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МЕТОДОЛОШКО ОБЈАСНУВАЊЕ:

Туризам претставува збир на односи и појави кои произлегуваат од патувањето и престојот на туристите на едно место, каде
патувањето и престојот не се засноваат на постојано живеење и ако со тоа не се поврзува одвивањето на одредена економска
активност.
Меѓународниот туризам претставува збир на односи и појави кои настануваат во моментот кога туристот ја преминува државната
граница и престојува во друго место најмалку една ноќ поради одмор, рекреација и слично.
Турист е секое лице, кое престојува привремено во друго место надвор од местото на постојано живеење и таму поминува најмалку
една ноќ во угостителски или друг објект за сместување.
Домашен турист е лице со постојано живеалиште во Република Македонија, кое привремено престојува во друго место надвор од
своето постојано живеалиште и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или во други објекти за сместување на туристи.
Странски турист е лице со постојано живеалиште надвор од Република Македонија, кое привремено престојува во Република
Македонија и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или во други објекти за сместување туристи1.

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ
ЗА БРОЈОТ НА ТУРИСТИ И ОСТВАРЕНИ НОЌЕВАЊА ВО ОПШТИНА СТРУГА

ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Според статистичките податоци2, бројот на туристи во 2018 në година во Општина Струга бил вкупно
106 541 туристи, од кои 52 633 биле домашни, додека бројот на странски туристи бил 53 908 туристи. Во 2018
година се реализирани вкупно 404 755 ноќевања, од кои 256 741 биле остварени од домашните туристи,
додека странските туристи оствариле вкупно 148 014 ноќевања.

Табела бр.1, Број на туристи и остварени ноќевања во Општина Струга за 2018 година

Број на туристи
и остварени ноќевања

Туристи Остварени ноќевања

Вкупно Домашни Вкупно Домашни Вкупно Домашни

Вкупно 106 541 52 633 53 908 404 755 256 741 148 014

Извор: Државен завод за статистика, Скопје, 2019

Во однос на бројот на странски туристи кои престојувале во Струга во 2018 година, на прво место се
туристите од Република Турција со 7 374 туристи, на второ место е Полска со 6 605 туристи, додека на трето
место е Република Косово со 6 туристи. Од вкупно 53 908 странски туристи, 20 137 туристи (односно 37.3%)
доаѓаат од гореспоменатите земји. Според бројот на остварени ноќевања, од вкупно 148 014 ноќевања, на
прво место е Кралството Холандија со 28 669 ноќевања, на второ место е Рeпублика Полска со 24 715
ноќевања, додека на трето место е Рeпублика Израел со 18 366 остварени ноќевања. Гореспоменатите
земји учествуваат со 48.5% во вкупниот број на остварени ноќевања (71 750 ноќевања).

Во продолжение на овој текст ќе се прикажат податоците за странските туристи кои најмногу ја
посетиле и престојувале во Општина Струга за 2018 година, со рангирање на десет држави.

1 Дефинициите за туристот, домашниот туристи и странскиот турист се дадени според методолошките објаснувања на Државниот
завод за статистика на Република Македонија со седиште во Скопје (за подетални информации: www.stat.gov.mk).
2 Државен завод за статистика на Република Македонија, Статистички податоци за Општина Струга, Скопје, 2019, стр. 1.
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Табела бр.2, Број на странски туристи и остварени ноќевања во Општина Струга за 2018 година

Ранг Држава Број на
туристи

Ранг Држава Остварени
ноќевања

1. Турција 7 374 1. Кралство Холандија 28 669
2. Полска 6 605 2. Полска 24 715
3. Косово 6 158 3. Израел 18 366
4. Албанија 5 974 4. Косово 9 797
5. Израел 4 558 5. Турција 9 605
6. Кралство Холандија 4 365 6. Белгија 9 326
7. Бугарија 2 293 7. Албанија 8 865
8. Белгија 1 452 8. Бугарија 4 590
9. Србија 1 124 9. Србија 3 133

10. Грција 1 034 10. Грција 2 451

Вкупно: 40 937 Вкупно: 119 517

Од вкупно 53 908 странски туристи кои престојувале во Струга во 2018 година, 40 937 туристи или
речиси 76% припаѓаат на туристите што доаѓаат од десетте споменати држави. Што се однесува на
остварените ноќевања од странските туристи (148 014 ноќевања), над 80.7% од ноќевањата им припаѓаат на
туристите од тие земји (119 517 ноќевања).

Графички приказ бр.1, Број на туристи според месеци во 2018 година

Графички приказ бр.2, Остварени ноќевања според месеци во 2018 година

Јан. Фев. Март Април Maj Јуни Јули Август Септ. Окт. Ное. Дек.

Домашни туристи 655 1135 1705 3021 4704 4040 12936 14303 3300 2203 2702 1929

Странски туристи 2439 1476 1796 4816 5421 7288 9780 8234 5912 2635 1673 2438
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