено име асоцира на нека давна 

античка времена, велике цивилизације и егзотичне авантуре. Ова мала земља представља 

један од неистражених драгуља Балканског полуострва, одушевљава грандиозност 

историјског, културног и географског наслеђа, јединствен спој несвакидашњих природних 

лепота, величанствених планина, прелепих река, језера и идиличних села која су вековима 

остала нетакнута. Као мост истока и запада Македонија представља раскрсницу између 

хришћанске Европе и мистичног Оријента.  

 Смештена на старом римском караванском путу Виа Егнатиа, простор данашње 

Македоније је инспирисао многе да је сматрају правом колевком културе. Богатство земље 

огледа се у њеном археолошком наслеђу, међу којима су налазишта Стоби, Хераклеја и 

Скупи, пространи амфитеатри и храмови, украшених величанственим мозаицима и 

фрескама, хиљадама манастира и цркава и бројним споменицама културе. 

 Мала држава дуге традиције, стециште различитих културних и религијских 

утицаја на граници Истока и Запада, Македонија је данас мултиетничка средина, позната 

по толеранцији и складним односима њених народа. Главни и највећи административни 

центар је Скопље. 

 Рад се састоји из четири дела. У првом делу рада, пажња је посвећена 

карактеристикама привредног раста Македоније. У другом делу посебна пажња биће 

посвећена анализи природно - географских карактеристика Македоније и њиховој 

валоризацији у циљу развоја туризма. У трећем делу анализиране су карактеристике 

туристичког развоја Македоније. Четврти део посвећен је анализи међузависности 

туристичког и привредног развоја Македоније, као и анализи основних недостатака и 

ограничења развоја привреде. 

 

 

 

 

 

 



  7 
 

1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА МАКЕДОНИЈЕ 

 

1.1. Привредни раст и привредни развој 

 

 
 Привреда, у најширем смислу, представља део или подсистем сваког друштва. 

Основна функција привреде јесте да створи материјална добра како би њима задовољила 

разноврсне потребе друштва.  

 Као велики економски (и друштвени) систем, привреда се одликује бројним 

карактеристикама. Тај систем је:  

(1) динамичан,  

(2) сложен,  

(3) стохастичан и  

(4) хијерархијски систем. 

 Привредни развој је сложен економски процес којим се једна земља постепено 

ослобађа економске неразвијености и сиромаштва. На тај начин, она достиже више нивое 

развоја. Привредни развој се састоји из две развојне компоненте. То су:  

-  привредни раст и  

-  промене у структури привреде.  

 Повећање националне производње током времена представља привредни раст. То 

повећање производње може се изражавати укупно за целу земљу, или per capita тј. по глави 

становника. Како се број становника током времена повећава, тако раст производње по 

становнику представља праву меру економског напредовања једне земље (нпр. ако се 

производња у текућој години у односу на претходну годину повећала за 4%, а број 

становника за 1%, онда повећање производње по становнику износи 3%).  

 Привредни раст је ужи појам од привредног развоја, зато што обухвата само 

промене у обиму националне производње. Промене у структури привреде се изражавају 

кроз промене у учешћу појединих делатности у укупној производњи. Њима се прикључују 

и промене у расподели производних чинилаца по тим делатностима, структури увоза и 

извоза итд.   
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 Поред привредног раста и структурних промена као основних компонената 

привредног развоја, у новије време све већи значај добијају његови социјални 

(обезбеђивање бољег живота већини становништва) и еколошки аспекти. 

 За савремени приступ развоја је карактеристично да се човек ставља у центар 

пажње. Привредни развој има смисла само ако омогућава бољи живот већини 

становништва.
1
 

 

1.1.1. Теорије привредног развоја 

 

 

 Постоје различите дефиниције привредног развоја. Оне углавном зависе од времена 

у коме се дефинише овај појам и од фактора који у том временском периоду утичу на 

привредни развој.  

 Први пут се са појмом привредног развоја срећемо још код Адама Смита и његовог 

дела „Истраживање природе и узрока богатства народа“. У овом делу, Адам Смит је оно 

што ми данас називамо привредним развојем називао природним увећањем богатства. 

Ипак, тада овај појам није био толико у употреби, све до његовог повратка након Другог 

светског рата. Крај четрдесетих и педесете године двадесетог века представљају у том 

смислу пионирско раздобље нове развојне економије. Теорија развоја је настала из преке 

потребе да се, такозваним земљама у развоју, пружи помоћ, јер се већина њих тек 

ослободила колонијалног ропства и покушавају да изађу из сиромаштва. У центру теорије 

привредног развоја, у то доба, била је опседнутост растом производње. Иако раст 

производње није био крајњи циљ, он је преузео улогу средства којим се достиже повећање 

благостања становништва. Међутим, и поред импресивних резултата који су постигнути у 

повећању производње, животни ниво већине становништва у тадашњим земљама у развоју 

остао је углавном непромењен или се чак и погоршао.  

 С обзиром да овакав концепт привредног развоја није дао очекиване резултате, 

почетком седамдесетих година долази до појаве новог концепта привредног развоја. 

Привредни развој сада поред раста производње, као битне факторе класификује и проблем 

запослености, сиромаштва и расподелу дохотка.  

                                                           
1
https://sr.wikipedia.org 
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 Развој који за резултат има експанзију укупне производње и дохотка квалификује се 

сада као карикатура идеје развоја. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих, такође, 

долази и до раста интересовања за проблеме природног окружења. 

 На то је првенствено утицало неповољно стање животне средине изазвано 

привредним растом, али и страховање од оскудице основних природних ресурса на којима 

почива модерна производња. Преовладава схватање да привредни раст сам по себи не 

представља проблем, али да мора бити правилно схваћен јер једино такав може да 

представља решење.  

 Половином седамдесетих година у средиште расправе о привредном развоју 

доспева концепт основних потреба (basic needs). Заговорници овог концепта полазе од 

уверења да се напори друштва морају директно усмерити на борбу против сиромаштва. У 

програме развоја привреде уносе се као основни циљеви задовољење основних потреба 

најнижих слојева становништва. То су најчешће потребе за храном, водом, одећом, 

обућом, простором за живот, санитарним уређајима, превозом, здравственом заштитом и 

образовањем.  

 Деведесетих година двадесетог века, из концепта основних потреба долази до 

стварања концепта људског развоја. Концепт људског развоја иде корак даље од концепта 

основних потреба и он се не ограничава само на неразвијене земље већ представља 

концепт којим се достиже виши ниво благостања у свим земљама света. Такође, не 

ограничава се само на достизање и испуњење елементарних потреба становништва већ има 

у виду све могуће људске потребе. Концепт људског развоја ставља човека у центар 

пажње. Основни циљ овог концепта и економског развоја јесте стварање таквог амбијента 

за људе који ће им омогућити дуг, здрав и креативан живот. Људски развој се дефинише 

као ширење могућности избора, односно повећање броја опција које се налазе пред 

људима. На свим нивоима развијености једне земље, три опције заслужују посебну пажњу. 

Реч је о могућности да се води дуг и здрав живот, да се стиче знање и да се располаже 

ресурсима довољним за пристојан животни стандард. Ако ове кључне опције нису 

расположиве, многе друге прилике остају недоступне. Дакле, према овом концепту људи 

представљају и средство и циљ привредног развоја.  

 Појам људског развоја садржи у себи 4 битне компоненте:  
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a) правичност – сваки човек мора да има једнак приступ опцијама које се нуде. Шта 

људи раде са њима то није битно, битно је само да су могућности свима исте.  

б) одрживост – изражава одговоран став према будућим нараштајима. Представља 

став да наредне генерације морају да имају исте могућности за развој као и садашње 

генерације, односно не смемо уништити ресурсе који данас постоје, већ морамо створити 

нове за наредне генерације.  

в) продуктивност – представља инвестирање у људске ресурсе и омогућавање 

људима да максимално искористе своје потенцијале.  

г) оспособљеност – значи да су људи у могућности да бирају по својој сопственој 

вољи између већег броја могућности које им се нуде.  

 Крајем двадесетог века на основу концепта људског развоја, долази до појаве 

концепта одрживог развоја. Одржив развој се дефинише као развој који задовољава 

потребе садашњих, без угрожавања способности будућих генерација да подмире њихове 

властите потребе. Под одрживим развојем се у ширем смислу подразумева развој који је 

економски, социјално и еколошки одржив. Концепт одрживог развоја покреће питање 

карактера економског раста и расподеле његових резултата, али не поставља физичке и 

технолошке баријере за повећање производње. Он заправо истиче да је раст важан, али не 

сваки раст и не раст по сваку цену. 

 

1.2. Карактеристике привредног раста Македоније 
 

1.2.1. Анализа привредног раста у Македонији 

 

Бруто домаћи производ (БДП или GDP енг.) је економски израз који представља 

укупну производњу роба и услуга, остварену у националној економији (домицилној 

земљи), без обзира на власништво. То подразумева да БДП укључује вредност производње 

страних лица (компанија) у земљи, а искључује активности фирми у власништву домаћих 

резидената у иностранству.  

Бруто домаћи производ по тржишним ценама (Gross domestic product at market 

prices енг. – по тржишној концепцији) је крајњи резултат производне активности. 
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Он се састоји од укупне производње добара и услуга умањене за међуфазну потрошњу. 

Добија се а) сабирањем бруто додатне вредности свих производних јединица резидената 

или б) сабирањем свих доходака остварених у текућој производњи (зараде запослених, 

пословни вишак, амортизација основних средстава) и пореза на производе умањених за 

субвенције или в) сабирањем вредности добара и услуга за финалну потрошњу, 

обрачунатих по набавним ценама и умањених за вредност увоза добара и услуга. 

У Републици Македонији, БДП има тенденцију повећања у периоду од 1990. до 

2015. године. Највећа вредност БДП је забележена 2014. године (11,32 милијарде долара), 

а најмања вредност БДП је забележена 1992. године. 

 

Слика 1. Графички приказ БДП (у милијардама USD) Македоније од 1990. до 2015. године 

 

 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator 

 

 

Привредни раст представља раст реалног БДП по становнику. БДП по становнику у 

Македонији у периоду од 1990. до 2015. године бележи периоде раста, али и смањења. Од 

1992. године (2.32 милијарде USD) до 1995. бележи повећање (4.45 милијарди USD).  
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У периоду од 2001. до 2008. године бележи повећање БДП по глави становника са 3.77 

милијарди USD на 9.91 милијарду USD. БДП по глави становника бележи смањење 2009.,  

2010. , 2012. и 2015. године, док бележи повећање 2011., 2013. и 2014. године. 

 

Слика 2. Графички приказ GDP-а per capita (USD) у Македонији у периоду од 1991. до 

2015. године 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/ (прилагођено) 

 

 

1.3. Фактори развојa туризма у Македонији 

 

 
 Процес привредног развоја представља синтезу деловања великог броја економских 

и ванекономских фактора, међусобно различитих по природи, значају и интензитету при 

остваривању резултата тог процеса. 

 Фактори привредног развоја представљају одређене чиниоце који имају највећи 

утицај на развој једне привреде.  
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С обзиром на различитост постојања теорија привредног развоја, постоје и различити 

фактори који утичу на привредни развој, а према којима су и настале различите 

дефиниције привредног развоја.  

