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Ти си, о душо, родена од едно посебно стебло. Ти си гранка од тоа стебло. 

Колку и да е гранката оддалечена од тоа стебло,                                                  

сепак останува врската и складот меѓу стеблото и гранката.  

Но, ако нешто се постави меѓу стеблото и гранката, врската и храната се 

прекинуваат. Тогаш гранката мора да се исуши и да умре. 

Размисли за тоа, о душо, и во своето битие поверувај дека си предодредена               

да му се вратиш на твојот Создател. Тој е стеблото од кое растеш. 

Затоа отфрли ја сета нечистотија и целиот товар на материјалниот свет,        

за да исчезне с# што те спречува да се вратиш                                                                            

во својот внатрешен возвишен свет, кон своето стебло, кон своето потекло. 

~ Хермес Трисмегистос 
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I Образложение за научната и стручната оправданост на темата 

 

ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ – ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ 

НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

 

Абстракт 

Побарувачката за вклученост на луѓето во туристичките текови е во постојан 

пораст, а пред хотелиерството стои задача да излезе во пресрет на таа побарувачка. Со 

порастот на побарувачката, а следствено и на понудата, се јавува ризик од деградација на 

животната средина, бидејќи секоја масовност најчесто ја има неодржливоста како своја 

составна компонента. Хотелиерството со својата бизнис пракса и тоа како влијае врз 

збиднувањата во животната средина. 

Хотелиерите мора да реагираат ефективно и ефикасно за да одговорат на двојните 

предизвици: глобалната конкуренција и барањата (потребата) за здрава животна средина. 

За намалување на негативните влијанија врз животната средина хотелиерите треба да 

усвојат интегриран пристап кој ќе ги земе во предвид директните и индиректните 

економски, општествени, здравствени и еколошки импликации на нивните одлуки и 

активности. 

Во овој магистерски труд предмет на истражување и соодветна елаборација 

преставува еколошката одговорност на хотелските субјекти (претпријатија) која 

претставува една од современите компоненти на современото хотелиерско работење. Пред 

менаџерите на хотелите се јавува еден императив кој се однесува на развојот на 

еколошката одговорност која може да предизвика раздвижување на креативните 

потенцијали, создавање distinctive capabilities и носење стратегии кои ќе овозможат 

подобра конкурентска положба, поголема профитабилност и подобар имиџ.  

Ова „оззеленување“ на хотелиерството како дел од туристичкиот сектор може да се 

гледа како добро економско и чувство за животната средина. Еколошките ознаки и 

стандарди и тоа како придонесуваат за ова „оззеленување“ на хотелите. Пред менаџментот 

на хотелите стои предизвикот да ја увиди економската и пред сè еколошката корист која ќе 

произлезе од нивната употреба. 

Клучни зборови: екологија, општествена одговорност на претпријатијата, 

еколошка одговорност, еко менаџмент, иновативност, еко ознаки 
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Abstract: 

The demand for the involvement of people in the tourist flows is continuously increasing 

and the task before the hotel business sector is how to meet that demand. With that growing 

demand, and consequently growing supply, there is a risk of environmental degradation, because 

any mass phenomenon usually has the unsustainability as an integral part of it. The hotel business 

practices have major effect on the environment. 

Hoteliers must respond effectively and efficiently to meet the double challenge: global 

competition and requirements (needs) for a healthy environment. To reduce the negative 

environmental impacts hoteliers should adopt an integrated approach that will take into account 

the direct and indirect economic, social, health and environmental implications of their decisions 

and actions. 

In this master thesis, subject of investigation and appropriate elaboration is the eco 

responsibility of the hotels, which is one of the contemporary components of the present day 

hotel businesses. In front of the managers of hotels stands one imperative that refers to the 

development of eco responsibility which can lead to a movement of the creative potentials, 

creating distinctive capabilities and making strategies that will offer a better competitive position, 

bigger profitability and better image. 

This "greening" of the hotels as part of the tourism sector can be seen as a good economic 

and environmental business sense.. Eco labels and standards attribute a lot to this "greening" of 

the hotels. In front of the management of the hotels is the challenge to realize the economic, and 

above all, the environmental benefit that would result from their use.  

Key words: ecology, corporate social responsibility, eco responsibility, eco management, 

innovation, eco labels 
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Вовед 

Долгорочната перспектива на турбулентното опкружување во кое функционира 

деловниот сектор упатува на тоа дека оние претпријатија кои се грижат за животната 

средина и целокупното општеството во целина имаат поголема можност да бидат успешни 

и да опстојат. Последиците од штетата којашто може да биде направена врз животната 

средина може да бидат огромни и непоправливи и во овој контекст мора да се воспостават 

практики од страна на претпријатијата кои ќе обезбедат здрава и безбедна животна 

средина. Оштетувањата што еден бизнис ќе ги направи врз животната средина има не само 

локални, туку и глобални ефекти. 

Туризмот, кој своевидно претставува индустрија со многу чинители од деловната 

сфера, несомнено е дека има значајно влијание врз животната средина. Тој претставува 

значајна стопанска гранка, која во многу земји почна да се развива на сметка на бизнис 

практики од доменот на заштитата на животната средина и понудата на туристички 

производ кој се базира на квалитетот на зачуваната животна средина. 

Секторот туризам може да биде под голем удар на воведувањето на неселективна и 

чисто неприродна техника, технологија и процеси, кои особено може да дојдат до израз 

при хотелското работење. Западната парадигма за опкружувањето води до интензивен 

туристички развој, без да води сметка за импликациите врз животната средина. На тој 

начин интензивниот развој на туризмот се уништува самиот себе, бидејќи постанува 

помалку атрактивен за туристите. Затоа се јавува потребата од една „зелена“ парадигма 

која ќе тежнее кон зачувување на природата и обезбедување на нејзината одржливост, 

односно потребата од поголема посветеност на туристичките претпријатија, а особено на 

хотелите, во промена на своето функционирање во насока на прифаќање на таа еко 

парадигма, со тоа што ќе обрнат поголемо внимание на својот еколошки отпечаток и 

одговорноста спрема животната средина. 

Хотелите, како едни од најголемите „актери“ во туристичката индустрија, 

несомнено е дека имаат влијание врз животната средина. Овие влијанија можат да бидат 

поврзани со самата локација на хотелот, употребата на ресурсите во хотелот (несоменено е 

дека хотелиерството е ресурсно интензивна дејност), предизвикувањето загадување и 

создавањето отпад, како и влијанието на активностите на хотелот врз природните 

живеалишта. За намалување на влијанијата врз животната средина, хотелите треба да 

усвојат интегриран пристап кој ќе ги земе во предвид директните и индиректните 

економски, општествени и еколошки импликации на нивните одлуки и активности. Тие 

како деловни ентитети не се изолирани единки, туку делуваат во опкружувањето и 

значително влијаат врз состојбата на тоа опкружување, и секако врз привлечноста на 

туристичката дестинација. Поради тоа, тие треба и да придонесат кон намалување на 

штетите и одржувањето на балансот во природата. А сето тоа несомнено дека ќе 

предизвика и мноштво иновативни идеи кои за еден хотел, кои, доколку има прифатливост 

и поддршка од страна на менаџментот, може да постанат извор на сопствени способности 

(distinctive capabilities) по кои ќе се разликува од останатите хотели.  

Потребата за иновирање и обезбедување креативни, долгорочни алтернативи 

претставува и една од главните карактеристики на претпријатијата кои себеси се сметаат 

за општествено и еколошко одговорни. Доколку се размислува стратегиски, еколошката 
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одговорност како иновативна пракса исто така може да стане извор на огромен општествен 

напредок и подобрување на животната средина (создавање економски и еколошки 

бенефити), со тоа што претпријатието (во случајов хотелите) ќе ги искористи своите 

значајни ресурси, стручност и искуство за активности корисни за општеството и 

животната средина.  

Претпријатијата и менаџерите почнуваат да ја гледаат потребата од тоа да ја 

инкорпорираат животната средина и екологијата во нивната стратегија за развој на 

бизнисот. Хотелската индустрија со својата дејност несомнено има одредени еколошки 

импликации врз животната средина во дестинацијата. Хотелите употребуваат големи 

количини вода, енергија, хемикалии, произведуваат отпад и CO2 и сл. Доколку хотелските 

комплекси не бидат менаџирани на начин кој во себе ќе ја имплементира „зелената“ 

парадигма со кој што еколошкиот отпечаток ќе го сведат на минимум, истите може да 

предизвикуваат серизоен негативен импакт врз животната средина, а со тоа да ја 

девастиратт туристичката дестинација и да креираат негативен публицитет во очите на сè 

повеќе и повеќе свесните, пребирливите и „зелено“ обоени туристи. 

Самите еко хотели претставуваат хотели кои направиле значајни измени во својата 

структура во насока на подобрување на својот еколошки отпечаток. Тоа се хотели кои се 

стремат да бидат одговорни спрема животната средина преку ефикасна употреба на 

енергијата, водата и материјалите, со истовремено обезбедување квалитетна услуга. Овие 

хотели со своето делување не ги уништуваат локалните, регионалните и глобалните 

екосистеми. 

Еколошки одговорните хотели воведуваат системи за управување со животната 

средина (EMS), применуваат одредени еколошки стандарди (ISO 14000, ISO 20000, ISO 

26000, ISO 14024) и еколошки ознаки (EU Flower, Green leaf, Blue flag, Green globe), 

вметнуваат еколошки практики (Cradle to Cradle концептот, пермакултура и сл.), се 

посветуваат на перформансите на опкружувањето и усвојуваат менаџмент и оперативни 

практики корисни за животната средина, соработуваат со туроператори, агенции и 

добавувачи кои обрнуваат внимание на еколошките импликации од својата дејност и сл. 

Тоа е и еден вид предизвик за самите менаџери на хотелските комплекси да ја 

имплементираат еколошката одговорност во своите стратегии, иако можеби најважниот 

предизвик за еколошката одговорност претставува токму тоа како истиот тој концепт да се 

преведе во акциони, практични чекори. Еколошката одговорност не претставува една 

акција или спроведен проект. Еколошката одговорност е многу повеќе, тоа е стратегија, 

тоа е концепт, тоа е бизнис. Само вака сфатена таа може да биде компаративна предност за 

еден хотел. 

Пред менаџментот на хотелите се јавува потребата од поседување еколошка свест, 

мотивираност, прифаќање на промените, имплементација на кодекси на еколошко 

однесување и усвојување менаџмент и оперативни практики корисни за животната 

средина. Хотелите управувани од менаџери со визија, лидерство и креативност имаат 

можност да го променат нивниот бизнис модел и работа во насока на еколошката 

одговорност, бизнис фокусиран на енергетска и ресурсна ефикасност, фокусиран на еко - 

иновативност и соодветно обучување на луѓето за имплементација на тие еко практики. 

Менаџерите на хотелите мора да ги надминат менталните бариери поврзани со 

краткорочните размислувања, размислувањата поврзани со тоа дека одржливоста 
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претставува трошок, недостигот на имагинација и стравот од непознатото. Иднината 

наметнува нивната свест и политики да се менуваат и насочат кон еден т.н. стратегиски 

опфат на еколошката свест. 

Со истражувањето и изработениот труд, од една страна, се сака да се истакне 

важноста и придонесот на еколошката одговорност на хотелските субјекти за 

поттикнување на креативноста, раздвижување на иновациите и стекнување конкурентска 

предност на современиот туристички пазар, а од друга страна, одржувањето и заштитата 

на животната средина на туристичката дестинација и Земјата во целина. 

Истовремено целта е и да се укаже дека профитот per se не треба да биде главниот 

двигател на менаџерите во хотелиерството, бидејќи хотелите не делуваат како изолирани 

ентитети (впрочем ништо во природата не делува изолирано, сè е холистички поврзано!), 

туку со бизнис праксата која не води сметка за еколошките импликации се едни од 

позначајните причинители за загадувањето и девастирањето на животната средина. 

 

Теоретска содржина 

Денешната цивилизација, генерално, е развиена на парадигмата на постојан 

материјален раст и достигнување бескрупулозна потрошувачка на природните ресурси. 

Човештвото се соочува со глобални еколошки проблеми: oд една страна 

индустријализацијата овозможува подобрување на животниот стандард на голем број луѓе 

на Земјата, а од друга страна негативно влијае на квалитетот на животната средина и 

здравјето на човекот. Склоноста кон живот со кој се настојува исполнување на 

егоистичното тежнеење за богатство - или кратко речено, материјализмот и конзумеризмот 

- не е по мерка за Земјата, бидејќи самиот себеси се состои од неограничени принципи, 

додека животната средина во која истиот егзистира е стриктно лимитирана. Доколку 

општествата ги искористуваат ресурсите побрзо отколку што тие можат да се обноват и да 

создадат отпад побрзо отколку што тој може да се разгради, неизбежниот резултат е 

еколошки колапс и „расприроднување“ на природата. 

Човекот почна да сфаќа дека одговорот на прашањето за понатамошен негов 

опстанок лежи во неговиот поразличен однос спрема животната средина. И бизнисите исто 

така мора да го сменат својот однос спрема животната средина. Голем дел од тековните 

корпоративни практики се неодржливи и опасни на долг рок. Уништувањето на животната 

средина во некои делови ги достигна, па дури и надмина критичните точки. Доколку 

индустриите продолжат со барањето начини за зголемување на профитите на краток рок 

без да водат сметка за влијанието врз општеството, еко - системот на земјата ќе доживува 

сè поголем и поголем стрес. 

Но, предоцна е да се биде песимист. Постои и „живот надвор од меурот“, кој се 

состои во трансформирање на вредностите, верувањата и претпоставките со цел заштита и 

обнова на природниите екосистеми. Тому еден таков „живот надвор од меурот“ нуди 

темата која е предмет на разработка во овој труд. 

Имено, врската помеѓу економијата и екологијата привлекува сè поголемо 

внимание. Конкретно, односот помеѓу економскиот развој и квалитетот на животната 

средина избива во прв план. Концептот на одржлив развој и стратегијата на економскиот 
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развој со еколошки призвук го пропагираат ставот дека помеѓу економијата и екологијата 

не треба да постојат негативни односи, туку напротив, да има една позитивна 

меѓузависност. Во светски рамки се бележи тренд на промена на економската парадигма 

во еколошка, „зелена“ парадигма, поточно трансформирање на традиционалните бизниси 

од 20-от век (чиј бизнис модел беше фокусиран на економската комптетивност) во 

иновативни претпријатија на 21-от век кои се базирани на стратегија на одржливост и 

еколошка одговорност која креира вредност не само за акционерите, туку и за општеството 

и планетата во целина. 

Туризмот, кој своевидно претставува индустрија со многу бизнис чинители, 

несомнено е дека има значаен импакт врз животната средина. Негативните ефекти 

настануваат кога промените во животната средина, кои се резултат на зголеменото ниво на 

туристичка посетеност и употребата на туристичките ресурси, станат далеку поголеми од 

способноста на животната средина да ги совлада и неутрализира тие промени. Несомнено 

е дека развојот на туризмот, во споредба со другите стопански дејности, е далеку повеќе 

зависен од квалитетот на животната средина, нејзините природни и културни вредности. 

Затоа голем број земји почнаа да водат сметка за развој на туризам (алтернативни видови 

туризам) кој обрнува внимание на заштитата на животната средина и да понудуваат 

туристички производ кој се базира на квалитетот на зачуваната животна средина. Преку 

контролиран развој на туризмот и примената на еколошко одговорни практики се 

постигнува збогатување на просторот и подигнување на имиџот на дестинацијата и самите 

туристички субјекти. 

Многу теоретичари сметаат дека вложувањето во еколошки бизниси (на пример, 

хотел кој врши рециклирање материјали, вложува во обновливи извори на енергија, нуди 

органска храна во своето мени итн.) е многу профитабилна работа. Сите еколошки 

производи на пазарот се поскапи од другите, но се поценети и купвачите се задоволни со 

нивното купување, заради психолошкиот ефект дека вложуваат во подобро утре. А и 

самите еколошки проблеми можат да генерираат мноштво можности и да овозможат 

трансформирање на ризиците во можности и иновации. Токму преку овој труд тоа и ќе 

биде потврдено. 

Еколошката одговорност, која е еден сегмент од општествената одговорност на 

претпријатијата, нуди многу оперативни можности. Заштедата на енергија, намалувањето 

на отпадот и појавата на нови пазари се само некои од развојните изгледи за еколошки 

одговорните претпријатија. Постојат мноштво алатки кои ги водат бизнисите при 

одлучувањето каде да најдат можности за нивната еколошка одговорност и за да ги 

редизајнираат нивните оперативни стратегии. Бидејќи не постои универзална стратегија, 

секое претпријатие мора да открие свој сопствен приод имајќи ја во предвид 

специфичноста на неговата дејност и опкружувањето. 

Хотелите кои направиле значајни измени во својата структура во насока на 

подобрување на својот еколошки отпечаток, најчесто се соочуваат со потребата од интерна 

реорганизација за да се инкорпорира визијата за еколошка одговорност. Во тие хотели се 

јавува можноста за креирање на одделение за еколошка одговорност кое ќе биде носител и 

контролор на политиката, целите и плановите од тоа подрачје, а ќе ја евалуира и нивната 

имплементација и периодично ќе го разгледува нивното применување. 
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Менаџерите во хотелите кои ќе имаат чувство за глобалните еколошки предизвици 

и процесите на промена може и треба да преземат повеќе активности, како што се: 

интегрирање на еколошките приоритети при носењето одлуки, подобрување на 

ефикасноста на ресурсите, отстранување на штетните материјали, споделување на 

знаењето со вработените, добавувачите и потрошувачите и сл. Тие треба да сфатат дека 

еко менаџментот може да ја подобри конкурентноста на хотелите и дека примената на 

еколошки практики ќе ги задоволи туристите кои несомнено очекуваат подобар однос 

спрема животната средина. Менаџерите треба да извршат самооценување на еколошките 

компоненти, дефинирање и имплементирање еколошки политики, создавање 

организациски систем за еколошка одговорност, програмирање на насоките и целите за 

еколошка одговорност, одредување механизми за остварување на насоките и целите, 

постојано подобрување на системите на управување со околината и сл. Тие мора на 

современите туристи да му го прикажат начинот на кој настануваат производите и 

услугите кои се нудат во хотелите и од каде истите доаѓаат, мора да им ја покажат цената 

која ќе ја прикажува и “еколошката вистина” и мора да им бидат понудени варијанти кои 

во себе ја имаат еколошки одговорната компонента. 

