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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. Турист е секое лице, кое поради одмор, рекреација, здравствени, семејни
и религиозни причини и јавни дебати и собири реализира најмалку едно ноќевање
надвор од местото на постојаното живеење во некој угостителски или други објект за
сместување на туристи. 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.
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Според статистичките податоци2, бројот на туристи во 2014 година во Општина Струга бил вкупно 59171
туристи, од кои 28101 биле домашни, додека бројот на странски туристи бил 31070 turistë. туристи. Во 2014 година
се реализирани вкупно 260090 ноќевања, од кои 169900 биле остварени од домашните туристи, додека странските
туристи оствариле вкупно 90190 ноќевања.

Табела бр.1, Број на туристи и остварени ноќевања во Општина Струга за 2014 година

Број на туристи и
остварени ноќевања

Туристи Остварени ноќевања

Вкупно Домашни Странски Вкупно Домашни Странски

Вкупно 59171 28101 31070 260090 169900 90190

Извор: Државен завод за статистика, Скопје, 2014

Во однос на бројот на странски туристи кои престојувале во Струга во 2014, на прво место се туристите од
Република Турција со 8985 туристи, на второ место е Кралството Холандија со 5669 туристи, додека на трето место
е Република Грција со 2356 туристи. Од вкупно 31070 странски туристи, 17010 туристи (односно 54.7%) доаѓаат од
гореспоменатите земји. Според бројот на остварени ноќевања, од вкупно 90190 ноќевања, на прво место е

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, 2014, стр. 1.
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Кралството Холандија со 36261 ноќевања, на второ место е Рeпублика Турција со 14259 13914 ноќевања, додека на
трето место е Република Грција со 4752 остварени ноќевања. Гореспоменатите земји учествуваат со 61.3% во
вкупниот број на остварени ноќевања.
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