Улога фактора се током времена мењала, пре свега у зависности од политичких околности 

у којима се целокупан свет налазио, али такође се мењала и са разумевањем и откривањем 

или настајањем нових чиниоца који доприносе економском развоју. 

 Постоји више подела фактора привредног развоја. Према једној подели, фактори су: 

- земља и остали природни извори, 

- производна средства - физички капитал, 

- рад и људски капитал, 

- запосленост и дистрибуција дохотка, 

- технолошке промене, 

- економија обима, 

- организација.
2
 

 Према другој подели, у факторе који утичу на привредни развој спадају: 

a. основни или примарни фактори (становиштво и његова структура, ниво, расположивост 

природних ресурса, величина земље), 

б. природно – системски фактори (доминантни облик својине, систем и механизам 

доношења одлука, координациони и управљачки механизам), 

в. дејство економске и развојне политике.
3
 

 Подела, према којој ћемо и објаснити значај појединих фактора, садржи следеће 

чиниоце који утичу на привредни развој: 

1. становништво (људски ресурси), 

2. природни ресурси, 

3. капитал, 

4. технологија.
4
 

 

 

                                                           
2
Стефановић В., Аземовић Н., Национална економија, Природно – математички факултет у Нишу, Ниш, 

2011. год, 55. стр 
3
Стефановић В., Аземовић Н., цит. дело, стр. 55 

4
Стефановић В., Аземовић Н., цит. дело, стр. 57 
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1.3.1. Квантитативна и квалитативна обележја становништва у Македонији 

 

 На основу графичког приказа раста становништва у Македонији запажа се да се 

број становника од 2000. године до 2004. године смањио за 0.4%. Од 2004. до 2006. године 

број становника се нити смањује, нити повећава, да би након тога уследио период сталног, 

незнатног смањења броја становника. Од 2000. до 2014. године број становника је смањен 

за 0.484%.  

 

Слика 3. Графички приказ раста становништва у процентима у Македонији од 2000. до 

2014. године 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/ (прилагођено) 

 

 Према попису становништва из 2003. године, број становника Македоније незнатно 

се смањио због исељавања и износио је 2.022.547 становника. Република Македонија 

подељена је на осам региона или области, које постоје искључиво због законских и 

статистичких разлога. Региони се даље деле на општине. По издвајању из Југославије, 

Македонија се састојала од 34 општине, да би се 1996. године њихов број повећао на 123. 

Новим системом из августа 2004. године број општина је смањен на 85. 
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 Промене у структури становништва су увек последица директног утицаја 

природног (рађања и умирања) и механичког (миграције) кретања људи. Број становника 

средином 1991. године се обрачунава на основу резултата пописа становништва и података 

природног раста, а подаци из 1992. године па надаље укључују механички раст. 

 Евиденција виталних догађаја може се дефинисати као промене појединаца од 

његовог рођења до краја живота, укључујући и промене у личном статусу тог лица, 

његовог грађанског и брачног статуса. Миграције директно утичу на повећање или 

смањење броја становништва. 

 Према попису становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, Македонија 

има 2.022.547 становника, што је 3,9% више него у попису 1994. године и 43,0% више него 

у попису из 1948. године. 

 Према процени становништва у Републици Македонији има 2.070.226 становника, а 

густина насељености је 80,5 становника на 𝑘𝑚2. Према узрасту становништва, у 2015. 

години удео младог становништва (0-14 године) био је 16,7%, док је удео старог 

становништва (65 и више година) 12,8%.
5
 

 У 2015. години је укупно рођено 23.260 деце, од којих је 23.075 живорођених и 185 

мртворођене деце. Према старости мајке, главнo учешће од 34,5% живорођених је од мајки 

старости 25-29 година. Просечна старост жена у укупном броју живорођених је 28,7 

година и 27,0 година у првом рођењу. Вредност укупне стопе фертилитета (ТФР) у 2015. 

години износила је 1,49 (живорођених по жени). С обзиром да је већина живорођене деце 

(89,0%) у 2015. години рођено у браку, може се рећи да је пад наталитета резултат 

одлагања брака. Број склопљених бракова у 2015. години био је 14.186, а број разведених 

2.200. Просечна старост при закључењу првог брака је 26,2 година за младу и 29,0 за 

младожењу.
6
 

 Број смртних случајева у 2015. порастао за 3,8% у односу на претходну годину, у 

износу од 20.461 преминуле особе. Просечна старост смрти за мушкарце је 70,4 година, 

75,1 година за жене, или 4,7 година већа просечна старост код жена. Као најчешћи узроци 

смрти су: болести система крвотока, што чини 58,4%, затим неоплазма са 18,3%, затим 

ендокрини, болести исхране и метаболизма са 4,3% и тако даље.  

                                                           
5
Државни завод за статистику - http://www.stat.gov.mk/ 

6
Државни завод за статистику - http://www.stat.gov.mk/ 
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Као резултат смањења стопе наталитета и повећање стопе укупног морталитета у 

последњих 10 година, стопа природног прираштаја опала је са 2,0 ‰ у 2005. години на 1,3 

‰ у 2015. години. У 2015. години, у Републици Македонији, 8.050 људи променило је 

место боравка и адресу, а стање спољне миграције износила је 2.960 особа.
7
 

 

Слика 4. Графички приказ досељених и одсељених становника у периоду од 2005. - 2011. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Државни завод за статистику Републике Македоније (http://www.stat.gov.mk/) 

 

 Број досељених и одсељених становника био је највећи 2005. године, скоро 13.000 

одсељених и мало више од 11.400 досељених. Од те године до 2010. године графички 

приказ показује стални пад броја досељених и одсељених. Од 2008. до 2009. године број 

одсељених стагнира на око 9.800. Једини пораст ових показатеља бележи се од 2010. до 

2011. године. Године 2010. број досељених је био око 8.000, а број одсељених је био 8.200. 

 

 

 

 

                                                           
7
Државни завод за статистику - http://www.stat.gov.mk/ 
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Слика 5. Графички приказ живорођених и умрлих у периоду од 1931. - 2011. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Државни завод за статистику Републике Македоније (http://www.stat.gov.mk/) 

 

 За целокупни посматрани период од 1931. до 2011. године, број живорођених је 

већи од броја умрлих. Године 1931. број живорођених је износио 36.000, и у наредних пар 

година се бележи пораст броја живорођених. Након тога долази до смањења броја 

живорођених, са повременим периодима пораста. Што се тиче броја умрлих, на самом 

почетку посматраног периода приметне су осцилације овог показатеља, да би након тога 

био у сталном, благом порасту. Број умрлих је за цео посматрани период био мањи од 

24.000, а број умрлих за посматрани период није био мањи од 12.000. 

 

  

1.3.2. Акумулација као фактор привредног развоја у Македонији 

 

 

Графички приказ бруто акумулације kоји је изражен у процентима БДП-а бележи 

сталне осцилације током овог века. Смењују се периоди смањења учешћа бруто 

акумулације у БДП-у са периодима знатног повећања овог учешћа.  
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 Бруто акумулација је имала најмањи удео у БДП-у 2001. године, само 17.36%, а 

највећи 2008. године – 28.93%. Након године када је забележено највеће учешће бруто 

акумулације у БДП-у, следе две године смањења овог учешћа од 3.5%, да би након тога, до 

краја посматраног периода, ово учешће бележило стално повећање. Године 2015. удео 

бруто акумулације у БДП-у износио је 31.86%. 

 

Слика 6. Графички приказ бруто акумулације у процентима БДП-а у Македонији од 2000. 

до 2015. године 

 
Извор: http://data.worldbank.org/indicator/ (прилагођено) 

 

  

1.3.3. Технологија као фактор привредног развоја у Македонији 

 

 

На основу овог графичког приказа може се уочити да се од 2009. године бележи све 

већи удео издвајања за развој науке и технике из БДП. Године 2009. ово учешће износило 

је 0.197% БДП-а, а 2013. године 0.5% .  



  19 
 

Период пре 2009. године показује осцилације овог удела. Како се наука и техника 

свакодневно унапређују, тако се предвиђа све веће њихово учешће у БДП-у. 

 

 

Слика 7. Графички приказ издвајања за развој науке и технологије у процентима БДП-а у 

Македонији од 2000. до 2013. године 

 

 
 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/ (прилагођено) 
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2. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАКЕДОНИЈЕ У 

ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

2.1. Географски положај Македоније 

 

  
 Република Македонија је континентална држава. На северу се граничи са Србијом 

(221 km), на западу са Албанијом (151 km), на југу са Грчком (246 km) и на истоку са 

Бугарском (148 km). Укупна дужина границе износи 766 km. Главни и највећи град је 

Скопље, са 497.900 становника према попису из 2013. године. Остали већи градови су 

Битољ, Куманово, Прилеп, Тетово, Охрид, Велес, Штип, Кочани, Гостивар и Струмица.  

 

Слика 8. Карта Македоније 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: wikipedia.org 
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 Република Македонија је држава у југоисточној Европи (на Балканском 

полуострву), са површином од 25.713 km². У њој живи два милиона становника од којих су 

већина Македонци – 70%, остатак су Албанци, Турци, Власи, Роми и други. Званични 

језик у Македонији је македонски, а албански језик користи око 20% становништва. Осим 

македонског језика, неке институције користе и албански језик. Већина становништва је 

православне вероисповести, која је под јурисдикцијом Македонске православне цркве. 

Остало становништво припада исламској и католичкој верској заједници. 

 

 

2.1.1. Саобраћајни положај Македоније 

 

 Република Македонија је по свом положају континентална земља у средини 

Балканског полуострва, па су и главне саобраћајне везе у земљи оне које повезују 

различите делове полуострва (трансбалканске везе). Посебно је важна веза север - југ 

Вардарском удолином, која повезује Грчку са остатком Европе.  

 Македонија има развијен друмски, железнички, ваздушни и водени саобраћај, а 

престоница земље, Скопље, је средишњи саобраћајни чвор у земљи. Укупна дужина 

железничке мреже у Македонији је 699 km. Најважнија железничка линија је пруга на 

линији граница са Србијом - Куманово - Скопље - Велес - Ђевђелија - граница са Грчком. 

Укупна дужина путева у Македонији је 13 736 km. Македонија поседује и 216 km путне 

мреже под модерним аутопутевима. 

 Кроз Македонију пролазе следећи Европски коридори: 

 - Е65 - граница са Србијом - Скопље - Тетово - Гостивар - Кичево - Битољ - граница 

са Грчком. Савремени аутопут је на деоници Тетово – Гостивар; 

 - Е75 - граница са Србијом - Куманово - Скопље - Велес - Ђевђелија - граница са 

Грчком. Савремени аутопут је целом дужином изграђен, при чему су на средишњем делу 

потпуно раздвојени смерови; 

 - паневропски коридор VIII - граница са Бугарском - Куманово - Скопље - Кичево - 

Охрид - граница са Албанијом. Савремени аутопут је на деоници Тетово - Гостивар, где се 

овај пут поклапа са аутопутем Е - 65. 
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 У Македонији се налазе два аеродрома. Главни национални аеродром „Александар 

Велики“ се налази у непосредној близини Скопља. Недалеко од Охрида је смештен други 

аеродром – „Свети Петар и Павле“. У току је и изградња карго аеродрома у источној 

Македонији. Кроз Македонију пролази Коридор 10 који повезује Европу – почиње у 

Бриселу а завршава се у Атини. 