Еколошката одговорност овозможува хотелите да стекнат конкурентска предност и 

поуспешно позиционирање и пенетрирање на современиот туристички пазар. Таа 

предизвикува раздвижување на иновативноста и претставува еден поттик повеќе за 

менаџерите на хотелите да создадат сопствени предности (distinctive capabilities) базирани 

на почитување на „зелената“ парадигма и по кој хотелскиот објект би бил препознатлив. 

Проактивни еколошки одговорни хотелски објекти се оние кои имаат врвен 

менаџмент со посветеност кон одржливоста, со кодекси на еколошко однесување, кои 

имаат тимови со вкрстени функции да решаваат еколошки проблеми, кои ќе нудат награди 

и стимулации за еколошкото однесување на своите вработени и посетителите и сл. Како 

позначајни индикатори кои укажуваат на тоа дека еден хотел е еколошки одговорен би 

биле следните: разрешувањето на еколошките проблеми е составен дел од стратегијата на 

хотелот; хотелот економично и одржливо ги користи суровините и материјалите; хотелот 

внимава на штедење на енергијата, на отпадот, рециклирањето и превенцијата на 

загадувањето; еколошките ризици се третираат на транспарентен начин; хотелот 

соработува со јавната администрација, научните институции и невладините организации; и 

сл.  

Една еколошка практика, разработена во овој труд, е примената на концептот 

наречен пермакултура. Пермакултурата е иновативна рамка за креирање одржливи начини 

на живеење и свесно дизајниран систем кој ги следи патеките и врските кои постојат во 

природата. Друга практика која може да се примени во хотелиерството е концептот “Cradle 

to Cradle” (кој на еден начин е поврзан и со пермакултурната практика). Тоа е био-

миметички пристап на дизајнирање на производите и услугите според кој човечките 

активности и екосистемот меѓусебно се надополнуваат. 

Со цел подигнување на еколошката одговорност своја примена наоѓаат и еко-

стандардите и еко-ознаките. Улогата на примената на еко-стандардите и еко-ознаките во 

туризмот е да пренесат информација за минимизирањето на негативното влијание врз 

животната средина од туристичките објекти или активности. Воведувањето  на еко-

стандардите е одговор на трендовите и придонесот за заштита на животната средина и 
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одржливиот развој на туризмот. Во овој труд предмет на елаборација се еколошките 

стандарди ISO 14000, ISO 20000, ISO 26000, ISO 14024, како и еколошките ознаки EU 

Flower, Green leaf, Blue flag и Green globe. 

Системите за управување со животната средина (EMS) исто така се прифатени од 

големите претпријатија кои се посветени на вистинското управување со квалитетот и се 

многу иновативни. Системите за управување со животната средина се корисна алатка за 

комуникација со заедниците кои постојат за зачувувањето на животната средина. Хотелите 

може да прибегнат кон нивна имплементација. 

Енергетските Солуции за Хотелите (HES) е проект кој им овозможува значителни 

можности на малите и средните хотели и на хотелските асоцијации при обезбедувањето 

поддршка на нивните членови, и на дестинациите при процесите на намалување на 

емисијата на CO2 и зголемување на нивната конкурентност. HES нудат единствена 

можност за хотелиерите, националните, регионалните и локалните авторитети, 

добавувачите на енергетски ефикасни и енергетско обновливи технологии и други 

заинтересирани професионалци, да вршат размена на нивните знаења и да работат заедно 

кон идентификација на најдобрите солуции за енергетска ефикасност и еколошка 

одговорност. 

Секој хотелиер, треба да знае дека со менаџирање на хотелот на начин кој нема да 

придонесе за загадување и уништување на животната средина, ќе овозможи свој придонес 

и во развојот на одржливиот туризам. Менаџерите на хотелите треба да сфатат дека 

квалитетот на животната средина е од исклучителна важност за развојот на туризмот и 

дека хотелите со своето делување може, на посреден или непосреден начин, да влијаат 

негативно или позитивно врз животната средина. Тие треба пред себе да го имаат фактот 

дека менаџирајќи со хотелот на  еколошки одговорен начин имаат големи можности да се 

стекнат со конкурентска предност, односно дека доколку бидат проактивни во делот 

еколошка одговорност имаат тенденција да бидат поуспешни од оние хотели кои не го 

прават тоа. 

Воедно, овој труд укажува на можноста за поуспешна пенетрација на т.н. еко 

хотели на современиот туристички пазар, при што е разгледана можноста за стекнување 

поголема продуктивност и профитабилност (економски бенефити) со едновремена грижа 

за животната средина и екосистемот на туристичката дестинација (еколошки бенефити). 

Важноста на овој труд може да се увиди од користите кои произлегуваат од реалното 

аплицирање во практиката на еколошки одговорниот начин на менаџирање на хотелите, 

како за самите хотели, така и за туристичката дестинација во целина. 

 

Формулирање на проблемот и цели на истражувањето 

Проблемот на истражувањето се однесува на определување на потенцијалните 

можности за примена на еколошко одговорни практики во функционирањето на хотелите 

и укажување на можностите за иновирање и промени кои би настанале од примената на 

еколошката одговорност во делувањето на хотелите како едни од носителите на 

туристичкиот развој. Важноста на овој проблем може да се увиди од користите кои 

произлегуваат од реалното аплицирање во практиката на овој општествено и еколошки 
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одговорен начин на менаџирање на хотелите, како за самите хотели, така и за туристичката 

дестинација во целина. 

Секако овој проблем на истражување може да се стави во корелација со 

досегашната пракса на хотелските објекти на разгледаниот регион како едни од носителите 

на туристичката понуда. Ова се прави за да укаже на можноста за зголемување на 

конкурентноста на пазарот, а преку тоа и зголемување на еколошката свест и заштитата на 

животната средина. 

Со проблемот на истражувањето поврзани се и целите за кои е извршено истото 

истражување. Со ова истражување треба да се наведе не само проблемот за кој е потребно 

соодветно разрешување, туку и крајните користи, односно целите поради што е 

спроведено истото, како од теоретска, така и од практична гледна точка. Поради тоа 

потребно е определување на соодветни теоретски (научни) и практични цели. 

Теоретски цели на истражувањето би биле: 

- Запознавање со концептот на еколошката одговорност и неговата примена во 

хотелиерството; 

- Запознавање со можноста за зголемување на конкурентноста на хотелските 

објекти преку примената на концептот на еколошка одговорност; 

- Запознавање со начинот на функционирање на еко хотелите; 

- Запознавање со начините со кои би можела да се подигне еколошката 

одговорност на хотелските објекти и важноста и бенефитите кои произлегуваат 

од почитувањето на еко-ознаките и еко-стандардите; 

- Укажување дека еколошката одговорност претставува катализатор за 

иновациите; 

- Укажување на важноста на менаџментот (еко менаџментот) во хотелските 

објекти за имплементација на „зелените“ практики како една компонента на 

современото работење во хотелиерството; 

- Определување на досегашните и идните потребни превземања во насока на 

подобрување на еколошкиот отпечаток на хотелиерите. 

Поврзани со теоретските цели и кои им даваат конкретизација на истите, дадени се 

и практичните цели без кои ова истражување би немало применливост и оправданост: 

- Преку определувањето и запознавањето со концептот на еколошката 

одговорност се настојува да се утврдат основните поими и особености на 

еколошката одговорност како една од современите концепции на делување во 

хотелиерството, како и нејзината применливост за зголемување на 

конкурентноста и подигнување на имиџот на хотелите; 

- Се истакнува важноста и придобивките од примената на еколошката 

одговорност како за самите индивидуални чинители (хотелите), така и за 

заедницата во целина (туристичката дестинација), односно ќе се овозможи 

зачувување на природата и унапредување на истата, како и подобрување на 

благосостојбата на локалното население; 

- Со примена на оваа еколошка пракса на делување во хотелиерството се појавува 

и можноста за зголемување на туристичката понуда и внесување нешто ново и 

креативно во таа понуда; 
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- Утврдувањето на концепцијата за еколошка одговорност  е со практична цел за 

определување на можностите за примена на истата во хотелските објекти, 

особено во оние лоцирани во конкретниот просторен опфат, како и на 

подготвеноста на тие објекти за имплементација на оваа еколошка практика; 

- Потребно е да се определи детален преглед во досегашните и идните 

превземања и активности на ова подрачје сè со цел за точно утврдување на 

планските, организациските, координациските, менаџерските и контролните 

задачи и активности на хотелиерите и останатите стејкхолдери за 

синхронизирана успешност во практичната реализација на еколошката 

одговорност. 

Резултатите од ова акционо истражување би можеле да бидат една појдовна основа 

за проширено истражување за можноста и волјата за примена на овој еколошки одговорен 

начин на работа во хотелите на подрачјето на Охрид и Р. Македонија, но и пошироко, како 

и да се добијат пошироки сознанија за улогата на менаџментот за правилна 

имплементација на еколошката одговорност. 

Преку дадениот проблем и целите на истражување всушност е дадена и структурата 

на магистерскиот труд. Преку очекуваните резултати се разјаснува и разрешува 

утврдениот проблем, а се исполнуваат и определените цели со истражувањето. За секоја 

дадена цел е одвоена посебна теоретска целина со практични решенија за истите. Исто 

така, со дадените хипотези и методи се определува оправданоста на трудот. 

Актуелноста е изразена преку непостоењето на претходно вакво слично 

истражување, не само за разгледаното подрачје, туку и пошироко кај нас, па и надвор од 

границите на Р Македонија. Преку реалната примена на овој начин на функционирање на 

хотелските субјекти несомнено е дека конкурентноста на истите, а и на туристичката 

дестинација како туристичка рецептивна целина ќе се зголеми преку посодржајна,  

различна и еколошки одговорна туристичка понуда. Може слободно да се каже дека ова и 

слични истражувања кои ги опфаќаат современите начини на работење во туризмот и 

угостителството претставува своевидна потреба доколку се сака да се биде конкурентен на 

туристичкиот пазар, со едновремена грижа за животната средина и идните генерации. 

 

Прашања за истражувањето и хипотези 

Во намерата да се дојде до одговор на истражувачкиот проблем и исполнувањето на 

утврдените цели се доаѓа до повеќе прашања кои го определуваат самиот тек на ова 

истражување. Така што трудот ќе биде фокусиран на барање одговор на следните 

прашања: 

- Дали во денешни современи услови на работење, имајќи ја во предвид и состојбата 

со загаденоста на животната средина, имплементирањето на еколошки одговорни 

практики се јавува како неопходност? 

- Дали можеме да зборуваме за развој на туризам, а притоа да не обрнуваме 

внимание на неговата поврзаност со здрава и чиста животна средина? 
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- Колку концептот на еколошка одговорност на хотелските претпријатија е развиен и 

дали постои свест за неговите придобивки на ниво на Р. Македонија, но и на 

светско ниво? 

- Како ќе влијае примената на еколошки одговорни практики во хотелот врз неговата 

конкурентност, профитабилност и иновативност? 

- Која и колкава е користа од примената на системите за управување со животната 

средина, еко стандардите и еко ознаките во хотелиерството? 

- Од колкава важност е улогата на менаџментот при имплементацијата на еколошки 

одговорните практики и при мотивирањето на вработените истите да ги почитуваат 

и применуваат? 

- Кои се позитивните искуства од хотелите кои ја применуваат еколошката 

одговорност? 

Во трудот се дадени и хипотезите кои даваат одговор на поставените прашања, а 

кои со текот на самото истражување се предмет на потврдување. 

Основна хипотеза на трудот e: 

- Примената на еколошката одговорност во хотелиерството претставува одлична 

можност за обезбедување подобра конкурентска позиција на современиот 

туристички пазар, предизвикува придвижување на иновативноста и нуди можности 

за зголемена профитабилност со едновремена заштита и унапредување на 

животната средина. 

Помошни хипотези на овој труд се: 

- Туризмот при својот развој треба секогаш да ја има во предвид животната средина и 

да ги применува еколошките сознанија; 

- Орентацијата кон еколошки одговорни практики на хотелскиот субјект му 

обезбедуваат зголемување на конкурентноста, профитабилноста и продуктивноста; 

- Менаџментот и организациската култура во хотелските претпријатија 

придонесуваат за подобро разбирање и имплементирање на концептот на еколошка 

одговорност; 

- Примената на системите за управување со животната средина, енергетските 

солуции за хотелите, еко стандардите и еко ознаките претставуваат добра алатка за 

подобрување на еколошката одговорност на хотелските претпријатија. 

 

Истражувачки методи и техники 

При изработката на трудот како најсоодветен пристап е избрана комбинацијата на 

квалитативно и квантитативно прибирање на податоците. Самата обработка, значи е 

користењето на теоретска и емпириска методологија. 

Разгледувајќи ја теоретската методологија на темата како потребна се јави 

употребата на дедуктивната метода, поаѓајќи од општото кон посебното, односно 

конкретното. Така, запознавајќи се со поимите за екологијата и одржливиот развој на 

туризмот и објаснувањето на концептот на општествена одговорност на претпријатијата, 

се оди на презентирање на концептот на еколошка одговорност и нејзината примена во 
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претпријатијата од стопанството, за да се стигне до примената на еколошката одговорност 

во хотелиерството.  

 За делот на трудот кој ги разработува поимите, врските и концепциите поврзани со 

еколошката одговорност, како неопходна потреба се јави консултацијата на светска 

литература поврзана со оваа проблематика. Тоа, исто така поради непостоењето на 

доволно податоци и информации во домашната литература поврзани со разгледаната 

проблематика. 

Како неопходност се појави и користењето на дескриптивната метода при 

презентирањето на потенцијалните можности за примена на оваа современа еколошка и 

бизнис пракса на рагледаната територија (охридскиот регион). Исто така, при ова 

истражување, беше користена компаративната и статистичката метода, набљудувањето, но 

и логичкото истражување, кое е засновано на разумно расудување, проценување и 

изведување на заклучоци, судови и тенденции. 

Во однос на емпириската природа на темата, треба да се истакне дека при 

прибирањето на дел од податоците за разгледаниот регион употребена е работа на терен, 

систематско набљудување, анализа на содржината, изготвување прашалник и лично 

анкетирање. 

Поврзано со тоа е и користењето на статистичката метода, односно статистичката 

обработка на податоците добиени со истражувањето. Тоа е направено со цел да се види 

спремноста на хотелиерите да го применат концептот на општествена и еколошка 

одговорност во своето работење, степенот на нивната запознаеност со истиот, како и 

укажување на можноста за подигнување на конкурентната позиција на хотелите на 

охридското крајбрежје (и ширум Р. Македонија) на светскиот туристички пазар. 

 

Етика на истражувањето 

Даденото истражување е резултат на стремежот за разгледување на еден поинаков, 

современ пристап на работење во хотелиерството кој ќе има почит спрема еколошката 

парадигма. Самиот тек на истражувањето, прибирањето на податоците и нивната 

обработка, како и презентирањето на резултатите е последица на ентузијазам, истрајност и 

вложување време и напор. Оваа идеја може да се прошири кон истражувачите на сличните 

области кои се поврзани со оваа проблематика, за потоа да се развие и реално да се 

примени во повеќето хотели кои се лоцирани на оваа или некоја друга територија. 

Реалното применување на оваа идеја би имало не само корист за менаџментот на 

угостителските објекти, туку и за туристичката дестинација, туристичките работници, 

населението кое не се занимава примарно со туристичка дејност, а несомнено најголема ќе 

е значајноста за заштитата и унапредувањето на животната средина. 

Овој труд се темели на чесност во користењето на податоците, како и самостојност 

во работењето без искористувањето на заклучоците од евентуалните други истражувања 

спроведени во оваа област. 
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Очекувани резултати 

Со извршеното истражување и изготвениот труд се постигнуваат очекуваните 

резултати поставени за разработка. Имено, теоретската содржина ги дава главните насоки 

кои нè наведуваат да го определиме опфатот на подрачјето на интерес. Од оваа гледна 

точка важно е да се напомене дека ова е потребно бидејќи претходно нема извршено 

разработка на оваа проблематика кај нас, а и самиот концепт на еколошка одговорност на 

хотелските објекти претставува релативно нова насока на изучување и реализација на 

современ и еколошки начин на работење.  

Очекуваните резултати не се однесуваат само на зголемувањето на свеста за 

можностите на еколошката одговорност кои произлегуваат од нејзината примена во даден 

хотелски објект, како и продлабочување на научниот интерес во оваа релативно нова 

област на истражување, туку и реално прикажување на можностите за создавање на што 

поголем број хотелски објекти со еколошки предзнак. 

