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Енергетска ефикасност во хотелската индустрија:  

Случај на хотелот „Фламинго“ - Гевгелија, Македонија 

Апстракт: Во трудот е направена проценка на примената на концептот на енергетска 

ефикасност во хотелите, преку анализа на случајот на хотелот „Фламинго“ од Гевгелија, 

Македонија, односно, анализиран е степенот на примена на концептот на заштита на 

животната средина. За таа цел, интервјуирани се менаџерите на хотелот задолжени за 

секторите хотелско одржување, хотелско домаќинство и перална, кои на директен или 

индиректен начин имаат поврзаност со концептот на енергетска ефикасност. Резултатите 

покажуваат дека анализираниот хотел има исклучително позитивен став и перцепција кон 

примена на активности кои директно водат до заштеда на енергија. Сепак, постојат уште 

многу предизвици со кои овој хотел се соочува, генерално поврзани со намалувањето на 

оперативните трошоци и користењето на обновливи енергетски извори. Придонесот на овој 

труд е што овозможува да се добијат продлабочени сознанија за работењето на хотелот 

„Фламинго“, кој како добро позициониран хотел со пет ѕвезди, може да служи како пример 

на останатите хотели во Македонија во однос на користењето енергија во секојдневното 

работење. Истовремено, во трудот се наведени одредени нови предизвици кои нужно мора да 

се воведат во управувањето со хотелите во Македонија. 

 

Клучни зборови: користење енергија; енергетска ефикасност; хотели; Македонија.  

 

1. Вовед 

Хотелите спаѓаат во групата на објекти кои се едни од најголемите потрошувачи на енергија 

што резултира со големи оперативни трошоци. Спаѓаат во првите пет категории потрошувачи 

на електрична енергија во терцијарниот сектор (помалку само од услугите за храна, 

продажбата, здравствената заштита и останати канцелариски услуги) (Hotel Energy 

Solutions, 2011). Тоа зборува за нераскинливата врска помеѓу хотелската индустрија и 

енергетската ефикасност. Оттука, главен приоритет на менаџментот на хотелите е значаен дел 

од своите  активност да ги фокусира кон намалување на оперативните трошоци преку 

воведување на методи за зголемување на енергетската ефикасност вклучително и воведување 

на нови обновливи извори на енергија. Така, би се заштитила животната средина, но и хотелите 

би станале еколошки поприфатливи. Имајќи предвид дека чиста и заштитена средина е еден од 

основните предуслови за добра хотелска понуда, јасно произлегува зависноста на развојот на 

хотелската индустрија од природата. 

Целта на трудот е да укаже на примена на концептот на енергетска ефикасност во хотелите во 

Македонија, преку анализа на случајот на хотелот „Фламинго“ од Гевгелија, Македонија. 

Поконкретно, ова истражување настојува да ги исполни следните поединечни цели: (1) Да 

укаже на значењето на концептот на енергетска ефикасност применет во хотелската 

индустрија; (2) Да го анализира степенот на примена на концептот на енергетска ефикасност во 

хотелот „Фламинго“ - Гевгелија; и (3) Да даде значајни препораки за намалување на 

оперативните трошоци преку заштеда енергија. 
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Во насока на остварување на зацртаните цели, трудот методолошки е структуриран во неколку 

делови. По воведот, следи вториот дел кој дава осврт на теоријата која ја обработува 

проблематиката на заштита на животната средина и придобивките од тоа за хотелската 

индустрија. Во третиот дел прикажан е краток опис на истражуваниот хотел и неговата 

позиција во рамки на хотелската индустрија во Македонија. Четвртиот дел ги содржи 

методологијата и истражувачката рамка,  анализата и интерпретацијата на резултатите од 

истражувањето се прикажани во петтиот дел, додека препораките и идните насоки за 

подобрување на истражувањето се прикажани во шестиот, последен дел од трудот. 

Дополнително, придонесот на трудот е во што ја збогатува скромната литература од оваа 

проблематика во Македонија, со одредени исклучоци (Petrevska & Cingoski, 2015; Cingoski et 

al, 2015). 

 

2. Осврт на постојната литература 

Голем број автори ја потенцираат потребата секогаш да се има предвид заштитата на 

човековата околна и природата, а со тоа да се воведуваат програми за заштита на животната 

средина во и околу хотелските локации, во насока на намалување на потрошувачката на 

енергија, рециклирање, компостирање на отпадот од храна, итн. (Bowe, 2005; Bruns, 2000; Chen 

et al, 2005; Dodd et al, 2001; Karagiorgas et al, 2006). Во тој контекст, мора да се има предвид 

начинот на користење на енергијата во хотелите поради последиците врз работењето на 

хотелите (Kirk, 1995; Khemiri & Hassairi, 2005; Lombard et al, 1999; Ndoye & Sarr, 2003; Önüt & 

Soner, 2006; Zmeureanu et al, 1994). Оттука, одредени автори се фокусираат на т.н. „зелената 

економија“ и сé поголемата примена на обновливите извори на енергија (Ek, 2005; Jobert et al, 

2007; Mallett, 2007; Roe et al, 2001; Zoellner et al, 2008). 