Директни летови из Македоније су:  

Охрид - Београд, Србија; 

Скопље - Ајндховен, Холандија; - Базел Милуз, Француска; - Беч, Аустрија; - Београд, 

Србија; - Берлин, Немачка; - Цирих, Швајцарска ; - Дортмунд, Немачка;-Дубаи, Уједињени 

Арапски Емирати; - Гетеборг, Шведска; - Љубљана, Словенија; - Лондон Лутон, 

Уједињено Краљевство; - Малме, Шведска; - Меминген, Немачка; - Милано Бергамо, 

Италија; - Рим , Италија; - Стокхолм, Шведска; - Венеција Тревизо, Италија; - Загреб, 

Хрватска; 

 

- Гранични прелази са Македонијом 

 

 Држављани Републике Србије могу прелазити државну границу са Републиком 

Македонијом са важећом биометријском личном картом. За улазак у Македонију није 

потребна виза, али је онима који путују аутомобилом потребан зелени картон. 

• Прешево-Табановце (369 km од наплатне рампе код Бубањ Потока) - Ово је највећи 

и најпрометнији гранични прелаз између Србије и Македоније и на њему је уједно и 

највећа гужва.  

• Прелаз Прохор Пчињски -  Пелинце (362 km од наплатне рампе код Бубањ Потока) 

Ово је мање познат и мање прометан гранични прелаз на који би требало ићи ако је гужва 

на Прешеву велика, о чему се можете информисати у Ауто-мото савезу Србије (9,5 

километара од Врања имате искључење за Трговиште и гранични прелаз Прохор 

Пчињски). Такође, непосредно пре граничног прелаза се налази истоимени манастир. 

 Осим ова два главна гранична прелаза, постоје још два која се налазе на Косову и 

Метохији, али је отуда пут много лошији и дужи. То су Ђенерал Јанковић – Блаце  и 

Глобочница -  Јажинце. 
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- Утицај пограничне сарадње на социоекономски развој Македоније и Србије 

 

 

 До 1991. године Македонија и Србија биле су део Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије. Након изјаве о независности Хрватске и Словеније у јуну 1991. 

године, три месеца касније, у септембру 1991. године и Македонија је прогласила 

независност. Сада Србија има добру трговинску сарадњу са Македонијом и спада међу три 

најважнија партнера јужног суседа у размени с иностранством. У укупној размени, поред 

пољопривреде и грађевинарства, туризам је важна област сарадње између две земље. 

Привредници Србије и Македоније сматрају да, поред регионалне сарадње, у време 

глобалне економске кризе, треба више радити и на заједничком представљању својих 

пројеката на „трећим тржиштима“.  

 Туристичка сарадња Србије и Македоније је интензивирана након договора на 

Међународном сајму туризма у Охриду. Током сајма одржан је и заједнички форум 

представника Србије и македонске Агенције за промоцију туризма. Том приликом 

разговарало се о регионалном туристичком производу, са циљем да се он заједнички 

понуди туристима који долазе из разних крајева света. Та сарадња треба да се интензивира, 

а туроператорима предстоји да усвојене програме пласирају на „трећим тржиштима“. 

Такође, будућа билатерална сарадња треба да се развија кроз регионалне пројекте који би 

били финансирани из европских фондова. Последњих година туристички промет између 

Србије и Македоније се константно повећава. Према подацима македонских хотелијера, у 

летњој сезони, половину укупног броја гостију чине туристи из Србије. О туристичкој 

сарадњи Србије и Македоније било је речи и на регионалној конференцији земаља 

југоисточне Европе у Београду. Она треба да допринесе интензивирању сарадње између 

туристичких привреда држава региона и да обезбеди долазак већег броја туриста, јер 

промовише занимљиве програме за обилазак и упознавање природних вредности овог 

региона. Робна размена између Србије и Македоније износила је 430,9 милиона америчких 

долара у 2005. (извоз из Србије 262,9 милиона долара, увоз из Македоније 168 милиона). У 

периоду јануар–август 2006. године, робна размена износила је 305,8 милиона долара 

(извоз из Србије 185,6 милиона долара, увоз из Македоније 120,2 милиона долара).
8
 

Накнада трговинског споразума са Македонијом ступила је на снагу 1. јуна 2006. године. 

                                                           
8
Државни завод за статистику - http://www.stat.gov.mk/ 
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 Ово је први споразум у региону који ће да обезбеди потпуну либерализацију 

трговине произведене робе и у пољопривреди.
9
 Паралелно присуство националних и 

локалних органа власти нагласило је стратешку потребу за даљим усклађивањем 

постојећег правног и институционалног оквира, како би се избегло даље повећање сукоба 

на локалном нивоу. Ближа сарадња треба да буде успостављена на националном и 

регионалном нивоу између локалних власти, доносиоца одлука, свих заинтересованих 

страна, локалног становништва, невладиних организација, школа и др.  

 

 

2.2. Изворни елементи туристичке понуде Републике Македоније 
 

 

 Македонија је земља са богатом историјом и природним лепотама. Већи део 

територије има еколошки чисту средину. Природне лепоте и богато културно-историјско 

наслеђе нуди могућност за развој туризма. Македонија има три велика природна језера - 

Охридско, Преспанско и Дојранско. Природне лепоте ових језера су места за рекреацију 

многим домаћим и страним туристима.  

 Охридско језеро 
 

 Охридско језеро је једно од најдубљих и најстаријих језера у Европи, названо 

ризницом злата од стране УНЕСЦО-а. Његове обале су биле насељене од праисторијског 

времена, а данас је најпосећенија туристичких дестинација у Македонији. 

 

 Вруток - извор реке Вардар 

 

 Вруток је извор највеће македонске реке Вардар. Налази се у северо - западном 

делу Македоније, у подножју једне од највећих и најлепших планина у Македонији - Шар 

планине. Извор се налази у близини Гостивара, на надморској висини од 683 m. 

                                                           
9
Државни завод за статистику - http://www.stat.gov.mk/ 
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Вруток је један од највећих природних лепота у овом региону, као и један од најлепших у 

Македонији. 

 

 Биљанини извори 

 

 Биљанини извори су најпознатији и најопеванији симбол града. О овом драгуљу 

природе опевана је чувена песма "Биљана платно белеше". Локалитет Биљанини извори 

смештен је у насељу Рача у предграђу Охрида у подножју планине Галичица. Извори су 

окружени прелепим парком, а у непосредној близини су спортски терени и познати 

истоимени ресторан. Укратко, Биљанини извори су оаза мира и опуштања. 

 

 Голем град Преспанско језеро 

 

 Голем град је мало острво на Преспанском језеру и представља посебну атракцију, 

представља и резерват ретких биљака. До Големог града се стиже чамцем. Наглим падом 

нивоа воде у Преспанском језеру, тридесетак метара високе и беле обале Големог града 

виде се из свих насеља на левој и десној обали језера. 

 Голем град је део Националног парка Галичица. Од 14. јула 2008. године Голем 

град је отворен за посетиоце. Направљене су камените стазе и постављени путокази са 

информацијама на македонском и енглеском језику. На острву Голем град има девет 

археолошких локалитета, углавном су то остаци цркава и стамбених објеката, грађених од 

IV до XIX века. Претпоставља се да је у античком периоду на острву живело македонско 

племе Орести. 

 

 Кањон Матке 

 

 Матка је узани кањон доњег тока реке Треске, смештен 15 km југозападно од 

Скопља, који обухвата око 5.000 ha прекрасног језера Матка, стрме литице планина високе 

1000 m и узбудљиве пећине и живописне средњовековне манастире. Кањон Матке је у 

Македонији једна од најпопуларнијих авантуристичких дестинација на отвореном. 
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У самом кањону Матка, непосредно поред манастира Светог Андрије се налази ресторан 

са 80 места и баштом која гледа на прекрасно Матка језеро. 

 

Слика 9. Кањон и језеро Матке 

Извор:http://idemo.ba 

 

 Пећина Врело се налази у кањону Матка, на десној обали реке Треске, поред 

извора Коритиште. Пећина се састоји од две дворане, укупне дужине 176 m. У пећини се 

налази језеро са дужином око 30 m и ширином 2-4 m. 

 

 Смоларски водопад је највећи водопад у Македонији. Налази се на извору реке 

Ломнице, на висини од 630 m дубоко у шуми, на планини Беласици. 

 

 Клисура Демир Капија је најдужа клисура на реци Вардар. Усечена је у појас креча 

и еруптивне стене које одвајају Тиквешку клисуру од клисуре Ђевђелија-Валандово. На 

странама клисуре налазе се бројни крашки облици - пећине и пукотине, падине стрмих 

литица. Од 9 постојећих пећина у клисури најдужа је пећина Бела Вода са пећинским 

каналом дугим 955 m.  
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Демир Капија је богата ендемским и ретким животињским и биљним врстама. Она спада у 

најбогатије орнитолошке резервате у Европи по ретким птицама лешинарима. 

 

 Бање - Осим ретко лепим пејзажима и посебним природним лепотама, 

Македонија је обдарена и изворима који имају важна терапеутска својства. Лековита вода 

богата минералима, модерни терапеутски третмани само су неке од могућности које 

македонске бање, лоциране у живописним подручјима нуде.  

 Лоциране у унутрашњости планина, оне маме љубитеље природе који желе да се 

опусте, одморе и излече своју душу и тело. Вода богата минералима је реткост у Европи и 

пружа велике могућности за развој бањског туризма, али такође и шансу за релаксационе 

центре и центре лепоте у близини налазишта лековите воде. Земља има 64 извора са 

различитом температуром воде, између 20 - 72ºC. Вода је богата елементима са великим 

лековитим и психотерапеутским својствима: сумпором, фосфором, арсеном, јодом и 

бромом.  

 У Македонији постоји 9 бања: Бањиште, бања Бањско, Истибања, бања Катланово, 

бања Кежовица, бања Косоврасти, бања Кочани, Кумановска бања и бања Негорци.  

 - Бања Катланово - на путу Скопље - Велес, на само 20 km од Скопља лоцирана је 

бања Катланово. То је најстарија бања у земљи и постоји још из римског доба. Она је 

такође и једна од најпознатијих бања у Македонији.  

 У њеној околини постоје бројни извори топле и хладне минералне воде. Сваки од тих 

извора има потпуно другачији хемијски састав, температуру и квалитет воде. Температура 

воде у најтоплијем извору износи 50ºC и користи се у терапеутске сврхе. 

 У комплексу бање постоји специјална болница за реуматске болести са стамбеним и 

терапеутким одељењима, опремљена савременим уређајима и инструментима као и собама 

за физио терапију и рехабилитацију. Верује се да вода ове бање лечи многе реуматске 

болести, неуролошка и ортопедска обољења, хроничне болести органа за варење.  

 - Бањско (Струмичка бања )- Бањско се налази у подножју планине Бјеласице, на 12 

km од Струмице. Сматра се најтоплијом бањом у Македонији. Температура воде достиже 

72ºC. Ова бања је позната још из римског доба о чему сведоче археолошки остаци старих 

римских купатила. Климатки улови су веома повољни за психо - физичку рекреацију. 