Структурата на трудот е определена од проблемот кој е конкретизиран, оваа идеја, 

еколошката одговорност, практично да се примени во хотелиерството кај нас, но и во 

светски рамки. Така, тоа е и главна цел, односно користа која би произлегла од оваа 

разработка и разрешување на проблемот. Импликациите од тоа би биле од извонредно 

значење, како од еколошка гледна точка, така и од економски аспект. Тоа е значи 

практичната крајна цел на истражувањето, додека пак теоретските цели имаат за задача да 

ја презентираат идејата за примена на овој еколошки концепт при функционирањето на 

хотелите на ниво на Р. Македонија, особено во охридскиот регион. 

За оваа цел се поставени повеќе истражувачки прашања кои мора адекватно да се 

одговорат. Со тоа се дадени повеќе хипотези кои мора да се потврдат преку трудот. 

За потврдување на хипотезите се собрани повеќе информации со помош на повеќе 

инструменти и техники, а нивната разработка подлегнува на комбинирана теоретска и 

емпириска разработка. 

Со помош на овој актуелен и научно оправдан труд се дава соодветен придонес од 

големо значење за овој современ начин на работење во хотелиерското работење, при што, 

потенцирајќи ја екоцентричноста, се дава и огромен придонес за заштитата и 

унапредувањето на животната средина. 
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II Екологијата и одржливиот развој на туризмот 

 

„Кога се трудиме да ја победиме природата така што ќе се спротивставиме, ние 

самите себеси се повредуваме, затоа што природата не е ништо друго туку нашето 

сопствено битие. Осврнете се околу себе и ќе видите мртви, некреативни, блокирани, 

затоа што се во судир со природата, секогаш подготвени да си докажат себеси дека 

можат да го прават спротивното од она што нивната мајка природа им го налага. Во 

судирот на природата и вашиот мозок, држете се до природата, затоа што ако $ се 

спротивставите, лесно може да ве уништи.“ 

~ Антони де Мело 

 

1. Животната средина и екологијата 

Едно од основните нешта на кои современото човештво не обрнува доволно 

внимание е неговата релација, поврзаност и симбиоза со природата и со живиот свет 

воопшто, притоа занемарувајќи го фактот дека животот е единствен и драгоцен феномен и 

дека сите форми на неговото манифестирање во животната средина бараат длабока почит 

и ценење. Човештвото не може трајно да опстане како дел од биосферата без почит кон 

различноста на животот, кон сè што живее на земјата, кон природните закони, без притоа 

да ја прави разликата меѓу повисоките и пониските или повредните или помалку вредните 

форми на животот. Тоа не може да опстане ако ги заменува природните за отпадни 

материи, во услови на една тотална дисхармонија со животната средина, во која самата 

таа, но и човекот излегуваат како апсолутни губитници. 

Човекот го менува изгледот на планетата и се натпреварува со природните сили. 

Човекот има право на природа како сопствена животна основа бидејќи и самиот е дел од 

неа. Но, тоа право на природа не подразбира нејзино бескрупулозно исцрпување т.е. 

претворање во потрошувачко добро, туку значи потреба за сопствена репродукциона 

основа. Иако на располагање се значителни природни ресурси, брзото зголемување на 

популацијата и индустријализацијата стигнаа до точка во која побарувачката на човечкото 

општество ја надминува издржливоста на екосистемот на Земјата. 

Животната средина е дефинирана како „збир на сите услови и влијанија кои влијаат 

на развојот и животот на сите организми на Земјата.“1 Таа е сиот физички и биолошки 

систем во кој човекот и другите организми живеат, една природна рамка во која 

хабитираат сите живи суштества. Животната средина ги проучува изворите, реакциите, 

                                                 
1 Bagad A.: Environmental Studies, first edition, Technical Publications Pune, India, 2009,  p.1 
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транспортот, ефектот и судбината на физичките и биолошките видови во воздухот, водата 

и почвата и ефектот од човековите активности врз нив.2 

Животната средина не е нешто што треба да го гледаме како туѓо и далечно од нас. 

Животната средина е дел од нас, а ние сме дел од неа. Во неа владеат закони кои мора да 

ги почитуваме, затоа што ако ги прекршуваме тие закони, се негираме самите себе како 

живи битија. Во неа непрекинато се одржува кружното движење на материјата, во неа се 

испреплетени екосистеми од насушност за опстанок на човештвото и сиот жив свет. 

Науката што ги проучува законитостите во животната средина е екологијата. 

Поимот екологија за првпат се појавил во средината на 19-от век. Всушност во стручната 

литература која се однесува на  екологијата, се сретнува податокот дека поимот екологија 

бил измислен и за првпат употребен од страна на германскиот биолог Haans Reiter во 1865 

година, а дефиниран од страна на друг германски биолог Ernst Haeckel во 1870 година.3 

Овој поим е изведен од грчките зборови „оикос” (што значи живеалиште, дом) и „логос” 

(што значи наука, предмет на проучување). Врз основа на оваа кованица, екологијата 

претставува наука за организмите во нивните живеалишта. 

Една од поважните дефиниции е онаа на Ernst Haeckel кој ја дефинирал екологијата 

како „научно проучување на релациите на живите организми еден со друг и со нивното  

опкружување”4 Таа е мултидисциплинарна наука која се занимава со проучување на 

живото суштество и неговото место на живеење, притоа фокусирајќи се на екосистемот. 

Не случајно овој труд започнува со кратка елаборација на овие два поими - животна 

средина и екологија. Светот денес се соочува со огромен број еколошки предизвици без 

преседан. Брзиот прираст на населението во светот, зголемените очекувања на луѓето и 

индустријализацијата на помалку развиените земји се во судир со ограничената 

издржливост на екосистемот на Земјата. Економската логика за максимизација на 

профитот по секоја цена, го довела осамостоениот бизнис ум до незавидна положба на 

заложник на една инфантилна претпоставка, спрема која залихите на стратешките ресурси 

во секој поглед се неисцрпни.  

Доколку општествата ги искористуваат ресурсите побрзо отколку што тие можат да 

се обноват и да создадат отпад побрзо отколку што тој може да се разгради, неизбежниот 

резултат ќе биде еколошка катастрофа. Човечкото општество веќе ја преминало границата 

на издржливост на екосистемот на Земјата. Трагичното е во тоа што поради задоцнување 

на повратните информации (или кусогледоста на луѓето и бизнис чинителите) 

општеството нема да ги сфати последиците од своите дејства сè додека не се направи 

штетата. Позитивност влева тоа што многу политички и бизнис лидери ја прифатија 

идејата за одржлив развој барајќи економски раст без уништување на животната средина и 

без исцрпување на ресурсите од кои зависат и сегашните, но и идните генерации. 

Во индустриски најразвиените земји како што е САД, еколошката штета per capita е 

е поголема во споредба со онаа на помалку развиените земји. Така со некаде околу 5% од 

жителите во светот, САД користат 33% неповратна енергија и минерални ресурси во 

                                                 
2 Singh Y.K.: Environmental Science, 2006,  p.1 
3 Зоран Тунтев, Одржлив развој на туризмот, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2006, стр. 2 
4 Kumar De A. and Kumar De A.: Environmental Education, New Age International (P) Ltd., Publishers, New Delhi, 

2004, p.8 
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светот и создаваат 20% издувни гасови на јаглерод диоксид. Што се однесува до 

неразвиените земји и земјите во развој, колку повеќе тежнеат кон повисок животен 

стандард кој го имаат остварено развиените земји, претставуваат сè поголема опасност по 

животната средина. Дали целта ги оправдува средствата? Дали растот по секоја цена е 

оправдан? 

Еден од методите за мерење на издржливоста на Земјата и колку човештвото ја 

надминало истата се нарекува еколошки отпечаток. Еколошкиот отпечаток се однесува на 

количеството земја и вода потребно на човечката популација да ги создаде ресурсите што 

ги троши и да го апсорбира отпадот според соодветна технологија.5 Во 2005 година, за 

секое човечко суштество, Земјата имала 4.4 акри биолошки продуктивно подрачје 

(обработлива земја, шуми, слатка вода). Во таа година секој човек имал, во просек, 

еколошки отпечаток од 5.4 акри. Тоа значи дека човечкото општество користело ресурси 

со стапка над таа што екосистемот на Земјата можел да го издржи. Историските податоци 

покажуваат дека човекот прв пат ја пречекорил светската еколошка издржливост во 

доцните 80-ти години и јазот оттогаш постојано се зголемува. Големината на 

националниот отпечаток е работа на богатството: богатите општества имаат тенденција да 

користат повеќе ресурси на човек (во САД просечниот жител има еколошки отпечаток од 

24 акри), но исто така зависи и од националната политика и од индивидуалниот избор. 

Најновите мерења на глобалниот еколошки отпечаток покажуваат дека моменталниот био-

капацитет на планетата овозможува сите да ги задоволиме потребите на површина од 1.8 

ha по човек, но трошиме ресурси и произведуваме отпад на површина од 2.2 ha по човек. 

Критичарите на хипотезата за ограничување на прирастот укажуваат дека овие 

предвидувања за колапс на животната средина се непотребно мрачни. Тие сметаат дека 

хипотезата не ги зема во предвид влијанијата на пазарните сили. На пример, кога 

природните ресурси како нафтата и гасот ќе станат дефицитарни, нивната цена ќе се 

зголемува и луѓето и бизнисите ќе бидат повеќе мотивирани поефикасно да ги користат 

природните ресурси или да најдат замена како што е сончевата енергија. Згора на тоа, 

напредокот на технологијата може да ја намали еколошката деградација. Бранителите на 

хипотезата за ограничување на прирастот ги признаваат овие укажувања, но се држат до 

заклучоците дека доколку општеството не усвои еколошки одговорни практики и чувство 

за животната средина, економската и општествената катастрофа се само прашање на 

време. 

Во 1997 година многу од земјите во светот се собраа во Кјото. Јапонија, да ги 

разгледаат измените во Конвенцијата за климатски промени (меѓународен договор за 

глобалното затоплување). По тешките преговори беше донесен договор наречен Протокол 

од Кјото кој бара од индустриските земји во период од 7 години да ја намалат емисијата не 

штетните гасови за 5% повеќе од нивото кое беше забележано во 1990 година. Протоколот 

стапи на сила во 2005 година, откако го ратификуваа земјите што претставуваат 55% од 

светските загадувачи со јаглерод. До 2006 година го ратификуваа 161 земја, но не и САД 

(САД одбиле да го ратификуваат поради изговорот дека би $ наштетил на економијата). 

Во 2003 година во Чикаго била отворена климатска берза каде се тргувало со 

одобрувања за емисија на јаглерод. Претпријатијата членки се согласиле да ја намалат 

                                                 
5 www.footprintnetwork.org 
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севкупната емисија на јаглерод за 2% од нивото што го имале во 1999 година, а во 

наредната година уште за 1%. Претпријатијата што нема да ги исполнат овие цели би 

требало да купуваат одобренија од другите претпријатија што ги заработиле со 

надминување на целта. Претпријатијата може да заработат одобренија и со поддршка на 

проекти што го отстрануваат јаглеродот од атмосферата. До 2005 година берзата имала 

повеќе од 100 членки и тоа претпријатија, општини и универзитети. 

Слично на тоа, во 2005 година, ЕУ почна иновативна еколошка политика - систем 

на дозволи за емисија на јаглероден диоксид со кои може да се тргува. Во напорите да се 

контролира глобалното затоплување, Европејците се одлучиле за флексибилен пристап 

базиран на пазарот. Со новиот систем, Европската комисија доделува дозволи или квоти за 

емисија на јаглероден диоксид на различни влади членки на ЕУ кои потоа им ги 

дистрибуираат на одредени претпријатија кои истите ги заслужиле. Претпријатијата што 

биле во можност да ја намалат емисијата на гасовите од стаклената градина, можеле да ги 

продаваат своите дозволи на тие што ја надминале својата квота, обезбедувајќи стимул за 

и тие да го намалат загадувањето. 

Голем број нaционални и меѓународни организации го развиле кодексот на 

еколошкото однесување. Како поважни вреди да се споменат:6 

- Меѓународната Стопанска Комора - ја создаде Бизнис повелбата за одржлив 

развој која содржи 16 принципи кои ги идентификуваат клучните елементи за 

еколошко водство и ги повикуваат претпријатијата да го признаат еколошкиот 

менаџмент како еден од највисоките приоритети на претпријатијата; 

- Глобалната Иницијатива за Еколошки Менаџмент - развила неколку еколошки 

програми за самооценување, вклучувајќи ја и онаа што им помага на 

претпријатијата да го оценат својот напредок во исполнување на целите на 

Бизнис повелбата за одржлив развој спомната претходно; 

- Принципите на Коалицијата за Еколошки Одговорни Економии (ЦЕРЕ) - 

содржи 10 принципи што ги обврзуваат претпријатијата потписнички да ја 

заштитат биосферата, одржлива употреба на природните ресурси, штедење 

енергија и други еколошки цели; 

- Меѓународна Организација за Стандардизација (ISO) - ISO 14000 е серија 

доброволни стандарди што им дозволува на претпријатијата да бидат 

сертифицирани за исполнување на глобалните еколошки стандарди за еколошки 

достигнувања. 

Многу индивидуални бизниси и индустриски групи исто така презеле доброволни 

иницијативи за да ги подобрат своите еколошки достигнувања. Како поважни доброволни 

иницијативи се спомнуваат следните: 

- Анализа на животниот циклус - вклучува собирање информации за 

долгорочното влијание на производот врз околината, од извлекување на 

суровините, преку производство, дистрибуција, употреба, до крајното 

отстранување. Целта на анлизата на животниот циклус е да се минимизира 

негативното влијание на одреден производ во сите фази. 

                                                 
6 Ен Т. Лоренс, Џејмс Вебер, Бизнис и Општествo: Акционери, Етика и Јавна Политика, 12th ed., 2008, стр. 

246 
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- Индустриска екологија - се однесува на дизјнирање фабрики и дистрибутивни 

системи како независни екосистеми. На пример, стопанствата може да заштедат 

материјали преку рециклирање, да го користат отпадот од еден процес како 

суровина за друг и сл. Може да се применува и т.н. дизајн за демонтажа што 

значи дека производите се дизајнирани за на крајот од нивниот век на траење да 

може да се демонтираат и да се рециклираат. 

Во овој контекст на комплексни, меѓусебно поврзани еколошки кризи и 

предизвици, бизнисот ќе мора да ја вклучи одржливоста како дел од својата стратегија. 

Едно од поважните прашања за заштита на животната средина е како трошоците да се 

усогласат со придобивките. Иако некои сметаат дека издатоците да се биде еколошки 

одговорно претпријатие се причина за изгубени работни места, намалени капитални 

инвестиции и намалена продуктивност, односно дека трошоците ги надминуваат 

придобивките (впрочем овој труд има за цел тоа да го негира), други укажуваат на 

значителните еколошки и економски придобивки од зачуваната животна средина (впрочем 

овој труд тоа и ќе се обиде да го потврди). Додека во некои индустрии кои ја загадуваат 

животната средина се губат работни места, се создаваат други работни места во области 

како што се рециклирањето, еколошкиот консалтинг, производство на опрема за 

третирање на отпадот и контрола на загадувањето на воздухот. Други работни места се 

сочувани или се создаваат нови во индустрии како што се туризмот, а притоа природните 

области се зачувуваат или реставрираат. Сумирано, еколошките проблеми може да 

генерираат мноштво можности и да овозможат трансформирање на ризиците во можности 

за да се креира различен бизнис модел. Претпријатијата со визија и лидерство имаат 

можност да го променат нивниот бизнис модел и работа во насока на одржливоста, бизнис 

фокусиран на енергетска и ресурсна ефикасност, фокусиран на еко - иновативност и 

обучување на луѓето. 

Сите овие нешта говорат дека чувството за заштита на животната средина и 

кохезија со екосистемите тлее во човекот и забрзано добива своја практична 

манифестација и во бизнис секторот. 

 

2. Притисоци од развојот на туризмот врз животната средина 

Туризмот денес претставува препознатлива глобална индустрија и една од 

најразвиените индустрии во светот. Според UNWTO Tourism Highlights, туризмот како 

индустрија го зазема четвртото место после нафтената, хемиската и автомобилската 

индустрија. Во текот на минатите декади, туризмот бележи континуирана експанзија и 

постанува една од најголемите и најбрзо растечките економски сектори во светот. 

Придонесот на туризмот во БДП во светски рамки се проценува на 5%, а неговиот 

придонес за отворање работни места и вработување изнесува 6 - 7% од вкупниот број 

работни места во светски рамки. До 2020 се очекува бројот на интернационалните 

пристигнувања да достигне до 1.6 билиони туристи, за разлика од тековните 940 милиони.7  

                                                 
7 UNWTO Tourism Highlihts 2011 edition 
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Човекот, природата и просторот се основен резултат и елемент во туризмот кои 

постојано се изложени на различни опасности, девастација и деградација, па постепено (по 

примерот на екстрактивната индустрија) се трошат и исчезнуваат, при што се јавува 

потреба за нивна заштита и одржување. Проблемот постанува уште повеќе сложен кога се 

знае дека општите процеси за развој на општеството предизвикуваат сè поголем притисок 

на тој – по правило квалитетен, но ограничен простор, дека т.н. економски ресурс со 

својата логика на „комплементарна предност за развојот“, го загрозува и претставува 

закана за самата природа и просторен амбиент, кој е незаменлив и неопходен не само за 

туристички развој, туку и за самото човештво. 