Истовремено, голем број автори укажуваат на придобивките од подобрување на состојбите со 

зачувување на животната средина, во прв ред, преку намалување на оперативните трошоци 

(Forbes, 2001; Kirk, 1998) и стекнувањето конкурентна предност, зголемена побарувачка за 

еколошко-пријателски хотели, т.е. еко-хотели итн. (Bohdanowicz, 2005a, b; Le et al, 2006; 

Vazques et al, 2001). Чекор повеќе прават истражувањата во кои се согледува дека денешните 

туристи се подготвени да платат дури и повисока цена во случај да престојуваат во еко-хотели 

(Han & Kim, 2010; Roberts, 1996; Vandermerwe & Oliff, 1990). 

Последователно, воведени се различни регулативи со како примарни инструменти за делување 

на хотелите кон исполнување на задолжителните услови за хигиена, градежни стандардни, 

лиценци итн. водејќи кон развој на нов концепт на препознатливост на хотелската индустрија 

(Kozak, 2004; Pyo, 2001; Wöber, 2001).  

 

3. Краток опис на хотелот „Фламинго“ – Гевгелија 

Македонија има релативно добро развиена хотелска сместувачка понуда. Заклучно со јули 

2015 година, регистирани се 127 хотелски објекти од средна и висока категорија т.е. 3-5 ѕвезди. 

Така согласно евиденцијата на Секторот за туризам и угостителство при Министерството за 

економија, евидентирани се 16 се хотели со 5 ѕвезди, 44  хотели со 4 ѕвезди и 67 хотели со 3 

ѕвезди. Имајќи предвид дека Македонија го дефинира развојот на туризмот како една од своите 

стратегиски определби, бројот на хотелските објекти во континуитет се зголемува. 

Во рамки на понудата од хотели со 5 ѕвезди, значајно место зазема комплексот „Фламинго“ од 

Гевгелија кој е лоциран непосредно до граничниот премин Богородица со Грција. Отворен во 

2005 година, комплексот е сместен на површина од преку 30 000 м
2
 и 12 000 м

2
 градежна 

површина, со над 500 вработени. Неговата целина ја сочинуваат повеќе објекти, и тоа: казино, 

хотел со 5 sвезди, ноќен клуб, penthausе, луксузни и ексклузивни ресторани („Ел Греко“ и „Ла 

Кучина“) и голем број барови. Само хотелот „Фламинго“ располага со неверојатен капацитет 

од 41 луксузна соба, 11 бизнис апартмани, 6 супер-ексклузивни апартмани, соба за лица со 

хендикеп, а нуди низа други  дополнителни хотелски услуги: спа центар за масажа и 

хидротерапија, фитнес центар, фризерски салон, маникир, педикир и cалон за козметички 

третмани. 
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Поради многубројните исполнети предуслови за успешно секојдневно функционирање, овој 

хотел е избран за анализа на управувањето на потрошената енергија и следењето на примената 

на соодветните процедури од оваа област. 

 

4. Методологија 

Истражувањето се состои во анализа на примената на дел од енергетските стандарди во 

секојдневното работење во хотелите од Македонија, преку следење на случајот на хотелот 

„Фламинго“ од Гевгелија. Како метода на прибирање податоци користено е интервјуто, со цел 

да се надминат слабите страни кои со себе ги има спроведувањето анкета. Во периодот јануари 

- февруари 2012 година, спроведено е интервју со 2 топ менаџери, 4 менаџери на средно ниво и 

4 менаџери на оперативно ниво, по претходно закажан термин и по изработен протокол со 

прашања. Протоколот содржеше 12 прашања од затворен тип кои овозможуваа намалување на 

ризикот за потешкотии при обработка на добиените сознанија. Интервјуираните менаџерите се 

задолжени за неколку сектори во хотелот кои на директен или индиректен начин имаат 

поврзаност со концептот на енергетска ефикасност. Поконкретно, добиено е мислењето, ставот 

и перцепцијата на менаџерите кои се одговорни за секторите хотелско одржување, и хотелско 

домаќинство и перална. Токму овие сектори се смета дека се клучните во спроведувањето на 

енергетската политика во хотелот, а менаџерите се одговорните лица задолжени за мерење на 

спроведувањето на енергетската ефикасност. 

 

5. Анализа и дискусија на резултатите 

Резултатите од анализата покажуваат дека менаџментот на сите нивоа во хотелот „Фламинго“ 

има исклучително позитивен став и перцепција кон примена на активности кои водат до 

заштеда на енергија. Имено, во анализираниот хотел се поаѓа од претпоставката дека 

енергетската ефикасност не е единствено последица на вложувањата во софистицираната 

технологија, туку и во континуираното следење на потрошувачката на енергенсите како и на 

активното управување со потрошувачката. И покрај позитивниот став, сепак во хотелот не е 

формирана тнр. „зелена група“ во која по правило членуваат генералниот менаџер, еколошкиот 

координатор и други членови кои се најчесто вработени од секое хотелско одделение. Токму 

оваа група е задолжена за развивање на еколошките цели хотелските одделенија, како и 

задачите потребни за нивно постигнување.  