Приликом посете ове бање не треба никако заобићи манастире Водочу и Вељушу. У 

близини се такође налази реликтна мочвара Моноспитово, Мокрино извори, два водопада. 
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 - Бања Косоврасти - ова бања је лоцирана 8 km источно од Дебра на висини од 550 

m. То је врућа сумпорна и минерална бања позната по бројним водопадима који се 

преливају преко стена различитих боја. На обали Дебарског језера налази се и термо - 

електрана Шпиље. Посетиоцима стоји на располагању и могућност уживања на плажама 

Дебарског језера као и у упечатљивом пејзажу реке Радике. Термално - минералне воде 

бање Косоврасти обилују сумпором и имају висок степен радиоактивности.  

 - Бања Негорски - бања се налази у подножју планине Кожуф, на 50 m надморске 

висине. Око бање постоје природни извори вулканског порекла са великим резервоарима 

подземне воде. Ово је једина бања у земљи која поред термалне воде има и термално 

блато. Бања је опремљена савременом опремом за електро - терапију, парафин терапију 

као и подводну масажу. Око бање на површини од 22 ha, налази се редак пример црног 

пепела који освежава ваздух, чини окружење лепшим и нуди дуге шетње и одмор за 

посетиоце.  

 - Бањиште - бања је лоцирана у близини града Дебра. Вода ове бање је јако 

лековита. По свом садржају сумпора бања је трећа у свету и једна од најрадиоактивнијих 

што омогућава лечење различитих болести. Бања је посебно позната по лечењу реуматских 

болести, нервног система, болести желуца и цревног система и кожних болести.  

  - Бања Кежовица - налази се на путу од Штипа ка Струмици. Вода у бањи достиже 

температуру од 62ºC и богата је натријум хлоридом, натријум сулфатом и силицијум 

оксидом што посебно погодује лечењу реуматизма, шећерне болести и нeплодности. Вода 

из извора се користи за пиће и купање а због велике радиоактивности користи се за 

инхалацију и лечење неких плућних болести.  

 

 

2.2.1. Језера као елемент туристичке понуде Македоније 

 

 

 Приликом планирања одмора, туристи су углавном заинтересовани за земље које 

им могу пружити уживање на сунцу и купање на приморским плажама. Али у земљи као 

што је Македонија, језера: Охридско, Преспанско и Дојранско нуде туристима 

алтернативне начине уживања. Ова језера задивљују посетиоце својом кристално чистом 

водом, многобројним фестивалима, културно - историјским споменицима и забавним 

садржајима. 
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- Охридско језеро 
 

 

 

 Охрид је град у Републици Македонији који се налази на североисточној обали 

Охридског језера. У граду се налази седиште Охридске архиепископије. Прелепо језеро 

окружено је многобројним споменицима културе са једне и високим планинама са друге 

стране.  

Слика 10. Охридско језеро 

Извор: vistina.mk 

 

 Охрид са правом носи епитет Балкански Јерусалим јер у њему по легенди има 365 

манастира и цркви колико и има дана у години. Он се сваким даном све више шири и 

развија и све више намеће као туристички центар Македоније и понос македонског 

туризма. 

 Бројни хотели и ресторани смештени су уз саму обалу Охридског језера и из 

њихових апартмана и соба пружа се предиван поглед на природу и језеро. Језеро воду 

добија из многобројних подводних извора а температура воде у летњем периоду у просеку 

је 22 - 23ºC. Подводни свет овог језера је такође богат рибама као што су пастрмка, шаран, 

клен, мрена и мала риба плашица, од чије се крљушти прави чувени охридски бисер.  
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Овај бисер је један од најлепших сувенира који једна дама може добити и сем предивног 

одмора запамтити. 

 

- Дојранско језеро 

 

Дојранско језеро (мкд. Дојранско Езеро, грч. λίμνη Δοϊράνη) је тектонско језеро из 

групе егејских језера које се налази у југоисточном делу региона Македонија. Дојранско 

језеро је подељено између Републике Македоније и Грчке. Језеро има површину 43,1 km², 

од чега Републици Македонији припада 27,3 km² (67%), а Грчкој 15,8 km² (33%).  

 Језеро се налази на надморској висини од 148 m. Има заобљен облик. Дужина у 

правцу север-југ износи 8,9 km а највећа ширина је 7,1 km. Дојранско језеро није много 

дубоко, највећа дубина је 10 метара, а просечна дубина је између 3 и 5 m. Дојранско језеро 

има бројне притоке као што су Сурловска река, река Ханџа, која доноси воду са Беласице. 

Језеро има и једну отоку Ђолај или Ђолајак која се улива у Вардар. Ово је треће по 

величини језеро у Македонском региону, одмах после Охридског и Преспанског језера. 

 

- Преспанско језеро 

 

Преспанско језеро (мкд. Преспанско Езеро, алб. Лиqени и Преспëс) је пар језера у 

југоисточном делу Европе, подељених између Грчке, Албаније и Републике Македоније. 

Састоји се од језера Велика Преспа (273 km², 853 m надморске висине) и Мала Преспа (47 

km², 857 m надморске висине). Велику Преспу деле све 3 земље, док је Мала Преспа у 

Грчкој и малим делом у Албанији. Језера су смештена на јужној страни Преспанске 

котлине између планине Галичице и планине Баба. Од укупне површине језера, 190 km² 

припада Републици Македонији, 84,8 km² Грчкој и 38,8 km² Албанији. Језеро Велика 

Преспа је удаљено само 10 km од Охридског језера са којим је повезано подземним 

каналима у кречњачком тлу. Пошто се Преспанско језеро налази на око 150 m већој 

висини, вода се из њега прелива. Највећа дубина језера је 54 m. 
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На језеру Мала Преспа се налази острво Ахил (Аил) на које је Самуило донео 

мошти Светог Ахила из Тесалије. На језеру Велика Преспа постоје два ненасељена острва: 

Голем Град (у Републици Македонији) и Мали град (у Албанији). 

Највећи град у региону је Ресан, а македонски део језера се налази у истоименој 

општини. Данас, област око језера је проглашена за транснационални парк природе. 

 

2.2.2. Национални паркови 

 

 Национални парк Маврово се налази у Републици Македонији. Основан је 1948. 

године и заузима површину од 73.088 ha. Маврово је највећи од три национална парка у 

Македонији. У национални парк спадају планине Кораб, Дешат, југозападни огранци Шар 

Планине, велики део планине Бистра и северни делови Крчина. Средишњи део 

националног парка заузима долина и слив реке Радика. У најнижем делу парка налази се 

језеро Маврово. 

 У националном парку су бројни географски облици попут: речне долине, клисуре, 

водопади, крашка поља, увале, вртаче, пећине, циркови, глацијална језера. Национални 

парк Маврово одликује се великим богатством флоре, са око 60 ендемичних и реликтних 

врста биљака (попут рамондија, Рамонда сербица и Рамонда натхалиае). Од вегетације у 

националном парку Маврово најзаступљеније су планинске букове шуме. 

 Фауна националног парка Маврово је такође веома разнолика. У парку живи око 

140 врста птица, 11 врста водоземаца, 12 врста гмизаваца и 38 врста сисара. Међу 

значајнијим птичјим врстама су грабљивице (сиви соко, орао крсташ и сури орао) и 

лешинари (белоглави суп). Од сисара су најзначајнији медвед, балкански рис, дивокоза и 

дивља мачка. 
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Слика 11. Национални парк Маврово 

 

Извор: http://www.putokosvijeta.com/ 

 

 Национални парк Пелистер  

  

 Налази се у југозападном делу Републике Македоније. Проглашен је националним 

парком 1948. године као прво заштићено природно добро у СР Македонији, а простире се 

на површини од 12.500 ha. Национални парк Пелистер је карактеристичан по великом 

броју врхова виших од 2000 метара, који су међусобно раздвојени дубоким речним 

долинама. Највиши врх је Пелистер (2 601 m). Од геоморфолошких облика на Пелистеру 

су најзанимљивије тзв. камене реке. Највећи део парка се налази на планини Баба. 

Од хидрографских објекта, истичу се два глацијална језера (Велико и Мало) 

позната као „Горске Очи“ или „Пелистерске Очи“. 

Биљни свет је веома разноврстан. У парку расте 88 дрвенастих биљака, што 

представља 29% од укупног броја дрвенастих биљака Македоније. Такође у парку расте 21 

врста зељастих биљака.  
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У националном парку расту две ендемске врсте које се не јављају нигде више у свету. Од 

животиња у националном парку Пелистер се срећу: 10 врста водоземаца, 15 врста 

гмизаваца, 91 врста птица и 35 врста сисара. Од риба је значајна пелистерска ендемска 

поточна пастрмка (лат. Салмо трутта перистерицус) и пелагонијска поточна пастрмка. 

  

 Национални парк Галичица  

 

Галичица је планина и национални парк у Републици Македонији. Један њен део 

припада Албанији. На македонском делу планине се налази истоимени национални парк 

који се простире између два македонска највећа језера: Охридског језера и Преспанског 

језера. Овај национални парк се простире на површини од 227 km². 

 У националном парку живи преко 1000 биљних врста, од којих су многе ендемске и 

јављају се само на планини Галичици. Са врха Галичице пружа се поглед на језера и 

околне планине. Највиши врх је Магаро (2 254 m). 

 

Слика 12. Поглед са Галичице на село Трпејце 

Извор:http://www.exploringmacedonia.com 
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2.3. Изведени елементи туристичке понуде Македоније 

 
 

 Богато културно-историјско наслеђе које датира још из античких времена, 

љубитељима алтернативних видова туризма пружа незаборавне тренутке. У срцу 

Македоније, на аутопуту Скопље-Велес смештен је древни град Стоби, где се налазе неки 

од најлепших мозаика, остаци некадашње ранохришћанске базилике. У Стобију се налази  

најстарија синагога у региону.  

 

Слика 13. Синагога у Стобију 

Извор:http://arnikatravel.com 

 

 Стоби је једно од најпознатијих археолошких локалитета у Македонији, на којем су 

откривени остаци зграда из периода од IV до VI века, као што су базилике, палате али и 

подни мозаици. 

У античко доба Македонија је била једна од првих земаља у Европи која је 

прихватила Хришћанство.  
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Апостол Павле је живео на овим просторима, а Македонка Лидија из Филипа била је прва 

Европљанка која је прихватила Хришћанство. На планини Кожуф налази се рудник Алсар 

који има највећу концентрацију талијума. 

 Преко 19 кристала талијума налази се само у овом руднику који сада више није 

активан. Овде може да се нађе минерални лорандид који помаже да се испита Соларна 

честица неутрино. На планини Кожуф је у току  изградња зимског туристичког центра 

"Ски центар Кожуф".  

 

Слика 14. Ски центар Кожуф 

 
Извор:http://mkmaps.com 

 

Најзначајнији туристички центри: 

• Скопље - главни град земље и њен културни центар. Захваљујући својој богатој 

историји град обилује културно-историјским споменицима од којих се истичу Сахат кула, 

Даут Пашин Хамам, Куршумли Хан, аквадукт, Камени мост, тврђава Кале, Мустаф 

Пашина џамија, Црква Свети Спас... 