Сè додека туризмот бил мала појавност по својот квантум, а по својот социолошки 

состав моноструктура, сè додека туристичките посетители имала временски долг пасивен 

рустикален карактер, врските на таквиот туризам со просторот биле едноставни и чисти, и 

тој не поставувал некакви посебни просторни проблеми. Таквиот туризам за природата 

бил сеуште безопасен. Кога туризмот попримил големи размери - по масата луѓе кои се 

движат во разни правци и агломерацијата на голем број места и подрачја, по својата 

мобилност и динамичност, по зафатите кои се вршат во просторот, по бројот на ресурсите 

кои се искористуваат за да се задоволат оние потреби и посебни желби на зголемената и 

хетерогена маса на туристи и поради видливите траги што туристите ги оставаат во 

пејзажот, тој постанал една од најрелевантните  просторно географски појави и преку 

индустријализацијата и урбанизацијата, еден од најсилните фактори за пресија на 

просторот и „расприроднување“ на природата, особено во оние подрачја каде природата е 

најубава, најпривлечна и од туристичко гледиште највредна. 

Претходно туристите воглавно „боравеле“ во природата и пасивно се подложувале 

на влијанијата на природните биотропни елементи и емоционално ја доживувале 

природната привлечност. Сега поголемиот дел од туристите ја „конзумираат“ природата и 

вршат многу активно влијание на сите природни елементи во местото кое го посетуваат. 

Сите видови туризам, особено оние со масовен карактер и униформност силно влијаат на 

алтерацијата т.е. на промената и влошување на природните ресурси и амбиент. 

Туризмот сè повеќе, особено преку облиците на туристичка урбанизација и 

колонизација, ги окупира виталните квалитетни простори, со што го слабее туристичкиот 

потенцијал и имиџот на средината. Поради својата временска и просторна концентрација, 

туризмот генерира опасни еколошки последици во атмосферата, копното и водените 

површини (загадувања на воздухот, биолошка полуција, деградација и девастација, отпад, 

бучава, појава на туристички „гета“ итн.). 

Зад секоја видлива последица на еколошки план стои по една прикриена последица 

на етички, општествен или економски план. Хипертрофираниот развој на туризмот 

предизвикува најчесто големи рани на просторно - еколошкото битие на една средина, кои 

особено се опасни на долг рок. Економскиот напредок на одредени земји кој е резултанта 

на процесот на „масовна туристификација“ не треба да биде показател кој ќе ги прави 

одредени земји горди поради тој подем.8 

                                                 
8 Влатко Јадрешич, Еколошки основи и аспекти на туризмот, научен труд, извор: Radovi, razdio filozofije, 

psihologije, sociologije i pedagogije, 1992/1993, Zadar 
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Побарувачката и ширењето на туризмот во целиот свет е во постојан раст. Со 

ширење на побарувачката и понудата се шири и потрошувачката на ресурси и 

деградацијата на животната средина. Неопходна е поголема свест и поголема загриженост 

за животната средина, а следствено и менување на ставовите и практиките кон 

поодржливи форми на развој. Туристичките бизниси мора да реагираат ефективно и 

ефикасно за да одговорат на двојните предизвици од светската конкуренција и агендата за 

животната средина. Поради тоа, за сите бизниси и организации вклучени во туризмот, како 

и за самите посетители, суштинско е да ги земат предвид прашањата за користење на 

ресурсите, потрошувачката и отпадот. Треба да се воведат системи за управување со 

животната средина, посветување на перформансите на опкружувањето и усвојување 

менаџмент и оперативни практики корисни за животната средина. Ова „оззеленување“ на 

туристичкиот сектор може да се гледа како добро економско и чувство за животната 

средина.9 Бидејќи туризмот е и своевиден фактор за заштита на животната средина и 

вкупниот екосистем. 

Заштитата на човековата средина и зачувувањето на природната еколошка 

рамнотежа, преку елементите на пасивна и активна заштита, еколошката едукација и 

култура и инагурација на филозофијата на еколошка цивилизација, постанува трајна цел, 

spiritus movens, и начин на организација на денешниот и идниот туризам. 

Туризмот денес претставува значајна стопанска гранка, која во одделни земји се 

развива на сметка на општествено одговорните бизнис практики, особено во доменот на 

заштитата на животната средина и понудата на туристички производ кој се базира на 

квалитетот на зачуваната животна средина. Одржливиот развој на туризмот, не може да 

има голема доверба во пазарните механизми кои го претпочитаат приходот пред заштитата 

на животната средина, и преку инструментите на пазарот го водат развојот без почитување 

на барањата за бизнис етиката, општествената и еколошката одговорност на 

претпријатијата. Неопходно е рационално користење на природните ресурси, неопходна е 

промена од западна во зелена парадигма за развој на туризмот.10 

 

2.1. „Зелена“ парадигма - алтернатива на западната парадигма 

Намалувањето на квалитетот на воздухот и водата, несовесното трошење на 

необновливите ресурси, искористувањето на обновливите ресурси со стапка повисока од 

стапката на нивната обнова, деградацијата на екосистемите итн. се само некои од 

показателите дека нешто е тргнато наопаку. Секторот туризам најчесто е под голем удар 

од воведувањето неселективна и чисто неприродна техника, технологија и процеси. 

Западната парадигма за опкружувањето води до интензивен туристички развој, без да води 

сметка за тоа дека тоа во исто време предизвикува загадување, пренатрупаност и опасност. 

На тој начин интензивниот развој на туризмот се уништува самиот себе, бидејќи постанува 

помалку атрактивен за туристите. Неопходна е зелена парадигма во насока на зачувување 

                                                 
9 Дејвид Лесли, Рурален туризам и одржлив бизнис, Бизниси за рурален туризам и системи за управување со 

животната средина, Дерек Хол, Ајрин Киркпатрик и Мораг Мичел, стр. 263 
10 Z. Radosavljevic, M. Radosavljevic, Menadzment Odrzivog Turistickog Razvoja, извадок од научен труд, Hotel 

link, стр 593 
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на природата и обезбедување на нејзината одржливост. Таа парадигма го претпочита 

новиот начин на водење бизнис кој се потпира на моќта на свеста и постојаната промена, 

на совесноста и личниот однос кон општеството. Евидентно е дека во голем број од 

стопанските сектори, како што е и туризмот, доведена е во прашање западната парадигма 

за околината. Предностите на зелената парадигма се во експлицитното препознавање на 

одржливиот развој како водечки концепт. 

 

 

Слика бр. 1: „Зелена“ парадигма 

 

„Поззеленувањето“ на туристичкиот бизнис означува: 

 Промена на културата - вметнување на еколошката одговорност во самата ДНК 

на претпријатието 

1. Дизајнирање креативна, позитивна и амбициозна визија; 

2. Соработка со вработените и партнерите и нивно обучување; 

3. Обезбедување поддршка и посветеност на лидерот и топ 

менаџментот; 

4. Одржување на свежината на новите вредности во рамките на 

организационата структура. 

 Отворена соработка - партнерство со стејкхолдерите 

1. Користење на преговарачката моќ за да се влијае на синџирот на 

набавка; 

2. Инвестирање во комуницирањето со потрошувачите; 
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3. Партнерство со екстерни консултантски организации; 

4. Лобирање кај други клучни бизнис партнери. 

 Еко-иновативност - интегрирање не екологијата во операциите, производите и 

услугите 

1. Користење стратегиски еко-иновативни проекти за репозиционирање 

на претпријатието; 

2. Промовирање на промената преку еко стандарди и ознаки; 

3. Обезбедување брзи победи како прв чекор во насока на системската 

промена; 

4. Мерење на прогресот и квантифицирање на целите. 

 

Западна парадигма Зелена парадигма 

Луѓето се одвоени од природата 

Луѓето се над природата 

Иднината е предвидлива 

Светот е уреден 

Значење на рационалноста и науката 

Хиерархиска структура 

Натпреварувачка структура 

Нагласување на индивидуалноста 

Унапредување преку капитализмот 

Користење тешка технологија 

Патријархална и машка 

 

Луѓето се дел од природата 

Луѓето и природата се едно исто 

Иднината е непредвидлива 

Светот е хаотичен 

Значење на интуицијата 

Кооперативна структура 

Консензус - базна структура 

Нагласување на заедништвото 

Унапредување преку социјализам 

Користење лесна технологија 

Матријархална и женска 

Табела бр. 1: Компарација на западната и зелената парадигма за опкружувањето 

 

Се поставува прашањето - зошто зелена парадигма во туризмот? Развојот на 

туризмот, во споредба со другите стопански дејности, е далеку повеќе зависен од 

квалитетот на животната средина, нејзините природни и културни вредности. 

Зголемувањето на загаденоста на градските и индустриските центри ја зголемува 

потребата за туристички движења насочени кон неурбанизирана и изворна животна 

средина. Туризмот е дејност која ги валоризира оние елементи во просторот кои за многу 

други дејности се од маргинален интерес. Тој е своевиден корисник на животната средина, 

а специфичноста му е во тоа што не е неповратен потрошувач на природните елементи. 

Преку контролиран развој на туризмот и примена на еко одговорни практики се 

постигнува збогатување на просторот. Туризмот е без сомнение фактор за трансформација 
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на животната средина, бидејќи постои огромна меѓузависност на туризмот и животната 

средина. Главните притисоци од туризмот врз животната средина претставуваат:11 

 контаминација на почвата, водата и воздухот како резултат на несоодветно 

ниво на управување со отпадот; 

 загадување на водата поради недоволно предвидена инфраструктура за 

отпадни води; 

 пораст на загадувањето на воздухот и пораст на бучавата поради зголемен 

обем на сообраќајот; 

 деградација на пределот како резултат на несоодветна практика на изградби 

и дивоградби; 

 негативен еколошки импакт од страна на хотелските комплекси; 

 губење на ендемската биолошка разновидност и на природните живеалишта 

како последица од неконтролирани активности на луѓето. 

Туризмот треба да биде насочен кон унапредување на природните ресурси, бидејќи 

туризмот во основа се темели токму на тие ресурси и квалитетот на животната средина. Од 

една страна, цел на туристичките движења е незагадената и во исконска форма сочувана 

природна средина, но од друга страна, самите туристички движења се фактор на 

загадување на природната средина и нарушувач на природниот амбиент. Негативните 

ефекти настануваат кога промените во животната средина, кои се резултат на зголеменото 

ниво на туристичка посетеност и употреба на туристичките ресурси, станат далеку 

поголеми од способноста на животната средина да ги совлада и неутрализира тие промени. 

Зелената парадигма води сметка за таа способност. 

Повеќето бизниси почнаа да сфаќаат дека заштитата на животната средина значи и 

заштита на бизнисот. Во економија каде ќе се направи промената од западна во зелена 

парадигма, најдобрата бизнис одлука ќе биде исто што и најдобрата еколошка одлука! 

Во рамките на зелената парадигма влегува и идејата за т.н. „зелен капитализам“. 

Paul Hawken е гуруто на т.н. „зелен капитализам“. Природниот капитал (термин за прв пат 

употребен од страна на Е. Ф. Шумахер во 1973 год.) се потпира на земјининте природни 

ресурси и еко системите кои овозможуваат услови за живот на сите битија. Овој природен 

капитал има огромна економска вредност, но денешните бизнис практики не може да ја 

увидат. Hawken смета дека проблемот не е капитализмот, туку сегашните лоши бизнис 

практики на корпорациите и дека доколку секое претпријатие мора да ги усвои најдобрите 

еколошки практики светот и понатаму ќе продолжи да се движи кон сигурна деградација и 

колапс. Деловните практики го уништуваат животот на Земјата и ниедна култура, ниедна 

природа не може да ја преживее глобалната пазарна економија. 

Според Hawken, уништувањето на природата не е вроденост на бизнисот, ниту пак 

резултат на слободно-пазарниот (неолибералниот) систем. Проблемот е тоа што цената на 

уништувањето на Земјата е во голема мера отсутна од цените поставени на пазарот.12 

Треба да се натера пазарот „да ја каже еколошката вистина“. Екологистите и економистите 

                                                 
11 Јелена Димитријевиќ, Животна Средина, Туризам и Одржлив Развој, Универзитет за туризам и 

менаџмент, Скопје, 2009, стр. 98 
12 The Ecology of Commerce, New York: Harper, 1993, pp 15 
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треба да работат заедно за да ги пресметаат еколошките трошоци на различните економски 

активности, а потоа тие трошоци да се вметнат во пазарната цена на производот или 

услугата како еден вид данок. Таквите даноци, каде загадувачот плаќа, ќе обесхрабрат 

секаква деструктивно еколошка активност. Така ќе има даноци за загадување, даноци за 

деградација на животната средина, даноци за потрошувачка на необновлива енергија и сл. 

Во таква економија обновувањето на животната средина и профитирањето би биле еден 

ист процес, каде ќе се дизајнираат системи кое се копија на екосистемите (биомимикрија). 

Производите на претпријатијата во таа економија нема да создаваат никаков отпад и 

откако ќе застарат ќе исчезнат во безопасни компоненти, или ќе може да се реупотребат за 

создавање нов производ. 

Hawken смета дека следната индустриска револуција ќе биде во насока да ги смени 

бизнис шемите кои создаваат недостиг и ќе креира многу можности.13 Во стандардниот 

индустриски модел, креирањето вредност претставува линеарен редослед на екстракција, 

производство и дистрибуција, а природните материјали се „дигестираат во индустрискиот 

метаболизам“ без да се води сметка за нивната ограниченост и незаменливост. Во оваа 

денешна економија, кога ги земаме ресурсите директно од природата, не водиме сметка за 

нивната вредност. Ги сечеме, ги црпиме, минираме, убиваме. И тогаш добиваат вредност. 

Не е ли тоа налудничаво? На изворот ресурсите имаат вредност многу поголема отколку 

што им ја задаваме со нивното убивање, со нивната преработка во финален производ. 

Инхерентниот парадокс на индустрискиот капитализам е тоа што економијата е 

базирана на производство на добра кои при самиот процес на нивно производство 

користат повеќе природни ресурси отколку што ресурсите може да се регенерираат, без 

финансиска (или било каква друга) вредност додадена на самите тие природни ресурси. 

Hawken ја нагласува „следната индустриска револуција“ базирана на четири важни 

принципи: (1) порастот на ресурсната ефикасност; (2) елиминирање на концептот на 

создавање отпад; (3) промена на структурата на економијата од економија на процесирање 

на материјалите во услужно базирана економија; и (4) инвестирање во природна обнова 

(реставрација). 

Оние бизниси кои нема да водат сметка за еколошките последици, ќе се соочат со 

поголеми такси и пенали со цел да се демотивираат во таа нивна бизнис пракса, а оние кои 

се еколошки одговорни ќе добијат екстра поттици за таа своја пракса во вид на субвенции. 

Западната парадигма воопшто не води сметка за природниот капитал и е насочена само 

кон рутинизација на профитерството. Ја знае цената на секој производ, но не и вредноста 

на иститот. Таа ефикасно ги алоцира ограничените ресурси на краток рок и се залага за 

еден економски фундаментализам, заинтересирана е само за ефикасноста и агресивната 

конкуренција, а не за етичноста и одговорноста. 

Paul Hawken беше во право со неговата констатација дека ни треба „зелен“ 

капитализам, но се поставува прашањето дали еколошката одговорност може да се 

постигне во услови на капитализам? Притоа знаеме дека максимизирањето на профитот е 

железниот закон на капитализмот. Капиталистичкиот економски систем е по дифолт еко-

самоубиствен. Не може од индустриите да се очекува доброволно да извршат економско 

                                                 
13 Paul Hawken, Armory Lovins, Hunter Lovins, Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution, 

Rocky Mountain Institute, 1999 
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самоубиство. Исто така потрошувачката (конзумеризмот) е вграден елемент на 

капитализмот и неопходен за секојдневното исцрпувачко, максимизирачко производство 

на корпорациите. Во еден глобален пазар како денешниов, ниедна влада не сака да ја 

поткопа конкурентноста на своите индустрии и да создаде состојба на 

„деиндустријализација“. Екстерналиите кои се однесуваат на штетните еколошки ефекти, 

како што се загадувањето, глобалното затоплување, осиромашување на озонот и сл., а кои 

се предизвикани од корпорациите, не се земени во предвид како „цени на производство“. 

Се поставува прашањето - како ли само тоа успеавме да создадеме еден таков 

економски систем кој ни вели дека е поевтино да ја уништиме природата и нејзините 

ресурси наместо истите да ги облагородиме?  Дали е рационално да се има еден ценовен 

систем кој не води сметка за иднината на планетата при создавањето вредност? Токму 

затоа се јавува потребата од една „зелена“ економија каде нема да биде 

институцијализирана глобалната игнорантност и каде активностите кои допринесуваат за 

обнова на Земјата и човечките заедници ќе бидат нејзино јадро. Токму затоа и потребата 

од еден ваков труд кој ќе укаже на таа неопходност од промена. 

Рационалната употреба на природните ресурси и игнорантноста на животната 

средина се покажува како една најслаба карактеристика на капитализмот. Авторот на овој 

труд нема да оди во подетална елаборација на негативните аспекти на капитализмот, 

бидејќи и целта на овој труд не е токму тоа, туку да покаже дека сепак има искра надеж и 

можност да и во условите кои ги диктира капитализмот може да се создаде подлога за да 

се делува еколошки одговорно, а воедно и профитабилно и конкурентно. Односно, 

промената од западна кон зелена парадигма (зелен капитализам) сепак е подобра отколку 

никаква промена. Или со зборовите на познатиот словенечки филозоф Славој Жижек: 

„бесконечната прилагодливост на капитализмот се состои во тоа што во услови на 

акутна еколошка катастрофа или криза, лесно може да ја претвори екологијата во ново 

поле на капитални инвестиции и конкуренција.“ 

 

3. Дефинирање и суштина на концептот на одржлив развој 

Потребата од рамнотежа меѓу економската и еколошката важност е опфатена со 

концептот на одржлив развој. Концептот вклучува две суштински идеи: заштитата на 

животната средина бара економски развој (сиромаштијата најчесто е основна причина за 

еколошка деградација) и економскиот развој мора да се постигне на одржлив начин (на 

начин што ги чува ресурсите на Земјата за идните генерации). 