Понатамошната анализа покажа дека во хотелот „Фламинго“ е креирана екипа која работи на 

реализација на енергетската ефикасност во хотелот, првенствено преку исполнување на 

дефинираните критериуми за добивање еко-сертификат. За таа цел, во рамките на хотелот се 

работи на посебни еколошки планови во кои се дефинирани активности за подигање на 

еколошката свест кај персоналот. Токму менаџерите на оперативното ниво се задолжени да го 

применуваат дефинираниот план на активности во своите хотелски одделенија и повремено да 

ја проверуваат примената на неговите одредници. Иако вработените добиваат т.н. еколошка 

едукација чија цел е да се унапреди работењето на хотелот, сепак таа е ограничена само на 

делот за заштеда на трошоците за ладење, осветлување, користење вода и сл. 
Табела 1: Резултати за примена на концептот на енергетска ефикасност. 

Ставка Обработени податоци 

Интелигентни соби 

Да.  

Систем HVAC со DCC контрола софтвер, надополнето со 

dimming систем за регулирање на јачина на светло во 

јавните простории. 

Стандарди за потрошувачка на 

енергија 

Да.  

Континуирано се следи потрошувачката. 

Квалитет на воздух 
Да.  

Применети ISO стандарди за климатизација. 

Уреди за прочистување отпадни води 
Делумно.  

Изработена студија, но не аплицирана. 

Употреба на отпадните води како 

ресурс  

Делумно.  
Хотелот има пречистителна станица за третман на 

отпадните води, атмосферската е спроведена до Вардар, но 
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фекалната не се обработува како техничка вода. 

Користење обновливи извори 
Не.  

Има најава за соларен фотонапонски систем. 

Енергетска ефикасност во градба 
Делумно.  
Само делумно со изолациона фасада 

 

6. Заклучоци, препораки и идни чекори за истражување 

Од сублимираните резултати прикажано во Табела 1 добиени од поединечните одговори на 

интервјуираните менаџери, се заклучува дека хотелот „Фламинго“ - Гевгелија генерално 

исполнува поголем дел од законски пропишаните енергетските стандарди. Сепак, пред 

менаџментот на хотелот претстојат уште многу предизвици со кои треба да се соочат, во прв 

ред поврзани со намалување на оперативните трошоци и можностите за користење на 

обновливите извори на енергија. Авторите, сметаат дека основните проблеми со кои се 

судираат не само менаџерите кај анализираниот хотел, туку генерално во сите хотели во 

Македонија, може да се поделат во неколку групи: 

o Заштедата на оперативните трошоците со помош на делумното користење обновливи 

извори на енергија е единствената „зелена“ ставка со која хотелите во Македонија се 

обидуваат да се позиционираат на туристичкиот пазар; 

o Вработените задолжени за одржување не ги познаваат доволно процедурите за 

секојдневна проверка на ефикасноста на работењето на хотелскиот систем и неговата 

потрошувачка; и 

o Менаџерите сé уште се недоволно добро запознаени и обучени со познавањето на 

значењето на одредени термини (пример: smart rooms, sick building syndrome и сл.) т.е. 

со можностите за зголемување на енергетската ефикасност кои ги нудат напредните 

технологии. 

Оттука, како генерални препораки од кои може да се стартува во унапредување на примената 

на концептот на енергетска ефикасност во анализираниот хотел, се набројуваат: 

o Менаџерите мора да ја променат својата деловна филозофија и наместо едноставно 

зголемување на бројот на гостите, да се залагаат за воведување еко-стандарди имајќи го 

предвид зголемувањето на побарувачката за еко-хотели; и 

o Воведување едукација за хотелските гости кои во Македонија не се однесуваат доволно 

еколошки одговорно. 

Ова истражување има слабости кои може да се надминат во некои идни посеопфатни 

истражувања. Како идни чекори за проширување на истражувањето се наметнува можноста да 

се зголеми бројот на интервјуирани раководни лица задолжени за раководење на други 

хотелски сектори  (имплементација на HACCP системот, храна и пијалаци, набавка, кујна и 

сл.). На таков начин би се добила посеопфатна слика за водењето на енергетската и 

еколошкака политика во хотелот. Во насока на добивање порепрезентативни резултати, во 

иднина примерокот може да се прошири и на вработените лица, а не само на раководните лица. 

Истовремено, истражувањето може да се спроведе и на други хотели кои би биле репрезенти 

на останатите хотели од пониска категорија (хотели со 4 или 3 ѕвезди), и да се воведат други 

аспекти на истражувањето кои се однесуваат на оваа проблематика. И покрај овие 

ограничувања, сепак трудот нуди интересни и корисни заклучоци бидејќи анализираниот хотел 

е еден од најреномираните хотели во Македонија, па резултатите од истражувањето може да 

послужат како репер за степенот на исполнување на истите критериуми и во другите хотели во 

Македонија. 
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