• Охрид - град историје и културе, традиције и велике перспективе, највећи 

туристички центар земље смештен на обалама прелепог Охридског језера. Захваљујући 

својим древним некрополама, амфитеатрима, термама, аренама, вилама, светињама и 

византијским базиликама, Охрид сматрају једним од најдревнијих градова Балкана. 

• Струга - љупка лепота, неодољиви шарм, бројни културно историјски споменици 

са правом сврставају Стругу у једно од најпосећенијих дестинација у Македонији. 
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• Маврово - Маврово је туристички и рекративни центар и једна од најатрактивнијих 

дестинација у Македонији. Популаран и лети и зими, познат је по скијалиштима, 

планинском бициклизму, уређеним пешачким стазама. Регион се налази у оквиру 

националног парка Маврово, изузетна локација и многобројни хотели допринели су да 

Маврово постане привлачна дестинација за туристе током целе године. 

• Попова Шапка - најпознатији скијашки центар у Македонији налази се на Шар 

планини на висини од 1 700 m. Удаљен 18 km од Тетова и 53 km од Скопља и до њега се, 

због доброг  прилаза и квалитетног пута, без већих проблема стиже и у току зимске сезоне 

(аутопут иде од границе све до Тетова). Некада врло популарно скијалиште у старој 

Југославији, после доста година затишја данас поново постаје интересантно како 

носталгичарима, тако и новим генерацијама скијаша. Домаћих и страних туриста је све 

више и центар поново поприма стари сјај. 

 Највиши врхови скијалишта су преко 2 500 mnv. Центар располаже са више жичара 

седежница и ски лифтова. Укупна дужина ски стаза износи 20 km, а дужина жичара и ски 

лифтова је 6 070 m са капацитетом од 4 000 скијаша на сат и просечном брзином од 3 m/s. 

Некадашња гондола, дужине 7 km, која је ишла од Тетова до Попове Шапке од 2001. 

године није у функцији. Главна карактеристика Попове Шапке је велики број сунчаних 

дана током скијашке сезоне, али и велика количина снежног покривача. Љубитељи free 

ride - а овде могу наћи обиље погодних терена за вожњу ван стаза. 

 Скијашке стазе  су погодне и за почетнике и за напредне скијаше. Попова Шапка 

има три стазе уређене по критериумима ФИС – а, од чега се на стазама Орлова и Језерино  

сваке године одржава међународни Шарпланински куп у слалому и велеслалому. 

 За љубитеље free ride - а скијалиште специјално организује целодневне off-писте 

туре, које се реализују са специјално конструисаним ратраком са затвореним кабинским 

простором, који може примити 20 скијаша. Ратрак, иначе купљен за сезону 2011/2012 

превози скијаше на врх Церипашине, одакле се, са висине од 2 610 m, по нетакнутом снегу 

скија падина Јелак, уколико услови то дозвољавају све до 1 400 mnv. Занимљивост овог 

екстрем скијања по дубоком снегу је да први део падине је голет без дрвећа, док се од 

половине до дна предвиђене off-писте руте скија кроз борову шуму. 
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 Туристичко насеље има више хотела, а најзначајнији и највећи су хотел Попова 

Шапка и хотел Славија који су и даље у друштвеном власништву и могу да прихвате 

велики број туриста. За припремање ски стаза ски центар у свом возном парку поседује 

три ратрака типа Пистен Буллy. 

Слика 15. Ски центар Кожуф 

 

Извор:http://www.skijanje.rs 

 

• Крушево - један од највећих зимских центара и позната туристичка дестинација 

Македоније. Град је препознатљив по традиционалној архитектури из IXX века. Крушево 

(македонски: Крушево, Армана: Црусхува) је град у западној Македонији. Његова 

локација на висини од 1 350 m, међу највишим на Балкану, даје одређени степен изолације. 

Историјски Крушево је 1903. године био центар Илинден устанка против Отоманског 

царства који је довео до стварања републике који је трајао само 10 дана, али се види као 

увод у модерној Републици Македонији.  

 Данас, главне прославе националног празника Илинден, 2. августа, одржавају се у 

Крушеву у знак сећања на ту борбу за независност. Поглед на град високо седи изнад 

обичног Пелагонија. 
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 Крушево је такође познат као центар Влаха (Армана) мањине у Македонији, иако 

они чине само око 20% од 5.330 становника града, од последњег пописа. Власи и Мијак 

група Македонаца који настањују град су историјски познати по својим способностима 

изградње, дајући Крушеву јединствену колекцију архитектуре. Град има исти распоред као 

пре једног века, а велики део традиционалне куће и зграде су сачувани. Град је такође 

зими дестинација за скијање, а ски лифт ради одмах изнад града. 

 Крушево је познат по, мање или више, четири ствари. Најпре, налази се на високом 

узвишењу. Ово га чини хладнијим местом у односу на друга места у Македонији и такође 

га чини одличним местом за зимске спортове као што је скијање. Он је такође познат по 

томе што је сајт једне од првих република на Балкану након Илинден Уприсинг. Више 

музеја у граду су посвећени овој историји. Крушево је такође познат по својој 

архитектури, резултат грађевинских вештина Влаха и Мијакса. У скорије време, Крушево 

је познат по томе што је родни град легендарног музичара Тошета Проеског. 

 Град Крушево први пут се помиње 1467. године у османским пореским регистрима 

када је био мало словенско насеље. Није постао град и трговачки центар до краја XVIII 

века. Власи су помогли да се Крушево трансформише у организовани град и заједно са 

Мијаксима, градили су квалитетне зграде са фасцинантном архитектуром, која је још увек 

видљива у Крушеву. Број становника Крушева на прелазу из XX века био је 9.350. Више 

од половине су били Словени, док су остатак чинили Власи. 

 Крушево има 5.330 становника од последњег пописа, готово сви су православци. 

Етнички, Македонци чине 80% становништва, док Власи чине 20%. Крушево је центар 

општине Крушево са укупном популацијом од 9.684 становника, која се састоји од 18 села 

поред града. Поред Македонаца и Влаха, постоје значајне популације Албанаца и Турака у 

овим селима, који су, пре свега, муслимани. 

 

 Мост Еленски скок 

 Мост Еленски или Јеленски скок смештен је на Гарској реци, у непосредној 

близини села Могриче у општини Маврово. Мост је удаљен 600 m од магистралног пута 

Дебар - Гостивар. Изграђен је током XVI и XVII века. Према легенди, мост су изградили 

мештани, после неуспелог скока јелена кога су прогањали ловци.  



  39 
 

Прогоњени јелен је покушао да прескочи реку на локацији где се мост налази, али му је 

нeдостајало неколико центиметара па је сломио ноге. Инспирисани храброшћу јелена да 

покуша да прескочи провалију мештани су подигли мост који симболише јеленов скок па 

отуда и назив моста Јеленски или Еленски скок. 

 Широк Сокак 

 

 Широк Сокак је најфреквентнија улица у Битољу. Званично име улице је „Маршал 

Тито“, а позната је и као „битолското корзо“. У почетку била је намењена за аутомобиле, 

међутим данас је искључиво пешачка улица и истинско срце града. На Широк Сокаку се 

налазе све највеће продавнице у граду, као и  најстарија архитектонска дела и грађевине на 

Балкану, које град красе још од турског доба. 

 Стара Чаршија 

 

 Стара чаршија је свакако најживљи део Охрида и једна од главних туристичких 

атракција града. Овај део града обухвата подручје од пијаце до главне луке. На главном 

тргу уздиже се сахат кула окружена стаблима за која се верује да су стара преко 1000 

година. На старој чаршији налазе се бројни угоститељски објекти, бутици, занатске радње 

где можете уживати у чарима Охрида и шопингу. 

 

 Стара скопска Чаршија 

 

 Стара скопска чаршија је највећа чаршија на Балкану ван Истанбула и налази се у 

Скопљу. Скопска чаршија је привредни, културни и историјски део Скопља и једна од 

највећих атракција града. Смештена је на подручју од Душановог моста до Бит-пазара, те 

од тврђаве Кале до реке Сераве. Према административној подели града, чаршија се налази 

на подручју општина Чаир и Центар. На простору данашње чаршије и њеној околини 

налази се још неколико џамија, маузолеј, две цркве и сат-кула, а у другој половини XX 

века изграђене су зграде које чине Музеј Македоније и зграду Музеја савремене 

уметности. 
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 Трг Македонија 

 

Трг Македонија је главни и највећи трг у Скопљу. Изграђен је између 1920. и 1940. 

године. На тргу се налази зграда Народне банке са мермерном фасадом, монументални 

официрски дом, Ристикјева палата, палата Мазура. На тргу се одржавају бројне културне, 

политичке и друге манифестације. На тргу је проглашена независност републике 

Македоније од Југославије од стране тадашњег председника Киро Глигоро... 

 

Слика 16. Трг Македонија 

Извор:http://mkmaps.com 

 



  41 
 

 Миленијумски крст 

 

 Миленијумски крст представља импозантну атракцију Скопља и налази се на врху 

планине Водно (1 066 m) која се уздиже изнад града. Крст је изграђен 2002. године 

поводом 2000-те годишњице хришћанства у Македонији и свету. Миленијумски крст 

висок је 66 m, а може се видети са удаљености од преко 30 km. 

 

Слика 17. Миленијумски крст 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:www.panoramio.com 



  42 
 

 У септембру 2008. године, на дан независности Републике Македоније у крст је 

уграђен лифт. Године 2009. отворен је ресторан и сувенирница поред крста. Иначе до 

крста се може доћи и жичаром, што је још једна од многобројних атракција Скопља. 

 

 

2.3.1. Манастири као елемент туристичке понуде Македоније 

 

 Македонски манастири су вековима давали уточиште путницима. Њихови конаци 

су нудили гостопримство, а њихови зидови нудили заштиту путницима током њихових 

путовања Балканом. Имали су читава имања, библиотеке, подруме, организовану 

пољопривреду и научни рад. У раном средњем веку манастири  су били средиште 

духовног, интелектуалног и економског живота. Онда су наступили векови пада за време 

отоманског царства. За време комунизма њихова примарна улога одржавања монашког 

живота била је маргинализована. Служили су, пре свега, као споменици културе. Након 

комунизма почео је повратак монаштва манастирима. Тада је њихова улога да пруже 

склониште поново дошла до изражаја и настао је манастирски туризам који представља 

мешавину повратка природи, културног и духовног искуства.  

 Тренутно, у Македонији, има око 30 "живих" манастира. Око стотину манастира 

више нема монашку функцију и служе као споменици. Многи од њих су у последње две 

деценије обновљени, а њихови конаци поправљени или проширени. Званично су отворени 

за посетиоце, али само неколико манастира у земљи нуди услуге смештаја туриста: 

манастир Св. Јован Бигорски, манастир Св. Богородица Елеуша у Вељуши и Св. Леонтиј у 

Водочи. 