Суштината на концептот на одржлив развој е верувањето дека општествените, 

економските и целите на животната средина треба заемно да се надополнуваат и да бидат 

меѓузависни во текот на целиот развоен процес. Одржливиот развој треба да се третира 

како прашање кое се базира на интеграција на економскиот и општествениот развој со 

квалитетно управување со животната средина. Во основа концепцијата на одржливиот 

развој се базира врз економскиот развој, кој треба да се остварува со рационално 

користење на природните ресурси, пред сè обновливите, и со најмало негативно влијание 

врз животната средина. 
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За разлика од концепциите на развој кои во основа имаат создавање профит по 

секоја цена, концептот на одржлив развој има за крајна цел да го подобри целокупниот 

квалитет на животот и зачувување на природните екосистеми и природното богатство. 

Одржливиот развој подразбира човекот да ја користи природата толку колку што 

дозволува нејзиното обновување, и да ја заштити од деградација, тоа е развој кој го 

подобрува квалитетот на човековото живеење во рамките на носечките капацитети на 

екосистемите. Одржливиот развој подразбира капацитет на системот да ги одржува 

излезните вредности на приближно исто или повисоко ниво од претходно просечните 

вредности.  

Одржлив развој = конвенционален развој + заштита на животната средина 

Одржливиот развој бара од општеството да употребува природни ресурси со темпо 

кое може да трае неопределено време. Дел од природните ресурси се обновливи, но дел не 

можат да се обноват (барем не за краток период). Многу од тие природни ресурси се 

исцрпуваат или загадуваат над стапките на одржливост. 

Се смета дека во делото на Ханс Карл Фон Карловиц од 1713 година „Sylvicultura 

Oeconomica”, каде е изложен проблемот со нерационалното сечење на шумите во цела 

Европа, за првпат е спомнат поимот на одржливост, структурата на концептот на 

оджливиот развој, како и основите на еколошката економија. 

Како официјална дефиниција за одржлив развој се смета онаа на Светската 

комисија за животна средина и развој од 1987 година која гласи – „одржливиот развој е 

развој кој ги задоволува сегашните потреби, а истовремено не ја намалува можноста 

идните генерации да ги задоволуваат своите потреби”. Одржливиот развој не претставува 

фиксна состојба на хармонија, туку процес на константни промени во кој експлоатацијата 

на ресурсите, насочувањето на инвестициите, ориентацијата на технолошкиот развој и 

институционалните рамки се во функција на сегашните и идните потреби.14 

Според Брундтландската Комисија15 одржливиот развој е поим во кое 

„експлоатацијата на ресурсите, насоката на инвестициите, ориентацијата кон технолошки 

развој и институциите“ мора да бидат трансформирани во процес кој неопходно вклучува 

„тешки избори“.16 

Идејата и замислата на одржливиот развој се темели врз следните принципи: 

 претпазливост; 

 предвидување ризик; 

 спречување причини за деградација; 

 ново вреднување на животната средина; 

 промена во начинот на однесување; 

 промена во начинот на потрошувачка; 

                                                 
14 Mclntyre G., Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, Madrid: WTO, 1993 
15 Комисија која беше формирана во 1983 год. од страна на Обединетите Нации со цел да обезбеди солуции 

за растечките грижи поврзани со забрзаните влошувања на човековата средина и природните ресурси и 

последиците од тие влошувања за економскиот и општествениот развој. 
16 Daniel Arenas, Jeremie Fosse & Emily Huc, Business Going Green, An exploratory study on the process towards 

sustainability, ESADE, Institute for Social Innovation 
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 воспоставување потребни демографски институции и процеси. 

 

 

Графикон бр. 1: Трите компоненти на одржливиот развој 

 

Ново поглавје во развојот и афирмацијата на идејата за одржлив развој 

претставуваше одржувањето на Конференцијата за животна средина и развој одржана во 

Рио Де Жанеиро во 1992 година под покровителство на Обединетите нации. Оваа 

конференција позната уште и како „Самит на планетата Земја” резултира со донесување на 

неколку стратешки документи, меѓу кои: Рио Декларацијата за животна средина и развој, 

Агендата 21, Конвенцијата за климатски промени, Конвенцијата за биолошки диверзитет и 

сл. Делегатите ја разгледуваа, од една страна, зголемената опасност од еколошка 

деградација, а од друга страна, итната потреба од економски развој на посиромашните 

нации. Дали би било можно да се издигне поголемиот дел од луѓето во светот од 

сиромаштијата без притоа да се загрози способноста на идните генерации да ги задоволат 

своите потреби? Оптимист сум по тоа прашање. 

Да наведеме и некои други позначајни настани од поврзани со одржливоста и 

одржливиот развој: 

- 1968 год. - Конференција на УНЕСКО за рационална употреба и заштита на 

биосферата; 

- 1972 год. - Римскиот клуб ја публикува студијата „Границите на растот” каде се 

предвидуваа црни сценарија ако не се забави економскиот развој; 
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- 1984 год. - во Париз е одржана Меѓународна конференција за животна средина и 

економија под покровителство на Организацијата за економска соработка и 

развој. Заклучоците од оваа конференција ќе бидат појдовна основа за 

стратешкиот документ, усвоен три години подоцна, под наслов „Нашата 

заедничка иднина” ; 

- 1987 год. - под покровителство на Програмата за животна средина при ОН во 

Монтреал е усвоен т.н. Протокол од Монтреал кој се однесува на проблемите со 

озонската обвивка во атмосферата; 

- 1992 год. - Конференцијата за животна средина и развој одржана во Рио; 

- 1994 год. - Green Globe 21; 

- 1997 год. потпишан е Протоколот од Кјото од страна на делегатите кои 

учествуваат на Рамковната конвенција за климатски промени при ОН; 

- 2002 год. - во Јоханесбург одржан е Светскиот самит на ОН за одржлив развој 

каде сите учесници се обрзуваат да ги продолжат активностите на полето на 

глобалниот одржлив развој, започнати со Агендата 21 и Конференцијата во Рио; 

- 2012 год. - Конференција за одржлив развој Рио + 20 на која беше донесен 

стратешки документ наречен „Иднината која ја сакаме”. 

По Конференцијата за животна средина и развојот на Обединетите Нации (1992), 

изминаа две децении, но за жал, напредокот насочен кон исполнување на целите кои 

произлегуваа од овој настан, од многу аспекти изгледа разочарувачки. Делегатите дадоа 

збор дека ќе се борат против проблемот на глобалното затоплување предизвикано од 

испуштањето јаглерод диоксид од фабриките и возилата, но сведоци сме на спротивното. 

Конференцијата ги повика сите развиени земји до 2000 година да го намалат нивото на 

загадување на она ниво што било во 1990 година. Но, само половина од тие земји ја 

исполнија таа цел, а емисијата на јаглерод диоксид достигна повисоки вредности. 

Делегатите се изјаснија за рамковна конвенција за биолошки диверзитет, посветена на 

зачувување на биолошките ресурси на Земјата. Но, многу растенија и животни останаа 

загрозени. И Протоколот од Монтреал не ги постигнал целите, па проблемот со озонската 

обвивка станува драстично алармантен. Климатските промени и природни непогоди 

бележат невидени размери, па на некој начин изневерен е и Протоколот од Кјото. 

Се поставува прашањето: зошто? Причината ја гледам во тоа што не го живееме она 

што го зборуваме и она за што се залагаме (walking the talk), и притоа гледаме 

краткорочно. „Биди ти промената која сакаш да му се случи на светот“ - раководејќи се 

од оваа максима на Ганди може да се анулира пасивноста и инертноста при примената на 

одржливите и еколошки одговорните практики. Ако не прифатиме дека Земјава има дух, 

стануваме рамнодушни. Планетата Земја ја загадуваме во име на рамнодушноста! 

Сочувството со Земјата е можно само ако кон нејзиниот дух го придружиме својот. 

Човекот не треба да се одделува од природата. Поривот да се живее во природата не треба 

да му отастапува место на поривот да се освои природата. Ако сакаме да ѝ се вратиме на 

природата, мора да се соединиме со сопствената природа, а тоа е чистата свесност и 

совесност. 

Би можеле ли владите во светот, бизнисите, невладините организации и поединци 

да се сплотат и да се справат со еколошките предизвици на 21-ви век како би ја насочиле 

глобалната економија во поодржлив правец? Верувам дека тоа го можат, бидејќи немаме 
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друга алтернатива! На пример, владите може да употребат разни методи на политика за да 

ги контролираат негативните последици врз животната средина. Најшироко распространет 

метод на регулирање може да се еколошките стандарди, но и да се употребуваат и 

механизми кои се темелат на пазарните законитости, како и доброволните методи. Со 

еколошките стандарди ќе се пропишат стандардните дозволени нивоа на разни загадувачи 

кои ќе се пропишани со закон или регулатива, при што владата им наредува на 

претпријатијата да се усогласат со определените стандарди. Преку механизмите кои се 

темелат на пазарот ќе им се дава дозвола на стопанствата да го купуваат и да го продаваат 

правото да загадуваат. Претпријатијата би можеле да одбираат дали да ги намалуваат 

нивните емисии (на пример, со инсталација на опрема за анулирање на загадувањето) или 

да купат дозволи од другите. Друг тип контрола на загадувањето што се темели врз 

пазарот би бил преку утврдување на трошоците за емисија или такси. На секој бизнис му 

се наплаќа за непожелен отпад што тој го продуцира. Значи колку повеќе загадуваш, толку 

повеќе плаќаш. Може да се наметнат и т.н. „зелени“ или еко даноци на разни видови 

однесувања кои се деструктивни за животната средина, какои и разни видови позитивни 

стимулации за претпријатија кои имаат подобрени еколошки резултати. Исто така владата 

може да ги поттикнува претпријатијата помалку да загадуваат со тоа што ќе објавува 

информации за количеството загадувачи што секое претпријатие ги емитува секоја година, 

како и со примена на строги казни и глоби за еколошките злосторници. 

Идејата за одржлив развој сè повеќе и повеќе се прифаќа во бизнис заедницата. една 

анкета, спроведена меѓу бизнис лидери од 50 различни земји, покажала дека 9 од 10 

извршни директори изјавиле дека одржливиот развој бил прифатен како пожелна цел во 

нивните претпријатија. 6 од 10 изјавиле дека придобивките од работењето кон 

постигнување на овие цели ги надминале трошоците, а 7 од 10 редовно им давале извештај 

за својот еколошки придонес на сите носители на интерес.17 

Одржливиот развој се темели на интергенерациска солидарност и праведност, од 

него може да се изведат одредени принципи и норми на однесување кои би требало во 

иднина да овозможат една економија („зелена“) која нема да биде водена единствено на 

принципот на раст и профит. 

По Конференцијата за животна средина и развојот на Обединетите Нации (1992), 

кога и концептот за одржлив туризам беше глобално афирмиран, владите на многу земји се 

соочија со проблемот за имплементирање на одржлив развој на туризмот. Во согласност со 

пораките на UNEP и Светската туристичка огранизација, одржливиот туризам треба да 

води кон достигнување цели на пет различни нивоа од кои никое ниво не може да стане 

доминантно на другите. Овие нивоа се поврзани со следново: достигнување економски 

профит, сочувување на локалниот интегритет на локалните заедници, афирмација на 

културниот индентитет на туристичките области, заштита на околината и оптималното 

задоволување на туристичките понуди.18 

 

                                                 
17 Анкета за глобално скенирање на бизнис лидерите за одржливиот развој, 

www.environicsintarnational.com/special report/GlobeScan-Biz/survey.pdf 
18 Д. Јовичич, Р. Синосич, Етички основи за одржлив развој, Менаџмент за туризам и угостителство, 

Факултет за Географија, Белградски Универзитет, Конферентски трудови, Србија, 2012 
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4. Одржлив развој на туризмот и стратегија за одржлив развој во туризмот 

Последните години на XX век и почетокот на XXI век покажаа дека туризмот, како 

светска стопанска гранка, според сите значајни показатели е примарен во однос на 

останатите стопански гранки. Проценката на Светската туристичка организација е дека 

приходот од меѓународниот туризам континуирано ќе се зголемува, а дека движењето на 

странски туристи кое во 2010 дистигна 1 билион, во 2020 ќе достигне 1,56 билиони. 

Влијанијата од туризмот се екстремно двонасочни. Од една страна туризмот игра 

важна и позитивна улога во општествениот, економскиот и политичкиот развој на многу 

земји, придонесува за културна размена, и промовира интернационални односи и мир 

преку почитување на различни култури и начини на живот. Од друга страна, во 

туристичките дестинации се појавуваат негативни влијанија врз животната средина, 

особено врз природното и културното наследство. Негативните ефекти настануваат кога 

промените во животната средина, кои се резултат на зголеменото ниво на туристичка 

посетеност и употреба на туристичките ресурси, станат далеку поголеми од способноста 

на животната средина да ги совлада и неутрализира тие промени. 

Туризмот кој во себе ќе го поседува чувството за одговорност спрема животната 

средина, кој содржи туристички активности кои може да се одржуваат, или прифатат, во 

определен општествен, економски, социо - економски, културен и природен контекст 

претставува одржлив туризам. Овој одржлив туризам ги зема во предвид не само 

очекувањата на туристите за одговорно управување со природните ресурси (побарувачка), 

туку исто така и потребата и квалитетот на животната средина и заедниците кои ги 

подржуваат тие проекти (понуда).19 

Одржливиот туризам најопшто може да се сфати како апликација на идејата за 

одржлив развој во туристичкиот сектор, односно туристички развој којшто ги задоволува 

потребите на сегашните без да ја изложи на ризик способноста на идните генерации да ги 

задоволат нивните сопствени потреби. Тоа е туристичка дејност која не ги загрозува 

ресурсите врз кои се темели, за тие да останат зачувани за следните генерации, и за да 

можат тие генерации, на исто или повисоко ниво, да ги задоволуваат своите туристички 

потреби. 

Концептот на одржлив развој укажува дека туристичките потреби треба да излезат 

во пресррт кон согласноста за заштита на околината, за идните генерации, со цел да им се 

овозможи остварување на нивните потреби, барем како на денешните генерации. Затоа 

сегашните генерации треба да го почитуваат правото на идните поколенија кои ќе 

настојуваат да им излезат во пресрет на нивните потреби за патување и развој на туризмот, 

обезбедувајќи егзистенција. Ова е првиот и основен етички принцип на одржлив туризам – 

„принцип на меѓугенерациската еднаквост”.20 

                                                 
19 www.unwto.org/std, Sustainable Development of Tourism, SDT E - Bulletin, UNWTO, February, 2011 
20 Д. Јовичич, Р. Синосич, Етички основи за одржлив развој, Менаџмент за туризам и угостителство, 

Факултет за Географија, Белградски Универзитет, Конферентски трудови, Србија, 2012 
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Одржливот туризам не е посебна форма на туризам, напротив, сите форми на 

туризам може да се стремат кон одржливост. Со одржливиот туризам би се намалиле 

тензиите и несогласувањата настанати во комплексноста на интеракцијата помеѓу 

туристичкото стопанство, посетителите, животната средина и локалната заедница. Тоа е 

пристап кој вклучува долгорочен концепт за развој на природните и создадените 

вредности. 

Одржливниот туризам не ветува рапидни и краткорочни финансиски резултати, 

туку овозможува долгорочни ефекти на економски, општествен и еколошки аспект на 

задоволството. Со него се овозможува континуирано задоволување на основните потреби 

на туристите и на жителите од туристичките дестинации, кои може да се достигнат ако 

свесноста на личната контрола и промената во однесувањето меѓу креаторите, 

посредниците и корисниците на туристичките услуги станат високи. Затоа особено 

внимание треба да се обрне на едукацијата, тренингот и креирањето свесност воопшто, со 

цел јавноста да биде адекватно информирана за најважните цели и предмети на 

одржливиот туризам. 

Во суштина одржливиот туризам се сфаќа како алтернатива на масовниот туризам. 

Наспроти целите на масовноста поврзани исклучиво со квантитативни обележја 

(остварување што поголем туристички промет, максимална искористеност на 

сместувачките капацитети), кај одржливиот туризам примарни се целите со квалитативни 

обележја. Без сомнение, постигнувањето профит и добри економски резултати секако 

останува приоритет, но со таа разлика што квантитетот и физичкиот раст се заменуваат со 

специфичен развој кој се темели врз трајна одржливост на расположивите ресурси. 

Масовниот или индустрискиот туризам ја деградира дестинацијата и нејзината 

природност и на тој начин индиректно и самиот себе се уништува. Оттука потребата да се 

укаже на феноменот на одржлив туризам и развивање менаџмент за одржлив туристички 

развој. Концептот на одржливиот туризам бара суштински промени меѓу сите учесници во 

процесот на туризмот. Доколку има консензус и применливост во поглед на основните 

етички принципи, може да се очекуваат позитивни резултати и развој на туризмот на 

прифатливи основи. 

Концептот на одржливиот развој на туризмот се состои од пет компоненти: 

 заштита на животната средина; 

 афирмација на социјалниот интегритет; 

 негување на културните особености на локалното население; 

 оптимално задоволување на туристичките потреби; 

 остварување економски профит. 