 Све више македонских грађана показује интересовање за манастирски туризам који 

представља комбинацију природе, медитације и бега од градског живота. Манастирски 

туризам привлачи сваког ко тражи миран и пријатан одмор. Свеж, планински ваздух, 

очаравајући пејзажи и мир су најочигледније предности. Духовно просветљење, душевна 

храна и изузетно познавање места и његовог културног наслеђа дају предности овом виду 

туризма.  
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 Манастир Светог Николе 

 Манастир Светог Николе је изграђен 1850. године, 1853. године је освештен, али 

формирањем вештачког језера одлучено је да се манастир поплави. На само неколико 

метара од постојећег манастира, одлучено је да се изгради нови манастир. Манастир 

Светог Николе је атрактивна туристичка атракција због чињенице да се манастир налази у 

самом језеру Маврово. Мештани кажу Свети Николо и Божја воља не дозвољавају да 

манастир нестане у дубинама Мавровског језера. Феномен је да манастир стално излази из 

воде, што спречава заборав овог светог места. 

 

 Манастир Светог Наума 

 

Један је од најзначајнијих манастира у Македонији изграђен 895. године. Манастир 

се налази у предивном окружењу и представља једно од омиљених места туриста. 

Манастир је пред крај свог живота 895. основао Св. Наум, сaрадник Св. Климента 

Охридског. Манастирска црква оргинално посвећена Св. арханђелима Михаелу и 

Габријелу, подигнута је 900. године. У манастиру је провео последње године свог живота 

Св. Наум, те је ту и сахрањен 910. године. Манастир и црква, доживели су током времена, 

бројне преправке, а данашњи изглед цркве потиче из XVI века, са бројним преправкама из 

каснијих столећа и рестаурацијама из XX века. Манастир више није у верској функцији, 

већ је претворен у музејско туристички објекат, само се манастирска црква користи као 

верски објекат. Удаљен је 29 километара јужније од Охрида, непосредно уз албанску 

границу, на високој стени изнад језера. Због атрактивног изгледа, популарна је излетничка 

дестинација, тако да је уз њега подигнут хотел и угоститељски објекти. У непосредној 

близини налазе се извори Црног Дрима (највећи и најатрактивнији доток воде у Охридско 

језеро). Они се састоје од 30 подводних и 15 површинских извора ( укупни капацитет ових 

водотока је 7,5 𝑚2воде у секунди. Ови извори чине мало језеро површине око 30 хектара 

(највеће дубине 3,5 m) из кога истичу  две мање отоке. 
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Слика 18. Манастир Светог Наума 

 
 

Извор:www.panoramio.com 

 

 

 Манастир Свети Јоаким Осоговски  

 

 Један од најатрактивнијих манастира у Македонији и региону, је Манастир Св. 

Јоакима Осоговског који се налази на три километра од Криве Паланке, у подножју 

Осоговских планина. Манастир је основан у XI веку у част Св. Јоакима, пустињака и 

чудотворца који је живео на овим просторима и чије се мошти налазе у манастиру. Поред 

манастирског храма, налази се и мања црква посвећена Светој Богородици. Манастир је 

одувек имао важну улогу у формирању и развоју верског и културног живота. Он је 

помагао у подизању других цркава и у јачању хришћанства у овом крају.  

 Био је значајан и као образовни центар зато што је у њему постојала народна школа. 

Он је пружањем финансијских средстава помогао ученицима из Криве Паланке да се 

школују на престижним универзитетима у иностранству. 
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Слика 19. Манастирски комплекс "Св. Јоаким  Осоговски" 

Извор:https://pravoslavljepzv.files.wordpress.com 

 

 Манастир Св. Јоаким Осоговски био је познато боравиште трговаца и путника који 

су путовали Игњатијевим путем, који пролази поред манастира. Они су допринели јачању 

манастира кроз своје донације и афирмације у удаљеним крајевима. 

У манастиру је био веома развијен монашки живот и у њему су живели монаси из 

разних крајева. Монаси су били домаћини у манастиру и бринули су се о манастирској 

привреди која је била на веома високом нивоу у том периоду, и састојала се од гајења 

различите и бројне стоке (неколико стотина грла). У манастирској привреди посебно 

значење и важну функцију имао је млековод, који се ретко или готово никада не среће у 

другим манастирима. 
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Слика 20. Млековод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор:https://pravoslavljepzv.files.wordpress.com 

 

 

Млековод у оквиру манастирског комплекса Св. Јоаким Осоговски представља 

изванредну креацију људског ума која постоји још од средњег века. Посебну 

специфичност му даје начин изградње, односно постављање стрмог терена, као и решења 

за транспорт млека до манастира. Изградња је била још тежа због подземног инсталирања 

глинених цевки у дужини преко 3 km. Млековод је био постављен за потребе манастирске 

привреде која је у прошлости била веома напредна и постојала је потреба за таквим 

подухватом. 

Овај манастир је имао своја стада оваца и коза и био је познат по својим млечним 

производима. И данас се у манастиру налази манастирски жиг,  правоугаоник са 

истакнутим словом „М“ које доминира у центру жига. Он је направљен од гвожђа и њиме 

се обележавала манастирска стока – стављао се у ватру и кад је био довољно загрејан, 

утискивали су га на телу овце или козе и тако је остајао жиг с ознаком „М“ (манастирски).   
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Потешкоће у преносу млека ручно, коњима или на друге начине натерале су људе из 

манастира да измисле и изграде млековод. Помоћу глинених цевки, спајањем једне с 

другом изградили су млековод, чији се остаци и данас могу наћи у Осоговским планинама.  

Посебно интересовање изазива начин комуникације између монаха који су пуштали 

млеко из предела где се чувала стока и оних који су дочекивали млеко, у близини 

манастирског комплекса. Комуникација је била остварена на тај начин што се користила 

сунчева сенка и по претходном договору у одређеном термину поклапања сенке млеко се 

пуштало кроз глинене цевке. Поред изградње млековода и транспорта млека, веома 

занимљиво за то време био је и сам начин одржавања млеководне инсталације. С циљем да 

се одржи у свежем стању и здравим за употребу, била је потребна метода за прочишћавање 

цевки у одређеним интервалима. Потешкоће су се јављале при договору за наизменично 

пуштање млека и топле воде којом су се дезинфиковале млеководне цевке, а кад није било 

добре комуникације, то се дешавало са већим растојањем. Монаси су имали договор да у 

другом временском интервалу, према положају сенке, они са високих предела пусте топлу 

воду за дезинфекцију. Значи, за време различитог положаја сунчеве сенке монаси су 

радили разне ствари – транспорт млека или прочишћавање цевки са топлом водом, у 

складу са претходно утврђеним договором између њих. 

Млековод је олакшавао много бржи транспорт да млеко стигне у свежем стању и да 

се не поквари. На овај начин је млеко једноставније стизало у манастир где су монаси 

правили млечне производе и сервирали их путницима и трговцима који су ту боравили. 

Због близине познатих путних праваца (Игњатијев пут), као и атрактивности манастира, 

млековод је одиграо веома важну улогу за велики број посетилаца да редовно и 

благовремено буду услужени. Нажалост, нису сачувани писани документи о времену када 

је грађен овај објекат, по свему специфичан и јединствен у ширем региону. Делови 

млековода су откривени у лето 2006. године у близини манастирског комплекса Свети 

Јоаким Осоговски. Млековод се проучава и истражује, а локација је доступна туристима, 

као и научницима. Важност млековода је огромна, са његовим постојањем може се 

повезати олакшавање транспорта млека и подстицање локалног становништва у 

производњи млека и одржавање те традиције до дан-данас. Млековод чији су остаци 

недавно пронађени предстaвља значајан део манастирског комплекса и има потенцијала у 

будућности да постане права туристичка атракција.  
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Његова потпуна обнова би допринела повећању интереса и посета туриста који би били 

упознати са традиционалним начином преношења млека. Атрактивност млековода 

произлази из чињенице да многи људи из региона још увек нису упознати са његовим 

открићем. Смисао постојања млековода се повезује са коришћењем млека у ширем 

региону а не само на територији Криве Паланке.  За млековод може да се каже да је део 

млечног пута који повезује три погранична региона између Македоније, Србије и Бугарске. 

У Бугарској општини Трн отворен је музеј посвећен Стамену Григорову, проналазачу 

бактерије за производњу јогурта који је живео у том крају, док афирмацију одрживе 

пољопривреде врши фарма органске производње у Димитровграду (Република Србија). 

Три невладине организације: „Осогово“ из Криве Паланке, „Натура Балканика“ из 

Димитровграда и „Стамен Григоров“ из Трна, иницијатори су једне шире активности за 

ревитализацију региона. Стална изложба посвећена млеководу биће постављена у 

манастирском дану од стране невладине организације „Осогово“, која се налази на путном 

правцу Крива Паланка –Деве Баир (тј. Скопље–Софија) и у близини ископаних остатака 

млековода. 

 

 

 Манастир Свети Јован Бигорски 
 

 

 Манастир Свети Јован Бигорски (македонски: Свети Јован Бигорски) је један од 

најзначајнијих верских и културних објеката Македонске православне цркве. Налази се на 

западу Републике Македоније, поред магистралне цесте Дебар - Гостивар, лежи на 

падинама планине Бистре, на обали реке Радике између села Ростуше, Велебрдо, Битуше и 

Требишта.  

Према летопису манастира из 1833. године, цркву је изградио 1020. године Јован И. 

Дебранин, први архиепископ Охрида (1018 – 1037). Османлије су порушили манастир у 

XVI веку. Манастир је обновио игуман Иларион 1743. године, он је такође изградио 

неколико конака за монахе. Један век касније, у периоду 1812-1825. године за игумана 

Арсенија (1807-1838) из оближњег села Галичник, битно је проширен манастир. 
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Слика 21. Манастир Св. Јован Бигорски 

 

Извор:http://static.panoramio.com 

 

 Једно од највреднијих манастирских уметничких блага је дрвени иконостас којег су 

израдили домаћи мајстори од 1829. до 1835. године. Мајстори дрводеље били су: Петре 

Филиповски-Гарката и његов брат Марко из оближњег села Гари, Макариј Фрчковски из 

оближњег села Галичник, те Аврам Дичов са синовима Василом и Филипом из села Осој. 

За овај иконостас важи да је један од најлепших и највреднијих кипарских дела 

бизантинске уметности у Македонији.  

 За икону са ликом Св. Ивана Крститеља која је датирана 1020. године, верници 

кажу да има чудотворне исцелитељске моћи. Манастир се зове Свети Јован Бигорски, зато 

јер је манастирска црква посвећена Св. Ивану Крститељу (Јован Крстител), а изграђен је 

од туцаног камена, који се на македонском зове бигор. Данашњи манастирски комплекс 

састоји се од манастирске цркве, гробнице (костурнице) која се налази поред цркве, 

обрамбене куле-звоника, зграда за боравак редовника и новоизграђеног дела за боравак 

гостију. 
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2.3.2. Вински туризам као елемент туристичке понуде Македоније 

 

 

 Македонија је земља са дугом традицијом винарства и виноградарства. Македонска 

вина чувена су и цењена широм Европе. Трагови о производњи вина сежу у далеку 

прошлост, у доба римљана и раније. Прикази гроздова и винове лозе пронађени су и 

склесани у камену у археолошким налазиштима Неготино и Кавадарци. Традиција 

производње вина никада није прекинута, напротив, наставља се и у доба најезде Словена и 

Османлија па до дана данашњег. 

 Македонском виноградарству погодује географски положај, блага клима и плодно 

тло. Најпознатија винска област је долина реке Вардар, Повардарје, у оквиру кога се 

налази чувена винска област Тиквеш. Тиквешка вина представљају синоним за 

Македонско винарство. Осим Тиквеша, вредне су и македонске винарије "Винојуг", 

"Повардарје", "Лозар", "Сковин", "Бовин"... а најчувенија црна вина која се овде производе 

су: Вранец, Кратошија, Т' га за Југ а међу белим винима најчувенија су "Траминец" и 

"Жилавка". 

 Развоју винског туризма значајно доприносе и фестивали вина који се одржавају 

сваке године: фестивал вина у Неготину, "Тиквешки Гроздобер" у Квадровцима, Вино - 

Скоп у Скопљу... 

 

 

2.3.3. Сеоски туризам као елемент туристичке понуде Македоније 

 

 Македонија је једна од ретких земаља у свету са значајним потенцијалима за развој 

ове врсте туризма. Добро очувана архитектура и аутентичност македонског села, пре свега 

првобитне истинске културе, занатство и храна пружају јединствен изазов за развој ове 

врсте туризма. Посебно значајан фактор и у исто време потенцијал за сеоски туризам су 

прелепи планински региони који окружују македонска села и традиционални сеоски 

обичаји производње, чувања и обраде здраве хране. 

 Љубитељима сеоског туризма стоје на располагању бројна села по неколико векова 

стара и у којима ће бити љубазно дочекани од стране локалног становништва.  
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Обично поред  села постоје бројни манастири са старим и очуваним фрескама који могу 

бити интересантни за посетиоце. Туристички најпосећенија села су: Вевчани, Брајчино, 

Лазарополе, Галичник и Љубојно.  

 Вевчани 

 Вевчани је једно од најаутентичнијих села које се налази у подножју планине 

Јабланице, 14 km од Струге и Охридског језера. Овде се може осетити атмосфера живота 

са почетка ХХ века. За туристе су веома атрактивни и језера и извори који се налазе у 

околини овог села. 

 Вевчани извори се налазе на висини од 900 m. Највећи извор се налази на улазу у 

пећину. Испод овог извора има десет мањих који се спајају у један. Најпознатији је "Јанков 

Камен", на висини од 1 200 m. Извор "Мала ливада" је познат по јединственом укусу и 

боји. Највиши извор је "Голина" који се налази на преко 2 000 m висине. У околини села 

постоје и бројна ледничка језера. Највише и најугледније је језеро "Локва" на планини 

Јабланица које се налази на висини од  2 000 m. 

 Брајчино 

 Ово село се налази у националном парку Пелистер. Удаљено је 6 km од 

Преспанског језера. Село је задржало свој традиционални карактер и интимну везу са 

окружењем. Директни контакт са локалним становништвом и њихово гостопримство чине 

боравак у Брајчину јединственим.  

 

 Лазарополе 

 То је једно од мањих села у националном парку Маврово које лежи на надморској 

висини од  450 m. Ово село је званично регистровано као локација са најсвежијим 

ваздухом на Балканском полуострву. Лазарополе је домовина Мијакса чији су обичаји, 

дијалект и архитектура знатно другачији од остатка Македоније. Туристима стоје на 

располагању бројне активности током целе године. То су углавном планинарење, 

планински бициклизам, нордијско скијање зими... 
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 Галичник 

 Село Галичник је удаљено 10 километара од скијалишта Заре Лазаревски које се 

налази у националном парку Маврово. Галичник је познат по Галичкој свадби, 

традиционалном и јавном летњем венчању које се одржава за време сеоског фестивала на 

Петровдан. За време венчања, младожења из села игра Теското - игру која симболизује 

превазилажење проблема у животу. Људи из Галичника се поносе својим зрелим жутим 

качкаваљем као и белим сланим сиром. Галичник је такође познат по традиционалној 

архитектури, укључујући амфитеатар у центру села; по летњој ликовној колонији и по 

својој природи и природним резервама. 

 Љубојно 

 Село се налази у Преспанском региону. Удаљено је 2 km од Преспанског језера и 

налази се на 920 m висине. У селу постоји 8 православних цркава: Св. Пречиста, Св. 

Атанасиј, Св. Марена, Св. Илија, Св. Димитрије, Св. Богородица и манастир Св. Петра и 

Павла. 

 "Македонско село" - магнет за домаће госте и стране туристе 

Македонија у малом на 12 000 𝑚2. Цела њена историја, традиција и архитектура 

испреплетена је старим занатима, народном ношњом, сувенирима и културом. Комплекс 

Македонско село је лоциран у прекрасној природи на планини Водно, која осим одмора, 

чистог планинског ваздуха и прелепог погледа на Скопље посетиоцима нуди вредну 

услугу и незаборавно искуство. Поред капацитета за 100 гостију односно 49 соба и 

неколико ресторана у овом зимском периоду за посетиоце, комплекс им нуди могућност да 

уживају у традиционалном амбијенту, укусној храни и бројним активностима. Овај 

раскошан комплекс представља македонску архитектуру XIX и XX века. 
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2.3.4. Конгресни туризам као елемент туристичке понуде Македоније 

 

 

 Повећано интересовање за организовање конгреса, семинара или конференција 

довело је до раста конгресног потенцијала Македоније. С обзиром на то да се Македонија 

налази у Европи и да су Скопље и Охрид, као два најатрактивнија града лако доступни из 

било ког правца, она представља идеалну дестинацију за конгресни туризам. 

 Услуге које се нуде за организовање догађаја у Македонији, коштају минимално у 

односу колико би коштало организовање неког догађаја у западно - европским центрима. 

Богато културно наслеђе, гостопримство, модерни хотели и вишенаменски пословни 

објекти чине Македонију атрактивном и приступачном дестинацијом за конгресни 

туризам. Град Скопље и Охридско језеро представљају идеалан избор за организовање 

семинара, конгреса, конференција и осталих догађаја у Македонији. Највећи конгресни 

капацитет је Скопски сајам који има 4 конференцијске сале, капацитет највеће сале је 

2.346 места. 

Међународни конгреси и конференције: 

 2. Конгрес Македонског ортодонтског друштва, 2012, Скопље (200 учесника) 

 5. Конференција о води, клими и окружењу - БАЛWОИС 2012, Охрид 

 7. Конференција о одрживом развоју система енергетике, водопривреде и животне 

средине - СЕДWЕС 2012, Охрид 

Међународни сајмови: 

 3. Међународни сајам туризма, 25. - 27.04.2013., Скопски сајам, Скопље 

 10. Међународни сајам грађевинарства, 05. - 09.03.2013., Скопски сајам, Скопље 

 25. Међународни сајам књига, 09. - 15.03.2013., Скопски сајам, Скопље 

 Међународни сајам вина, 15. - 17.05.2013., Скопски сајам, Скопље 

 39. Међународни сајам металургије, електронике, енергетике и материјала за 

констуркције - ТАХОМА, 15. - 19.10.2013., Скопски сајам, Скопље 

 11. Међународни сајам финансија и пословања - ФИНЕXПО, 04. - 05.12.2013., 

Скопски сајам, Скопље 
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Слика 22. Галерија Македоније 

 

 

  

  

   

   

 

Извор:http://static.panoramio.com 
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Табела 1. Међународни конгреси у Македонији 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ранг 82 85 99 79 86 91 

Број 

међународних 

конгреса 

7 8 6 15 8 8 

 

Извор: Статистички извештај међународног конгресног удружења (ИЦЦА) 

У Републици Македонији је највећи број међународних конгреса забележен 2013. 

године, а најмањи број конгреса 2012. године.  

 

 

2.3.5. Македонска кухиња као елемент туристичке понуде Македоније  

 

Македонска кухиња је прави представник балканске кухиње - одражава 

медитерански (Грчка и Турска) и оријентални утицај, а у мањој мери и италијански, 

немачки и источно - европски (посебно мађарски). Специјалитети су: тавче на гравче 

(пребранац), бурек (пита испуњена са шунком, сиром, спанаћем или месом) и укусна 

пастрмка са језера Охрид. 

Посебна пажња придаје се узгоју укусног и здравог свежег воћа и поврћа. 

Најомиљеније поврће у Македонији су рајчице и паприке. Зато се сваки ручак започиње са 

салатом и аперитивом, који је најчешће домаћа ракија. И зачини су јако важни у 

македонској кухињи – леп украс у сваком домаћинству је венац сушене црвене љуте 

паприке која се користи за припрему јела током зиме. 

 Изврстан квалитет македонског пасуља и специфични начин његове припреме 

доприноси изврсном укусу традиционалног македонског јела “Гравче на тавче”. Многи 

гурмани за "гравче на тавче" тврде да се може упоредити с тартуфима, каменицама и 

кавијаром.  
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Незаборавни ужитак су разноврсни укуси традиционалних специјалитета Македоније које 

као што су: “Турлитава”, “Охридска пастрмка”, “Чомлек”, “Пуњене паприке”, “Мусака,” 

“Капама”, “Сарма од лозовог листа”… Посебно су укусне и македонске чорбе које можете 

пробати у безброј комбинација. 

У Македонској кухињи заступљени су и специјалитети од меса нарочито од 

телетине, јагњетине, пилетине и дивљачи. Земља је позната и по производњи сирева и 

млечних производа. Свако македонско село има јединствену и посебно укусну врсту 

домаћег сира. Споменућемо и изврсне македонске пите и зељанице, пуњене сиревима, 

урдом, шпинатом, порилуком, тиквом… И на крају засладите се добром оријенталном 

раванијом, кадаифом, тулумбама или баклавом. 

 

2.3.6. Музеји и галерије 

 

 Музеј Македоније је један од важнијих музеја македонске историје и културе у 

Скопљу. У овом музеју се могу видети предмети који датирају из палеолита, предмети из 

периода насељавања Словена, народна ношња, накит, реплике уметничких дела фреско - 

сликарства, иконе из периода од X до XIX века. 

 Најмањи етно музеј на свету се налази у Џепчишту и обухвата изложбени простор 

површине 7,2 𝑚2 на коме се налазе 1.150 предмета направљених од 30 различитих 

материјала. У музеју се могу видети различити предмети из домаћинства, оружје, старе 

посуде за мерење, реликвије, алати, народне ношње, накит, новац и други предмети који 

датирају из периода од  8.000. године п.н.е. па све до XX века.  

 Ботаничка башта у Скопљу је основана 1948. године и то је једина ботаничка 

башта у Македонији. Ова ботаничка башта је дом многим врстама флоре из Македоније, 

Балканског полуострва и осталих делова света. 

 Ликовна галерија и антникварница Безистен је основана 1987. године и 

представља једну од најстаријих приватних галерија у Скопљу. Галерија такође нуди 

услуге процене и рестаурацију слика и сертификате за слике.  
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У галерији се организују и самосталне изложбе сликара, продаје стилски намештај, 

огледала, сребрне иконе, порцелан и друго. 

 Галерија охридских икона се налази у музејском комплексу цркве Св. Богородице 

Перивлепте. Охридску колекцију чини више од 30 икона врхунских уметничких квалитета. 