Самата имплементација на концептот на одржлив развој на туризмот треба да се 

темели врз следните три универзални принципи:21 

 Еколошки принцип - подразбира соодветен развој на туризмот што не се 

спротивставува со еколошките закони и природната репродукција на ресурсната 

основа во туристичката дестинација; 

                                                 
21 Зоран Тунтев, Татјана Димоска, Одржлив Развој на Туризмот, Факултет за туризам и угостителство, 

Охрид, 2009, стр. 128 
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 Социо - културен принцип - овозможува компатибилен развој на туризмот преку 

заштита на културните придобивки и идентитетот на локалната заедница, како и 

активно учество на домицилното население во планирањето и управувањето со 

развојот на туризмот; 

 Економски принцип - овозможува инвестирање во т.н. “правилен” развој на 

туристичката дестинација, втемелен на локалните автентични вредности, како и 

остварување профит кој е неопходен за поубав живот на сегашните и идните 

генерации. 

Не секогаш одржливиот развој зависи од носителите на туристичката понуда. За 

секоја туристичка активност пожелно е и одржливо однесување на туристот во текот на 

подготовката на патувањето и во текот на престојот во туристичката дестинација. 

Емоционалната вклученост и личниот филозофски систем на вредности имаат најсилно 

влијание на нивната емпатија спрема природата. Како треба да изгледа ова однесување, 

односно како треба да се однесува туристот, е сублимирано во 10-те златни правила на 

„одржливиот” или „новиот” турист, а тоа се:22 

 туристот да бара форма на сместување која придонесува за намалување на 

влијанието врз животната средина; 

 туристот да избира организатор на патување кој е свесен за влијанието на 

туризмот врз животната средина; 

 туристот за да стигне до туристичката дестинација да користи превозни 

средства кои помалку загадуваат; 

 туристот да користи јавни и/или еколошки средства за превоз во текот на 

одморот; 

 туристот да создава помалку отпад; 

 туристот да ја намалува потрошувачката на вода; 

 туристот да ја намалува потрошувачката на енергија; 

 туристот да дава предност на локало произведените ракотворби и локални 

гастрономски специјалитети; 

 туристот да ја почитува животната средина во местата каде престојува; 

 туристот да дава совети и предлози за подобрување на животната средина во 

местата за одмор. 

Секој потрошувач испраќа одредени сигнали до носителите на понудата и под 

влијание на тие сигнали понудувачите ја моделираат понудата за да излезат во пресрет на 

барањата на потрошувачите. Доколку поголемиот дел од туристите се однесуваат во 

согласност со овие 10 златни правила, тогаш неминовно е дека и носителите на 

туристичката понудата ќе бараат начини за да им излезат во пресрет на барањата на овие 

еколошко свесни туристи. 

Неопходна е и една стратешка рамка за одржлив развој на туризмот. Самата 

стратегија како поим подразбира комплекс на дејствија потребни за постигнување цели 

преку дефинирање на проблемите кои треба да се совладаат и начинот на нивното 

совладување. Стратегијата е единствена алатка за градење, комуницирање и одржување на 

                                                 
22 Јелена Димитријевиќ, Животна Средина, Туризам и Одржлив Развој, Универзите за туризам и менаџмент, 

Скопје, 2009, стр. 150 
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поставениот курс на делување.23 Со неа се дефинира широката палета на неопходни акции 

за совладување на предизвиците со цел постигнување конкретни цели. 

Бидејќи туризмот е многу комплексен феномен заснован на меѓусебно многу 

причинско поврзани претпоставки и фактори со бројни и разновидни функции, неопходна 

е стратегија за одржлив развој на туризмот која треба да ги содржи следните елементи: 

анализа на состојбите, проблемите и можностите; определување цели и стратешки избор; 

и, развивање политики и акциони програми. Управувањето со сложениот туристички 

систем и неговиот развој во склад со туристичките потреби и јавните интереси бара 

широки интердисциплинарни знаења и софистицирани средства. 

Менаџментот е сложен процес на насочување на група луѓе во извршување 

одредени работи и задачи поради постигнување однапред утврдени заеднички цели и 

стратегии. Менаџментот на одржливиот развој им овозможува деловните ентитети од 

областа на туризмот да обезбедат подобра пазарна позиција преку примена на соодветни 

стратегии за одржлив развој. Менаџментот на одржливиот развој во потполност е 

„екоцентричен“ концепт на деловно управување, што значајно го разликува од сите други 

менаџерски пристапи. Тој не е само ново знаење и вештина за постигнување на деловните 

цели, туку е и вистинско знаење и пракса на постигнување на глобалните хумани цели, 

односно оние кои се однесуваат на опстанок на човекот и квалитетот на неговото живеење. 

Причината за управување со одржливиот развој во претпријатијата од областа на 

туризмот е намалувањето на негативните влијанија од нивните процеси и активности врз 

околината. Системите за управуавање со животната средина (ЕМС), за кои ќе стане збор 

подолу во трудот, се релативно нови и прилично иновативни системи за управување во 

претпријатијата кои обезбедуваат дополнителни извори на информации и моќ на нивните 

еколошки и бизнис процеси и перформанси. Тие се основа за пристап на претрпијатијата 

за имплементација на стратегија која во својот фокус ќе ја има одржливоста. 

Рамката за имплементација на стратегиите за одржливиот развој ги вклучува 

следните елементи:24 

 самооценување на еколошките компоненти; 

 дефинирање и имплементирање еколошки политики; 

 создавање организациски ситем за одржлив развој; 

 програмирање на насоките и целите за одржлив развој; 

 одредување механизми за остварување на насоките и целите; 

 имплементирање и одржување стандардни правила; 

 проценка на прилагодувањето на правилата, насоките, стандардите итн.; 

 постојано подобрување на системите на управување со околината. 

Посочените елементи им покажуваат на корисниците, добавувачите и другите 

заинтересирани страни дека одредена туристичка дестинација го имплементирала 

менаџментот на одржливиот развој. 

                                                 
23 Лидија Симонческа, Стратегиски менаџмент, скрипта, стр. 7 
24 Vujic V., Odrzivi Razvoj Turizma, Fakultet za turisticki i hotelski menadzment, Opatija, 2005 
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Една од позначајните иницијативи за одржлив развој на туризмот е прифаќањето 

етички кодекс. Тоа е саморегулирачки механизам, кој се состои од кратки и јасни 

образовни пораки со цел охрабрување на туристичката индустрија и синхронизација на 

однесувањето на туристите со заштитувањето на околината и социо-културните 

карактеристики на туристичките дестинации. Глобалниот код за етика во туризмот, кој е 

креиран на заседанието во Чиле во 1999 година од страна на Светската туристичка 

огранизација, настојува да ги контролира и да ги зајакне претходните препораки и 

декларации за одржлив туризам. Исто така, усвојувањето на споменатиот код јасно ги 

искажува обврските за природни и еколошки богатства и културно наследство во светот 

заштитен од неконтролирани туристички активности и ги охрабрува еднаквите поделби на 

можните добивки кои туризмот ги носи за локалното население на туристичките 

дестинации. Глобалниот етички кодекс ја дава основната рамка за сестрано делување, во 

контекст на општите заложби за општествено одговорен и одржлив развој на туризмот во 

светот.25 Еден од 10-те членови од кои се состои овој кодекс (конкретно третиот член) 

гласи „Туризмот - фактор за одржлив развој“, при што се нагласува дека сите учесници во 

развојот на туризмот треба да ја чуваат природната средина, со цел за достигнување 

стабилен, континуиран и одржлив раст, хармонизиран со правилното задоволување на 

потребите на сегашните и идните генерации. 

 

4.1. Стратегија за одржлив развој на туризмот во Р. Македонија 

Основен предизвик за одржлив развој на туризмот во Р. Македонија е неговиот 

развој да се остварува со најмали можни негативни влијанија врз животната средина. 

Доколку туризмот не се развива со почитување на принципите на општествена 

одговорност и одржливост, можат да настанат штети, не само за животната средина, туку и 

пошироко, што на подолг рок може да предизвика значајно намалување на потенцијалот во 

туристичкот сектор. Евидентна е потребата од селекција и диференцијација на 

туристичките активности врз основа на кои ќе се предвидуваат мерки за заштита и 

унапредување на животната средина. 

Согласно македонскиот Устав, секој има право на здрава животна средина, како и 

одговорност да ја заштити и унапреди. Ова значи дека заштитата на животната средина е 

задача и одговорност на секој граѓанин, претпријатие и институција, во границите на 

нивниот капацитет и слободата да се делува. 

Неопходен услов за остварување одржлив развој е одговорен однос на државата кон 

ова прашање. Р. Македонија прифаќајќи ги предизвиците својот иден развој да го темели 

врз доследна примена и почитување на одржливоста, започна сложена постапка за 

подготовка на стратешки документи и потребна законска регулатива за оваа цел. Како 

претпоставки за донесување Национална стратегија за одржлив развој на Р. Македонија 

2009-2030 година, подготвени се документите:26 

 Концепциски приод во креирање и оживотворување на Национална 

стратегија за одржлив развој на Р. Македонија, 2000 год.; 

                                                 
25 Global Code of Ethics for Tourism, www.world-tourism.org 
26 http://www.macefdrr.gov.mk/files/dokumenti/NSSD.pdf 
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 Национална проценка за одржлив развој на Р. Македонија, 2002 год.; 

 Истражувачки концепт за обезбедување аналитичка и прогностичка граѓа во 

функција на изработка на Национална стратегија за одржлив развој на Р. 

Македонија. 

Одржливиот развој на туризмот е анализиран во Националната стратегија за развој 

на туризмот, Националната стратегија за економски развој на Р. Македонија, Просторниот 

план на Р. Македонија, Вториот национален еколошки акционен план (национален 

акционен план за животна средина) и сл. 

Во Националната стратегија за развој на туризмот 2009-2013 година, се укажува на 

влијанието на туристичкиот развој врз искористувањето на природните ресурси, особено 

се укажува на преголемото искористување или неодржливото користење на водните 

ресурси, загадувањето и бучавата, проблемот со отпадот, загадувањето на естетскиот 

пејзаж и сл. Како основни причини за проблемите на спроведување на заштитата на 

природата се наведени следните:27 

 Ниско ниво на образование и недостаток од информации, што придонесува 

за ниско ниво на свест кај населението за односот меѓу човечките 

активности и животната средина; 

 Сè поголемата сиромаштија, која не ги препознава принципите на одржлив 

развој, се манифестира преку незаконското преголемо користење на 

природните ресурси; 

 Нецелосната законска регулатива; 

 Слаб институционален капацитет, во смисол на образуван и обучен 

персонал, опрема и ресурси; 

 Неконтролираната урбанизација, де-аграризацијата и индустријализацијата 

се главните процеси кои ја нарушуваат еколошката рамнотежа; 

 Стаганција на економијата и користењето застарени технологии; 

 Процесот на профитабилна заработка во високо конкурентни пазарни 

услови, постојаниот тренд кон глобализација и фаворизирање на понови, 

попрофитабилни видови кои целосно ги истиснаа автохтоните, ниско 

производни и/или профитабилни генетски типови. 

Во Националната стратегија за економски развој, до 2020 година се инсистира на 

унапредување на туризмот кој е во функција на привлекување странски туристи, со 

нагласено користење на компаративните предности. Стратегијата, исто како и 

Националната стратегија за развој на туризмот, предвидува: јасно дефинирање на 

одржливи приоритети, примена на европски критериуми во развојот на туризмот и 

неопходни инвестиции со цел унапредување на стандардите и конкурентноста во 

туристичката понуда. 

Основни потенцијали за одржлив развој на туризмот се следните: 

 природни карактеристики (геотуристичка положба, релјеф, клима, 

хидрографија и др.); 

 природни вредности; 

                                                 
27 Националната стратегија за развој на туризмот 2009-2013 година, стр. 77 
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 културно - историски вредности; 

 сместувачки капацитети. 

Р. Македонија ги поседува сите и располага со огромни потенцијали за развој на 

одржлив туризам. Можеби одреден проблем претставува состојбата со сместувачките 

капацитети (поголемиот дел од нив делуваат застарено, немаат квалитетна изградба и не се 

фокусирани на еколошки изведби), но доколку државата покаже поголема 

заинтересираност за развивање на „зелен” туризам, несомнено и тој проблем набрзо ќе 

биде разрешен. 

Една детална акциска програма, која ќе произлезе од стратегијата за одржлив 

туризам, може да помогне при достигнувањето на целите за одржлив развој на туризмот во 

Р. Македонија. Таа акциска програма би изгледала вака:28 

1. Изградба на интегративен и прилагодлив концепт за одржлив развој на 

туризмот 

 развој на национални и регионални планови за туристичките потреби; 

 интеграција на туристичкото планирање во планирањето на развојот,  

заштитата и унапредувањето на животната средина; 

 изградба на структури кои ќе ја олеснуваат соработката помеѓу сите 

инволвирани страни во изградба на концептот (локални, национални и 

интернационални); 

 промоција на економски, општествени и за животната средина прифатливи 

туристички продукти; 

 креирање отворени мрежи за информациски и истражувачки цели од областа 

на одржливоста; 

 воведување критериуми за контрола на влијанијата од туристичкиот развој и 

прогресот направен со мерките преземени во насока на одржлив развој на 

туризмот; 

 независни ексспертски проценки за туристичките проекти тиристичките 

развојни планови во Р. Македонија; 

 подготовка на програми за имплементација, мониторинг и презентирање на 

резултатите и иницијативите за прогрес во одржливиот туризам со размена 

на искуства, знаења и најдобри практики; 

 прифаќање, почитување и имплементација на Глобалниот кодекс за етика во 

туризмот; 

 промени во потрошувачкиот модел во туризмот (поретко, поссодветно и 

посовесно патување, и соодветно општествено и за животната средина 

прифатливо однесување во дестинациите). 

2. Заштита на капацитетот на животната средина и воспоставување и 

одржување на рамнотежата на системот животна средина 

                                                 
28 Јелена Димитријевиќ, Животна Средина, Туризам и Одржлив Развој, Универзитет за туризам и 

менаџмент, Скопје, 2009, стр. 213 
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 определување на капацитетот на животната средина во еколошките и 

заштитените области; 

 детерминација на границите на капацитетот во туристичките региони; 

 програми за воздржување од понатамошно проширување на туризмот во 

областите каде што животната средина е веќе под голем „стрес” од овие 

активности; 

 донесување јасни регулативи и мерки со цел да се обнови деградираната 

животна средина во регионите каде што возможните граници за капацитет се 

веќе надминати; 

 намалување на интензитетот на туристичката активност во простор и време; 

 строга заштита на загрозените видови; 

 минимизирање на потрошувачката на природните ресурси; 

 промовирање на употреба на обновливи извори на енергија и редукција на 

користењето на необновливата енергија; 

 промовирање на третмани за заштита на основните квалитативни фактори на 

животната средина (вода, воздух и почва) и правилно управување со 

отпадот; 

 промоција на модели за транспорт и транспортни концепти пријателски кон 

животната средина; 

 воспоставување економски мерки за намалување на негативните влијанија 

врз животната средина (такси и други давачки, примена на принципот 

загадувачот плаќа). 

3. Почитување на човековите права во областа на туризмот 

 подобрување на квалитетот на животот на луѓето како резултат на 

активностите во туризмот; 

 рамномерна дистрибуција на економските придобивки од туризмот; 

 заштита на локалното населенеие од „протерување” заради развој на 

туризмот; 

 заштита од проституција, дрога и други негативни појави поврзани со 

туризмот; 

 забрана на злоупотреба на децата за работа во туристички цели; 

 заштита на маргинализираните групи од експлоатација и зависност; 

 заштита и зачувување на економските, општествените и културните 

интереси на локалното население; 

 обезбедување задолжителен минимум на социјални стандарди за луѓето 

вработени во туризмот; 

 заштита на традиционалните елементи поврзани со идентитетот, културата и 

интересите на заедниците во туристичките дестинации; 

 информирање на локалната популација за можностите и ризиците од 

туризмот; 

 воспоставување информативни центри во туристичките дестинации; 

 пристап до туристичките можности за сите (домашни и странски гости и 

локални жители). 
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5. Еколошка етика и екотуризам 

 

Некогаш човекот спрема сè што го опкружуваше постапуваше така како да сите тие 

поседуваат свест. „Средината на дивјакот беше полна со суштества кои поседуваа души”. 

”...Како можете да го купите или продадете небото или топлината на земјата?... 

Ако ние не ја поседуваме свежината на воздухот и бистрината на водата , како можете 

вие тоа да го купите? Морате да ги научите своите деца дека земјата под нивните 

стапала е пепелта од нивните дедовци. Така тие ќе почнат да ја почитуваат земјата, 

кажете им на вашите деца дека земјата е во сродство со нас. Научете ги вашите деца 

како што ние то го правиме со нашите, дека земјата е наша мајка. Што и да ја снајде 

земјата ќе ги снајде и синовите на земјата. Ако човек плука на земјата, плука на самиот 

себе. Земјата не припаѓа на човекот. Човекот припаѓа на земјата, тоа добро го знаеме. 

Сè е во меѓусебна врска, како крв која ги обединува семејствата. Не е човекот творец на 

ткаенината на животот, туку само влакно во неа.…”29 

Од огромна важност за иднината на Земјата постанува преиспитување на 

прашањата како што се: Каков бил нашиот досегашен развој на цивилизацијата? 

Неплански? Профитерски? Неодговорен? Постои ли можност да се удрат темели на 

подруга филозофија на живот? Темели на една подруга бизнис филозофија? Кои вредности 

треба да излезат во прв план? Дали нас ни е грижа за среќата и задоволството на идните 

генерации? Или само профитот? Како понатаму? Ова се прашања кои се од императив за 

денешницата бидејќи човештвото денес се наоѓа на судбоносната пресвртница во својот 

развој - да се биде или не. Преку заедништво помеѓу природата и човекот може да се 

осигура живот за сегашните и идните генерации. Оттука е потребата од развивање 

одговорност и еколошка етика како кај поединците така и кај организациите. 