Иконе су настале у средњевековним охридским радионицама. Најзначајније ликовно 

остварење представља литијска дупла икона Богородице Душеспаситељке са 

композицијом Благовест са једне и Христос Душеспаситељ са композицијом Распећа са 

друге стране. Хронолошки најстаријим експонатом садашње поставке Галерије икона у 

Охриду сматра се икона Свети Василиј и Свети Никола и потиче из прве половине XI века. 

 Национални музеј у Охриду смештен је у кући породице Робев која представља 

ремек - дело градске архитектуре Охрида из XIX века. Музеј располаже археолошким 

збиркама у којима се налазе предмети из праисторије, античког и средњевековног периода 

Охрида. Има богату збирку икона, нумизматичку збирку са око 9 000 монета из античког 

периода до касног средњег века, предмете и документе из периода Илинденског устанка.  

 

2.3.7. Споменици исламске културе 

 

 

 Мустаф Пашина џамија спада у најлепше споменике исламске религије у Скопљу 

и Македонији. Њена одлична локација чини њену архитектонску вредност још већом. Ову 

џамију је подигао Мустафа паша 1519. године. Посебно атрактивни део овог објекта је 

висок минарет од тесаног камена, док је проширени део украшен орнаментима. 

 Алаџа џамија у Скопљу је важан историјски и архитектонски споменик. Изградио 

ју је Иса бег, познати турски ратник, у првој половини XV века. 

 Исак Целеби џамија је саграђена 1506. године и убраја се у најстарије заштићене 

џамије у Битољу. Лоцирана преко пута Сахат куле и Покривеног базара, ова џамија са 

својим 50 m високим минаретом доминира у овом подручју.  

 Шарена џамија у Тетову представља мешавину хришћанске и исламске културе и 

једна је од најлепших џамија у овом делу Европе. 
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 Ову џамију карактеришу изузетни украси и споља и изнутра. Џамија је првобитно била 

изграђена 1438. године, а 1833. године је накнадно дорађена.  

 

 

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА МАКЕДОНИЈЕ 
 

3.1. Карактеристике туристичког промета 
 

 
Туризам у Републици Македонији представља значајан потенцијал за њен 

привредни развој. Ова земља се одликује богатством природних, историјских, културних и 

туристичких добара. То се огледа у јединственој лепоти и разноврсности језера, високих 

планина, шума, река, потока и многих споменика културе, археолошких налазишта и 

других места у којима су присутни трагови раног хришћанства, старогрчке културе, 

Римљана, Турака. 

 Македонију посети око 700.000 туриста годишње. Туризам у Македонији бележи 

све већи развој. Број домаћих посетилаца у периоду од јануара до марта 2008. године, у 

односу на исти период 2007. године порастао је за 23,5%. Број страних туриста у марту 

2008. године, у односу на исти месец претходне године, такође је порастао за 44,7%. У 

2007. години Охрид је посетило 250.000 туриста. 

 У фебруару 2009. године, број туриста повећан је за скоро 28.000, или 3,2% више у 

односу на фебруар 2008. године. Број ноћења у периоду од јануара до јуна 2009. године у 

односу на исти период у 2008. повећан је за 0,3%; број домаћих туриста опао је за 4,9%, а 

број страних туриста повећан је за 6,1%. Број туриста у мају 2010., у односу на мај 2009., 

повећан је за 0,8%, а број ноћења повећан је за 13,8 %.
10

 

 Према истраживању Државног завода за статистику, број туриста у мају 2010. 

године био је 55.220, а број ноћења 131.361. Број домаћих туриста у мају 2010., у односу на 

мај 2009. године, смањен је за 1,4%, а број страних туриста порастао је за 3,0%. Број 

ноћења домаћих туриста у мају 2010, у односу на мај 2009, повећан је за 23,9%, а број 

ноћења страних туриста повећан је за 4,0%.  

                                                           
10

http://www.stat.gov.mk/ 



  59 
 

У периоду од јануара до маја 2010., у односу на исти период претходне године, број 

туриста смањен је за 5,4 % на следећи начин: број домаћих туриста смањен је за 6,1 %, а 

страних 4,8 %. 
11

 

 У периоду од јануара до маја 2010., у односу на исти период претходне године, број 

ноћења повећан је за 5,7 % на следећи начин: број домаћих туриста порастао је 17,1%, док 

је број страних туриста смањен за 5,6 %.
12

 

 Према последњим подацима из Државног завода за статистику, број туриста у 

октобру 2016. године износи 69 412. Број туриста у октобру 2016. године, у односу на 

октобар 2015. године, повећан је за 12,6%. Број домаћих туриста у октобру 2016. године, у 

односу на октобар 2015. године, повећан је за 12,3%, а број страних туриста је повећан за 

12,8%. У периоду јануар - октобар 2016. године, у односу на исти период за претходну 

годину, број туриста повећан је за 5,0% и то: код домаћих туриста повећање је за 5,3%, а 

код страних је повећање за 4,8%.
13

 

 Најбројнији туристи су из Турске, Грчке, Немачке, Србије, Италије, Бугарске. 

Скопље је једно од најпосећенијих места за стране туристе, а поред надлежних оно што их 

привлачи су многе знаменитости и специфичности града: Стара скопска чаршија, Матка, 

Кале, Миленијумски крст, реконструисан трг Македоније, нова позоришта, трг ВМРО, 

Филип II су најчешће посећени и најатрактивнији за стране туристе. 

 Број туриста у претходној години се повећава и као резултат нискотарифних авио- 

линија, али и осталих инвестиција у авио-саобраћају. Према последњим подацима 

менаџмента "ТАВ", на македонским аеродромима у 2016. години је забележено 1.8 

милиона путника. Укупно 1.794.376 путника путовали су преко два македонска аеродрома 

2016. године, што је повећање од 15% у односу на 2015. годину, када је било 1.560.381 

путник. Најфреквентнији дан на аеродрому у Скопљу у 2016. години био је 12. август, када 

је преко скопског аеродрома путовао 5.641 путник. 

У Македонији се бележи повећање броја туриста, при чему је најпосећенија 

дестинација Скопље. Из године у годину расте број страних туриста у земљи. Македонија 

је постала позната туристичка дестинација. Велики део је резултат владиних субвенција за 

туристичке операторе, али и промоције земље у познатим магазинима и ТВ каналима.

                                                           
11

http://www.stat.gov.mk/ 
12

http://www.stat.gov.mk/ 
13

http://www.stat.gov.mk/ 
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4. МЕЂУЗАВИСНОСТ ТУРИСТИЧКОГ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

МАКЕДОНИЈЕ 

 

 
У теорији је дуго био опште прихваћен став да је туризам само изведена, 

последична појава привредног развоја. Такав став се објашњавао тиме да позитивни 

утицаји туризма на привредни развој претпостављају претходно достигнут одређени ниво 

општег друштвеног и привредног развоја. Најзначајнији фактори који покрећу развој 

туризма (доходак и слободно време, али и неки други као урбанизација, 

индустријализација...) пре свега су резултат брзог привредног развоја. С обзиром на то да 

се привредни развој јавља пре појаве туризма, туризам се испочетка сматрао само 

последицом привредног развоја. Међутим, каснија истраживања туризма (и то посебно 

рецептивног) указала су да развој туризма утиче и на остале привредне и друштвене 

делатности то јест на укупни привредни развој. Тако је туризам препознат не само као 

последица привредног развоја већ и као фактор привредног развоја. 

Туристичка потрошња као потрошња туриста у местима које посећују, основа је 

разумевања економских утицаја туризма. Савремена економска теорија у истраживању 

доприноса туризма привредном развоју увек полази од туристичке потрошње, јер као 

„резултат ове потрошње настају одређени економски ефекти на привреду, како земље и 

подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља и места која туристи посећују“.
14

 

 Иако се одређени економски ефекти осећају и у привреди земље и подручја из 

којих туристи долазе, ипак се приликом анализе економских утицаја туризма, пре свега, 

анализирају ефекти туристичке потрошње на привреду земље и подручја која туристи 

посећују. 

Туризам у Републици Македонији је релативно развијен и доприноси 1,8% БДП-а у 

2008. години. Између 1997. и 2008. године, промет хотела и ресторана у погледу прихода 

повећан је у просеку за 4,64% годишње.  

 Број страних посетилаца је такође у порасту стално, на пример за 14,6% у 2011. 

години, посебно из суседних земаља попут Грчке, Србије и Албаније али и земаља западне 

Европе и Сједињених Држава.  

                                                           
14

др Слободан Унковић, др Бојан Зечевић, Економика туризма, Економски факултет, Београд, 2006, стр. 39 
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Република Македонија иако нема излаз на море, има туристичке потенцијале, 

захваљујући планинама и очуваној природи, као и три национална парка. Својеврсна 

туристичка престоница земље је Охрид, који је под заштитом УНЕСКО. Град је познат по 

језеру, окружен са неколико плажа и по бројним историјским споменицима. Скопље, 

политички и економски центар, изгубио је много од свог наслеђа током разорног 

земљотреса из 1963. године, али и даље има богат туристички садржај. Године 2010. 

покренут је пројекат Скопље 2014, а састоји се углавном од изградње музеја и владиних 

зграда, те подизања споменика познатијим историјским личностима из македонске 

историје. 

Град Битољ је познат по својој архитектури из XIX века и многи конзулати су 

отворени када је град био под Отоманским царством. Такође у Републици Македонији је 

развијен сеоски туризам, а најпознатија одредишта су Галичник и Брајчино. Катланово је 

познато по Катлановској бањи, која се налази непосредно северно од села и спада у 

најважније бање у Републици Македонији. 

У поређењу са земљама Западног Балкана утврђује се да је стопа раста бруто 

друштвеног производа најмања у Македонији, што говори о ниском нивоу привредне 

развијености те земље.  Имајући у виду да Македонија поседује туристичке потенцијале, 

неопходно је применити мере туристичке политике који би допринели развоју туризма, а 

самим тим и утицају туризма на њен привредни развој. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 
 Македонију посетиоци често називају "Бисером Балкана" због тога што је богата 

културним, уметничким и историјским споменицима. Поред тога, Македонија има и много 

природних лепота. Управо је из тих разлога врло привлачна за туристе, тако да се туризам 

последњих година интензивно развија. 

 Долина Вардара је део важног саобраћајног правца Београд - Солун, она пресеца 

централни део Балканског полуострва и спаја Панонску низију са Егејским морем. То 

усмерава привредна струјања ове државе према великој луци у Солуну. 

 Македонија има нерешених проблема са Грчком. Грчка дипломатија и власт траже 

промену назива државе, а то се негативно одражава и на привредно стање ове државе 

према Солуну, грчком простору у Егејској Македонији. Македонија је шири географски и 

историјски појам који обухвата и део грчке територије, због тога се под именом 

Македонске државе наводно скривају територијални захтеви за тим делом подручја. 

 Веома богата туристичка понуда ове земље није презентована на прави начин. 

Македонски локалитети су слабо познати страним туристима, неприступачни и скривени 

због слабог маркетинга, ограничених web сајтова који се нередовно ажурирају. Неопходно 

је уложити више рада и финансијских средстава у маркетинг, саобраћајну инфраструктуру  

и  туристички развој локалитета које поседује Македонија. На тај начин би читаво 

македонско богатство било доступно иностраним туристима.  
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