Еколошката етика претставува систематски опис на моралните односи помеѓу 

човечките суштества и нивното природно опкружување. Таа го објаснува карактерот на 

еколошките норми спрема кои луѓето имаат одредена одговорност. Еколошката етика 

претставува потреба од подруг парадигматски пристап (промена на парадигмата од 

западна во зелена) во развојот на околината и нагласувањето дека одговорноста за 

околината е одговорност и за животот. 

Еколошката етика го апострофира екоцентризмот за сметка на антропоцентризмот. 

Имајќи предвид дека антропоцентризмот е таков филозофски поглед на светот кој смета 

дека човекот е средиште на светот и крајна цел на неговиот развиток, екоцентризмот ја 

препознава екосферата, пред поединечните организми, како извор на живот. Зар не е ли 

очигледен пропустот на антрополозите, за кои природата е само објективна зададеност и 

според кои само луѓето имаат суштинска вредност и морално достоинство, а остатокот од 

природата има вредност само доколку тоа му служи на човекот? Екоцентричноста ја 

препознава мрежата на живот и препознава дека ниеден организам не е повреден од некој 

друг. Екоцентризмот укажува на човековата исконска поврзаност со природата. Ако луѓето 

                                                 
29 Извадок од порака која во 1854 година ја упатил индијанскиот поглавица на амерканскиот гувернер кој од 

него барал да му продаде голем дел од индијанската земја. 
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се идентификуваат со природата, тогаш грижата за природата постанува дел од грижата за 

себе самите. 

Според класичната економска парадигма, човекот е загрижен само за својот 

опстанок и го вреднува она што му дава корист. Економистите еколошките добра ги 

третираат како дар од природата чие искористување е регулирано со законите на 

економската рационалност, а не ги третираат како ограничен ресурс. Економситите 

еколошките трошоци ги нарекуваат негативни екстерналии (екстерналија е ненадоместено 

влијание на делувањето на некое лице врз благосостојбата на субјектите на кои се 

влијае30), и склони се во секоја прилика да ги оттурнат од себе во насока на државата, 

потрошувачите или идните генерации. Како што вели и Шумахер: „Наречи го нештото 

неморално, грдо, уништувачко за душата или деградирачко за природата и човекот, 

опасност за мирот во светот или за благосостојбата на идните генерации: сè додека не 

го прикажеш како економски неприфатливо, не го доведуваш во прашање неговото право 

за опстанок, раст и напредок.“ 

Месарович и Пештел, едни од креаторите на два извештаи од Римскиот клуб31, 

сметаат дека се неопходни економски промени кои се можни единствено „ако дојде до 

темелни промени во вредностите и однесувањето на човекот како што се нова етика и 

нов однос спрема природата”. Тие бараат нова светска свест, нова етика во користењето 

на материјалните ресурси, нов однос спрема природата, базиран повеќе на хармонија 

отколку на освојување, чувство за идентификација со идните генерации. „Прв пат во 

човечкиот живот на Земјата, од човекот се бара да се откаже од она што може да го 

прави; од него се бара да запре со својот економски и технолошки напредок или барем да 

го насочи поразлично отколку порано. Од човекот сега се бара да се концентрира на 

органски раст на целиот светски систем”. Месарович и Пештел заклучуваат дека, без 

овие темелни промени, „Homo sapiens самиот себеси ќе се осуди на пропаст”. Овие двајца 

автори за прв пат се обиделе да укажат на економските потреби и ресурсите од целиот свет 

и за прв пат е поставено барањето за етичка промена, но не како последица на етичките 

верувања, туку како рационална последица на економската анализа. 

Нашата сегашност неизбежно претставува минато за идните генерации. Каква ли 

етика промовира денешното потрошувачко индустриското општество? Неумерената 

потрошувачка води кон неумерено производство, а тоа пак доведува до исцрпување на 

природата и нејзина деградација. Човекот се оттуѓува од своите исконски потреби и 

нагони, ја губи моќта да обезбеди иднина и за себе и за идните генерации. 

Пред така егоистичната единка се поставува нова морална дилема - дали е негова 

обврска грижата за идните генерации? И самото постоење на таква дилема укажува на 

расчекорот помеѓу човекот и природата. Таков вид на себичност не е позната во природата 

и укажува на човековиот степен на отуѓување од неа. По дефиниција животот е потреба за 

продолжување на видот. На современиот човек тешко е да му се наметне моралната 

обврска да им остави на располагање природни ресурси на идните генерации, бидејќи тој 

                                                 
30 Ристо Гогоски, Основи на економија, Центар за научно - истражувачка работа, Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид, 2005 год., стр. 181 
31 Клуб на жители од светот кои делат заедничка загриженост за иднината на човештвото, основан во 1968 

год. 
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нема способност да го согледа патењето и да им овозможи живот на своите современици 

кои ја немале таа среќа да живеат во развиено општество. Затоа на современиот човек мора 

да му постане јасен начинот на кој настануваат производите и како доаѓаат до нив, мора да 

му се покаже цената која ја прикажува и „еколошката вистина” и мора да им бидат 

понудени варијанти кои ја штитат животната средина. 

Она што за економистите е производ на здравиот разум, за еколозите е необјасниво 

неразумно. Успехот не треба да се мери единствено преку остварениот профит. Надежта 

дека ќе дојде до голем пресврт во односот спрема природата и начинот на живеење 

останува на човекот кој мора да смогне сили да го измени својот однос спрема природата, 

но и да ги преиспита своите етички и морални принципи. 

Базирано на достапните научни докази, со сигурност може да се рече дека 

екосистемите се есенцијални за човештвото, дека не може да бидат заменети со 

технолошки пронајдоци, дека човекот извршил огромно негативно влијание врз нив и 

доколку не промени нешто, во следните декади следува уништување, еутаназија на тие 

екосистеми. 

Сега мора да се фокусираме на она што можеме и што треба да го направиме во 

насока на еколошката одговорност, наместо еутаназија на природата да извршиме 

еутаназија на неодржливите бизнис практики, и тоа не бидејќи нештата поврзани со 

животната средина се до тој степен влошени, туку бидејќи можноста за подобро утре не 

може да биде игнорирана. Бидејќи предоцна е да се биде песимист! 

Екоцентризмот и еколошката етика своја примена наоѓаат и во бизнис можностите. 

Туризмот нуди одлична подлога за примена на еколошките практики. Еден таков 

алтернативен облик на туризам кој има почит кон природата е екотуризмот. Тоа е туризам 

кој води сметка за природата и поттикнува одговорно патување во природните области 

преку едновремена заштита на животната средина и подобрување на благосостојбата на 

локалното население. Екотуризмот „се справува“ со живите делови од природното 

опкружување и се фокусира на еколошката одговорност и личниот раст на туристот 

вклучен во тој вид на туризам. Тоа е вид на туризам кој вклучува посета на дестинации 

каде флората, фауната и културното наследстви се примарни атракции. 

Екотуризмот тежнее кон тоа да им даде на туристите увид за влијанието на човекот 

врз животната средина и за почитта на природата и нејзините закони. Составен дел на 

екотуризмот е промоцијата на биодиверзитетот како одржлив начин за зачувување и 

заштита на природните благодети, и промоција на рециклирањето, енергетската 

ефикасност и зачувување на водните ресурси. Повеќето од туристите вклучени во 

екотуризмот најчесто имаат повисоки етички вредности и еколошка свест. Таквите 

туристи стекнуваат нови искуства преку активното и директното партиципирање во 

дестинацијата и нејзината животна средина, како и преку заштитата и унапредувањето на 

еколошкиот интегритет и биодиверзитет на истата. 

Според UNWTO, екотуризмот претставува таков туризам кој ги има следниве 

карактеристики: 
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1. Форма на туризам кој е базиран на природата во кој главната мотивација на 

туристите е набљудувањето и вреднувањето на природата и традиционалните 

културни обележја кои преовладуваат во природните области; 

2. Содржи едукативни и интерпретативни обележја; 

3. Генерално е организиран од специјализирани туроператори за мали групи. 

Давателите на услуги во дестинацијата претежно се мали, локални приватни 

бизниси; 

4. Ги минимизира негативните влијанија спрема природното и општественото 

опкружување; 

5. Го овозможува зачувувањето на природните области кои претставуваат 

екотуристички атракции преку тоа што генерира економски бенефити за 

заедницата и организациите, овозможува вработувања и подигнување на свеста 

преку конзервација на природните и културните вредности. 

Како форма на екотуризам се појавува и „зелениот“ туризам. И овој вид на туризам 

акцент става на екологијата и заштитата на животната средина. Додека екотуризмот 

најчесто се фокусира на одредена група која сака да учи за природната средина 

вклучувајќи се во патувања и туристички искуства, „зелениот“ туризам се насочува кон 

урбаните жители нудејќи им начин како да го поминат одморот во селски предели и како 

да го намалат стресот од градските средини со тоа што ќе се доближат до природата.32 

„Зелените“ туристи имаат критички склоности кон еколошки неодговорните практики и 

тежнеат кон тоа да ја применат оваа еколошка свесност во самото патување. 

Поради своите специфични карактеристики, екотуризмот  јасно е противтежа на 

масовниот туризам. Тој се базира на мали кориснички групи (семејство, пријатели) на 

страната на побарувачката, како и на мали и специфични објекти на страната на понудата. 

2002 година е прогласена за интернационална година на екотуризмот. 

Постои јасна разлика помеѓу концептот на екотуризам и одржлив туризам. 

Терминот екотуризам се однесува на сегментот во рамките на туристичкиот сектор чиј 

фокус е одржливоста на животната средина, додека принципите на одржливост може да се 

применат на сите форми на туристички активности, операции, установи и проекти, 

вклучувајќи конвенционални и алтернативни форми.33 Многу форми на екотуризмот може 

да не бидат одржливи и доколку се сака екотуризмот да придоне кон одржливиот развој, 

тогаш ќе бидат потребни внимателно планирање и управување. Екотуризмот не е 

автоматски одржлив. Ако екотуризмот не е културно прифатлив и локалните жители 

немаат корист од неговото постоење, тие ќе бидат непријателски настроени кон него и 

може да го поткопаат. 

Екотуризмот ја нагласува релативно недопрената природа. Се разликува тврд и мек 

екотуризам34. Тврдиот екотуризам ја нагласува интензивната, личната и продолжена 

средба со природата и тоа во најчесто недопрена природна средина каде не постои пристап 

                                                 
32 Mitani S., Green Tourism, Environmentally Sound Rural Tourism in Japan: Recommendations for Improvement 

of Japanese Green Tourism Practices, Maastricht Graduate School of Governance, Master of Science in Public 

Policy and Human Development, Thesis, p. 6 
33 http://www.unep.fr/scp/tourism/events/iye/pdf/iye_leaflet_text.pdf, International Year of Ecoturism 2002 
34 Z. Radosavljevic, M. Radosavljevic, Menadzment Odrzivog Turistickog Razvoja, научен труд во списанието 

Hotel link, стр 602 
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за услуги и објекти. Учесниците на вакви патувања се обично „еколози” кои силно се 

посветени на принципите на одржливост. Тие се високо образовани личности, за нив 

природата е од примарен интерес (во смисла на нејзино зачувување, заштита и 

истражување) и често се членови на различни еколошки движења и институции за заштита 

на животната средина. Мекиот екотуризам е окарактеризиран како краткотрајна и умерена 

интеракција со природата и обично во прашање е една од компонентите и целите на 

туристичкиот производ. Учесниците во одредена мера ја ценат атракцијата и отворени се 

за учење за одржливоста и слични прашања, но нивото на посветеност спрема природното 

опкружување, во филозофска смисла, не е така силно. Мекиот екотуризам се одвива во 

помалку недопрена природна средина за разлика од тврдиот, што обезбедува високо ниво 

на услуги и објекти. 

Фундаментално за одржливата туристичка индустрија е прифаќањето на следните 

клучни принципи кои го подвлекуваат концептот на екотуризмот:35 

 Екотуризмот да овозможи долгорочни бенефити за ресурсите, за локалната 

заедница и индустријата (бенефитите може да бидат конзерваторски, научни, 

општествени, културни или економски); 

 Да овозможи искуство од прва рака и искуство преку партиципација и 

проучување; 

 Екотуризмот да ја вклучи едуцираноста помеѓу сите странки - локалната 

заедница, владата, организациите, индустријата и туристите (пред 

патувањето, за време на патувањето и после патувањето); 

 Да ги охрабри сите странки да ги препознаат суштинските вредности на 

ресурсите; 

 Да го вклучи прифаќањето на ресурсите преку еколошките термини и во 

еколошките граници; 

 Да промовира разбирање и вклучи партнерства помеѓу многу учесници 

(владата, невладини организации, научници и локалната заедница) пред и за 

време на операциите; 

 Екотуризмот да промовира морални и етички одговорности и однесување во 

склад со природната и културната средина од страна на сите учесници. 

Размислата за материјален раст по секоја цена го изместил човекот од рамнотежата 

со природата и затоа неопходна е една еколошка свест и еколошки одговорно однесување. 

Еколошките проблеми кои ги имаме не можеме да ги решиме со истиот начин на 

размислување со кои истите ги создадовме. При тоа, еколошката свест не ја чинат само 

сознанијата од областа на природата и општеството, нарушувањето на еколошката 

рамнотежа и потребата за заштита на животната средина, туку и совеста, моралните 

принципи, системот на вредности и спремноста на поединците и општествените групи да 

се ангажираат во таа заштита и одговорно да се однесуваат спрема средината во која 

живеат. Движењето за „зелен“ капитализам кое претходно го споменавме, смета дека 

„зелената“ технологија, „зелените“ даноци, „зеленото“ етикетирање, еко - свесното 

                                                 
35 Jovan Stojanoski,  Liljana Elmazi, Environmentally Responsible Marketing and Ecoturism - The Case of Lake 

Ohrid and Prespa Lakes in Macedonia and Albania, “Turizam - Savremene Tendencije u Turizmu” - Naucno - 

strucni casopis iz turizma, br. 10, Hotelijerstvu i Gastronomiji, 2006, стр. 65 
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купување и сл. би можеле да ја насочат трката кон профит со еколошки „бекграунд“, дури 

и да ја пропагираат можноста дека обновувањето на животната средина и профитирањето 

може да се одвиваат истовремено, односно дека може и да се зголеми профитабилноста, а 

притоа и да се унапреди животната средина. Токму тоа и ќе биде предмет на обработка во 

понатамошниот дел од овој труд. 

 

III Еколoшката одговорност на угостителските објекти со 

посебен осврт на хотелите како носители на туристичката 

понуда 

Напорот е потребен за создавање на доброто, 

но уште попотребен за воздржување од лошото. 

~ Толстој 

 

1. Дефинирање на општествената одговорност на претпријатијата 

Општествената одговорност на претпријатијата (ООП) како релативно нов концепт 

во светот добива сѐ поголемо значење во последните дваесетина години. ООП е 

динамичен концепт кој сеуште не е разбирлив и прифатлив за најголем дел од 

претпријатијата и земјите во светот, особено за помалку развиените земји како што е 

Република Македонија. Носители на ООП активностите се мултинационалните 

претпријатија и системи кои делуваат глобално, но концептот сѐ повеќе го прифаќаат и 

применуваат и малите и средни претпријатија. 

Во овој труд ќе го користам терминот Општествена одговорност на 

претпријатијата, иако во литературата често се употребува и терминот Корпоративна 

општествена одговорност (КОО). За таков чекор се решив бидејќи зборот „корпоративна” 

често води до забуна, поставувајќи опсег кој е премногу широк со оглед на тоа што 

понекогаш се изедначува со „колективна”, или премногу тесен, ако се согледа конотација 

која се однесува само на големи претпријатија, или на мултинационални корпорации. За да 

се избегнат поврзувања на концептот само со акционерски друштва, а и со цел да не звучи 

ептен капиталистички наклонето, во продолжение на трудот ќе го користам терминот 

Општествена одговорност на претпријатијата. 

Најчесто ООП оди рака под рака со бизнис етиката. Бизнис етиката е применување 

на главните етички идеи на однесување во бизнисот. Деловната етика се дефинира како 

збир на норми, вредности и цели кои припадниците на некоја професија ги употребуваат 

во својата професионална работа. Бизнисот треба да биде етичен за да ги исполнува 

барањата на носителите на интерес, за да ги подобри деловните остварувања, за да ги 

задоволи правните барања, за да спречи или да минимизира штета, за да промовира личен 

морал итн.36 Деловната етика не е посебен збир на етички идеи поинаков од етиката во 

општа смсила на зборот и применлив само во бизнисот. Затоа, за да се сфати бизнис 

етиката, следствено и ООП, треба да се знае што претставува самата етика. 

                                                 
36 Ен Т. Лоренс, Џејмс Вебер, Бизнис и Општествo: Акционери, Етика и Јавна Политика, 12th ed., 2008, стр. 

91 
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Етиката претставува сет на морални принципи и правила кои го водат однесувањето 

на поединците со посебен репект на тоа што е правилно, а што погрешно. Таа е збир на 

начела, обичаи и вредности од кои е определено моралното однесување на поединците или 

групите и како таква е развиена во научна дисциплина која што се нарекува наука за 

моралот или филозофија на моралот. Етичките принципи се патокази или насочници за 

морално однесување. За етичко размислување и однесување станува збор секогаш кога 

однесувањето на еден субјект може да предизвика штета или корист за други субјекти.37 

Доброто, според етиката (науката за моралот) е суштина на моралот, со оглед на тоа што 

човекот е повеќе општествен покрај тоа што е биолошки производ. Човечкото е крајна 

суштина на моралот и негова главна одлика.38 

Платон сметал дека формата на доброто е вечна и неменлива реалност што постои 

безвременски во светот и што е независна од постоењето на луѓето, животните или 

предметите. Луѓето и сите други создадени суштества треба да настојуваат да се усогласат 

себе си според сличноста со формата на доброто. Платон настојувал да ја воспостави 

својата прочуена доктрина дека добриот човек мора нужно да биде среќен. Дури и ако 

неговата доброта не биде возвратена со надворешна награда, дури и ако не доведе до 

ништо друго вон себе, тој ја има својата среќа во самиот факт дека е добар. Зошто? 

Бидејќи моралот е едноставно складно делување на сите елементи на човековата личност 

за да се постигне благосостојба на целината, што пак не е ништо друго освен друг начин да 

се каже дека тоа е вистински израз на човековото јас. 

И според Кант, моралот е универзален закон, апсолутно ист за кого и да е, ист за 

секое рационално суштество во универзумот. Моралните принципи не би престанале да 

бидат вистинити дури и ако човековата раса престане да постои, моралот не произлегува 

од човековата природа, туку тој е наметнат од природата на светот. “Делувај така што 

човечноста, без оглед дали во себе или во некој друг, секогаш ја третираш како цел, 

никогаш само како средство” - Кант 

Следствено, доколку моралот е нешто што е вродено во човекот, тогаш и самиот 

бизнис треба да покажува морални одлики и одговорности, бидејќи самиот бизнис е воден 

од луѓе, а тие луѓе, менаџери и лидери, не треба бизнис околностите да ги ставаат пред 

природните следови и да прават еден противприроден, но капитално пожелен блуд со 

себеси. 

Концептот на ООП е концепт кој содржи морални обележја во себе, а кој е 

релативно нов и почнува да се развива и применува кон средината на седумдесетите 

години од дваесеттиот век. Терминот општетсвена одговорност во голема мера е 

недоволно јасен и прифатен особено од страна на менаџерите на претпријатијата, пред сѐ 

заради големи број на нејасни дефиниции, негово поврзување со филантропијата, но и тоа 

што се смета како непотребен трошок, кој е надвор од основните активности на 

претпријатијата. 

ООП покажува дали и колку организациите покрај за пораст и одржување на 

бизнисот, се грижат и за луѓето, заедницата, животната средина и општеството во целина. 

Терминот за прв пат е употребен од H. Bowen во неговата статија објавена во „Social 

                                                 
37 Лидија Симонческа, Основи на Менаџмент, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2008, стр. 108 
38 Радомир Лукиќ ,Систем филозофија права, Београд, 1992. стр 214-215 
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Responsibility of Businessmen” во 1953 година, за да ја опише интеграцијата на 

општествените прашања, одлучувањето, целите и активностите на организациите. 

Во САД, идејата за општествена одговорност на претпријатијата се појави во 

почетокот на 20 век. Претпријатијата во тој период беа нападнати дека се преголеми, 

премоќни и виновни за асоцијална практика и практика на нелојална конкуренција. 

Критичарите се обидуваа да ја контролираат моќта на корпорациите преку закони против 

монопол, банкарски регулативи и закони за заштита на потрошувачите. Соочени со овој 

општествен протест, неколку бизнис раководители кои гледаа подолгорочно ги советуваа 

корпорациите да ја искористат својата моќ и доброволно да влијаат за остварување големи 

општествени цели наместо да ги интересира само профитот. Некои најбогати бизнис 

лидери во тој период станаа големи филантропи и станаа поодговорни кон општеството.39 

Притоа во овој период се појавија два позначајни принципи: Принцип на милосрдие и 

Принцип на управување со грижа. 

Принципот на милосрдие се однесува на тоа дека бизнисот треба да им дава 

доброволна помош на лицата и групите во општеството на кои им е потребно тоа, односно 

дека најбогатите членови на општеството треба да бидат милосрдни кон не толку 

среќните. Принципот на управување со грижа се однесува на тоа дека бизнисот треба да се 

однесува како јавен старател и да ги зема во предвид интересите на сите што се засегнати 

од бизнис одлуките или политиката. Иако главната цел на претпријатијата е да остварат 

профит, сепак сопствениците се трудат да ги убедат сите носители на интерес дека имаат 

корист од дејствувањето на фирмата и да ги балансираат интересите и потребите на 

различните групи во општеството. Претпријатијата имаат одговорност да ги користат 

ресурсите на добар начин, не само за акционерите туку и за општетсвото во целина. 

ООП се актуелизира во текот на последните децении од дваесеттиот век, со 

интернационализацијата и глобализацијата на претпријатијата. Големите корпорации, 

ширејќи го своето работење во повеќе земји и континенти, во борбата со конкуренцијата, 

почнаа да воведуваат „новини” во работењето, како што се: грижа за животната средина, 

грижа за вработените и нивното здравје, грижа за купувачите, заедницата и сл. Ова го 

прават преку издвојување финансиски средства за вложување во подобрување на 

работните услови, вложување во заедницата, заштитата на животната средина итн. 

Иницијативите за ООП се понапредни во северна отколку во јужна Европа. Идејата 

за ООП почна полека да се развива во поранешните комунистички држави на источна и 

централна Европа, кои беа познати со своите патерналистички практики на 

дискредитираните државни претпријатија. Споредбата во однесувањето на претпријатијата 

во САД и во Европа покажа дека владите во Европа играат поважна улога за промовирање 

на ООП отколку во САД каде што граѓанските активности претежно се на доброволна 

основа. Активизмот на акционерите е понагласен во САД, а активизмот на потрошувачите 

во Европа.  

Постојат повеќе дефиниции за тоа што претставува ООП и нема усвоено една 

единствена дефиниција. 

                                                 
39 David C. Korten , Limits to the Social Responsibility of Business, 1996 
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Европската комисија ја дава следната дефиниција: „ООП е концепт преку кој 

компаниите одлучиле доброволно да придонесат за подобро општество и почиста 

околина. Тоа е концепт во кој компаниите ги интегрираат општествените и еколошките 

интереси во нивните бизнис процеси, со вклучување на сите засегнати страни, на 

доброволна основа. Општествената одговорност вклучува економски, правни, етички и 

дискрециони очекувања кои општеството ги бара од организациите во одреден временски 

период.“40 

Светскиот бизнис совет за одржлив развој во својата публикација „Making Good 

Business Sense” ја дефинира општествената одговорност како „постојана заложба на 

бизнисотт да работи етички и да придонесе кон економскиот развој, истовремено 

пдодбрувајќи го како квалитетот на живот на вработените и нивните семејства, така и 

на локалната заедница и на општеството во целина.“ 

„Општествена одговорност на претпријатијата претставува збир на сите 

економски, правни, етички, дискрециони и еколошки очекувања што општеството ги има 

кон претпијатијата во одреден временски период.“41  

Сумирано, ООП означува збир на активности кои претпријатијата ги применуваат 

во својата бизнис пракса и бизнис стратегија или кои ги преземаат надвор од основните 

бизнис процеси, а кои се однесуваат на заштита на животната средина (еколошка 

одговорност на претпријатијата), заштита на правата на граѓаните и стејкхолдерите, однос 

кон заедницата и општеството. Притоа, сите овие активности претпријатијата ги 

извршуваат на доброволна основа, односно преземените активности се над основниот 

минимум на почитување на законските одредби. 

Се поставува прашањето зошто претпријатијата наместо да го искористат профитот 

за сопствени цели на менаџерите и акционерите, вложуваат во општествено одговорни 

проекти? 

Прво, со развојот на капитализмот, индустријализацијата и сè поголемото 

искористување на природните ресурси, се нарушува животната средина (озонски дупки и 

создавање на синдром на стаклена градина, намалување на површината на дождовните 

шуми, ширење на пустините, топење на глечерите, загадена почва, недостаток на вода за 

пиење и сл.). Владите на земјите носат и низа закони со кои се регулира работењето на 

„загадувачите“ со кои претпријатијата се обврзуваат да воведат задолжителни заштитни 

мерки (филтри, подобрување на производните и бизнис процесите, штедење на енергија, 

заштита на почвата и водата и др.), а се обезбедуваат и дополнителни стимулации за 

претпријатијата кои користат обновливи извори на енергија, еколошки производи и др.  

Второ, во борбата за освојување на пазарот, организациите сакаат да се прикажат 

како „одговорни”, што им носи предност во однос на конкуренцијата. Голем број 

истражувања покажуваат дека организациите кои што се способни да препознаат длабоки 

општествени промени и да предвидат како тие ќе влијаат врз нивната работа се тие што 

преживуваат. 

                                                 
40 Archie B. Carroll, A Three Dimensional Conceptual Model od Corporate Performance, Academy of management 

Review, 1979, Vol. 4, No. 4, p. 500 
41 Benefits of international standards page 13, Role of standards, A guide for small and medium-sized enterprises, 

Working paper, UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION Vienna, 2006 



ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ - ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

52 

 

Трето, грижата за вработените, односно за човековиот капитал станува се 

поактуелна кај сите организации. Бизнис процесите зависат од човековиот потенцијал, па 

вложувањето во неговиот развој е неопходен предуслов за зголемување на профитот на 

секое претпријатие. Затоа креирањето на добри тимови, подобрувањето на работните 

услови, постојаната обука и грижа за развој на кариерата на вработените претставува 

конкурентска предност на организациите.  

Важно е да се напомене дека во денешни современи услови на стопанисување, ООП 

веќе се смета и како 6 - ти елемент на маркетинг миксот (другите пет елементи се 

производот, цената, дистрибуцијата, промоцијата и потрошувачите). 

 Со примена на општествено одговорни активности, претпријатијата го намалуваат 

ризикот од пропаѓање, го подобруваат брендот и репутацијата, што придонесува кон 

остварување на поголем профит и опстанок на долг рок. Добрата репутација го зголемува 

профитот на претпријатијата. Дури 94% од американските манаџери и 86% од 

инвеститорите веруваат дека општествено одговорниот пристап го зголемува растот на 

претпријатијата. Профитот на општествено одговорна фирма е за 18% поголем од 

профитот на фирмите кои немаат ваква одржлива филозофија. Овие претпријатија бележат 

и осум пати поголема стапка на раст на вработеноста. Дури 30% од купувачите во 

развиените земји ги казнуваат претпријатијата кои во еден период се однесуваат 

неодговорно, одбивајќи да ги купат нивните производи. 

Претрпијатијата кои се општествено одговорни применуваат „зелени“ практики и 

истите ги поттикнуваат ширум организацијата, се вклучуваат во заедницата, се 

транспарентни за јавноста, градат култура на општествена одговорност преку обука и 

вклучување на вработените во активностите на организацијата итн. Со тоа додаваат нова 

вредност на својот бизнис, ја зголемуваат својата конкурентност, поттикнуваат 

иновативност и обезбедуваат одржлив развој на сопствениот бизнис, но и на општеството 

во целина. 

 

Придобивки за претпријатијата: Придобивки за општеството: 

Подобрување на репутацијата  Подобра состојба на целните групи 

Висока мотивираност на вработените Идентификација на нови проблематични 

подрачја 

Намалување на финансискиот ризик Креирање иновативни пристапи во решавање 

на проблемите 

Подобрување на односите помеѓу 

засегнатите страни 

Востпоставување мрежа со специфични 

компетенции за решавање на проблеми 

Креирање брендови  

Зголемена конкурентност  

Зголемена продуктивност  

Привлекување инвеститори  
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Добра корпоративна култура  

Долгорочен успех во бизнисот  

 

Табела бр. 2: Придобивки за претпријатијата и општеството од ООП 

(извор: Александра Стоилковска, Бети Деловска, Деловна етика и општествена 

одговорност, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, 2010, стр. 53) 

 

Повеќе од очигледно е дека во денешно време организациите се исправени пред 

многу поголеми очекувања од заедницата и општеството отколку што биле досега. Затоа, 

оние претпријатија кои развиле репутација на општествено одговорни, мора да имаат 

високо развиено ниво на бизнис перформанси, бизнис етика и однос кон заедницата. Тоа 

вклучува и промена на мотивот за работење од финансиски кон морален и етичен. 

 

1.1. Развој на општествената одговорност на претпријатијата 

Теоретичарите кои ја проучуваат ООП сметаат дека луѓето и бизнисите се стремат 

да бидат општествено одговорни уште од кога почнале да се занимаваат со бизнис. Се 

смета дека поделбата на профитни одделенија, заедно со законот за заштита на шумите 

потекнува уште од пред 5000 години. Во Античка Месопотамија, во 1700 година п.н.е., 

кралот Хамураби пропишал код кој се состоел од 281 закони (прескокнувајќи го бројот 

13), со казни кои биле рангирани и кои биле во стилот „око за око”, а се засновале на 

социјалниот статус (во зависност од тоа дали станува збор за роб или слободен човек).42 

Социјалистите Карл Маркс и Фридрих Енгелс исто така на еден имплицитен начин 

се залагале за таа општествена одговорност. Свои размислувања во поглед на 

бирократијата, хуманизмот и општествената одговорност дава и познатиот психолог и 

марксист Ерих Фром.        

Индустријализацијата предизвика доста промени во организационите сегменти, а со 

тоа и врз општествените процеси. На крајот на 19-от век и почетокот на 20-от век, од 

страна на богатите луѓе во бизнисот е наметната филантропијата како концепт. Од 1920 

започнува „нова ера” на општествено одговорни организации, кога организациите 

започнуваат да ги препознаваат и применуваат општествено одговорните практики. 

Во 1970 год. се започна со поинтензивен развој на ООП. Во Европската Унија со 

овој концепт посериозно се започна во 1995 год., кога е формирана водечката бизнис 

мрежа ООП Европа, во која членуваат многу европски претпријатија. Мисијата на ООП 

Европа е да им помогне на претпријатијата да го вметнат ООП концептот во секојдневната 

работа. 

                                                 
42  Gabriele Bartz, Eberhard König, ( Arts and Architecture), Könemann, Köln, (2005), isbn3-8331-1943-8. The laws 

were based with scaled punishments, adjusting "an eye for an eye" depending on social status. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriele_Bartz&action=edit&redlink=1
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Во 1999 год. генералниот секретари на ОН, Кофи Анан, предложи формирање 

мрежа врз база на глобален договор (UN Global Compact). Оваа мрежа започна работејќи 

со водечки мултинационални претпријатија и со секој ден сè повеќе се проширува. 

Важни полиња на кои се темели и развива општествената ООП, а кои се одвивале 

низ историјата се:43 

1. Брзиот развој на бизнисот, кој започнува со индустриската револуција во САД 

и Европа, придонесува кон радикални промени на начинот на работа, движење 

на луѓето и стоките, искористување на природните ресурси и начинот на живот 

воопшто. Се развиваат моќни претпријатија кои делуваат во целиот свет, 

богатството се групира во мал број на луѓе и земји, се развива беспоштедна 

борба за профит и сурова конкуренција. Овој период е познат како „Социјален 

Дарвинизам” и значи пресликување на дарвиновата теорија на природна 

селекција и опстанок на „најздравите“ во бизнисот. 

2. На почетокот на дваесеттиот век започнува движење против големите 

корпорации, заради тоа што тие се однесуваат антисоцијално и 

антиконкурентно. Ова движење, наречено „social gospel”, заедно со движењето 

за заштита на правата на вработените, придонесе во периодот од 1900 до 1960 

година бизнисот постепено да прифаќа дополнителни одговорности и да ги 

почитува законите. Во овој период донесени се голем број закони за заштита на 

правата на вработените, на потрошувачите и сл. 

3. Во периодот од 1960 - те години до 1970 - те години започнуваат движења кои 

се залагаат за заштита на животната средина од загадување на почвата, 

воздухот и водата. Глобалното затоплување и справување со отпадот се најчесто 

третирани прашања од страна на владите и граѓанските здруженија, со што се 

врши пресија врз бизнисите за промени во нивните активности. Во овој период 

од бизнисот се очекува доброволно да се вклучи во решавање на проблемите во 

општеството, без разлика дали се предизвикани од него или не. 

4. Концептот на засегнати страни (носители на интерес, стејкхолдери) 

претставува групирање на сите оние кои се на било каков начин поврзани со 

бизнисот. Под стејкхолдери се подразбираат лица и групи врз кои влијаат 

политиките, процедурите и работењето на организациите. Тие може да бидат 

пазарни, и тоа се сите оние кои што се вклучени во економските трансакции со 

претпријатието (вработените, акционерите, кредиторите, набавувачите, 

корисниците) и непазарни, кои што претставуваат сите оние лица или групи кои 

што иако не се директно вклучении во економската размена со фирмата, сепак 

се засегнати од неа или  можат да влијаат на нејзините активности (јавноста, 

заедницата, владата, активистичките групи, медиумите). 

5. Општествени теми и проблеми кои ги засегаат и бизнисот и општеството, а од 

кои зависи нивната иднина: 

- заштитата на животната средина; 

- глобализацијата; 

- развојот на технологијата. 

                                                 
43 Александра Стоилковска, Бети Деловска, Деловна етика и општествена одговорност, Универзитет за 

туризам и менаџмент, Скопје, 2010, стр. 60 
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ООП постепено еволуира. Како што еволуира идејата за ООП, од принципот на 

милосрдие и управување со грижа, па сè до новите разбирања за корпоративното 

граѓанство, така и бизнисот еволуира во начинот на кој реагира и се справува со разните 

предизвици од страна на носителите на интерес. 

Во праксата ООП најчесто се третира како страничен проект, одвоен од суштината 

на бизнис активностите на претпријатијата. Концептот на ООП речиси секогаш 

подразбира реактивен приод кој не секогаш е во склад со суштинските грижи за животната 

средина, туку се дејствува во постоечките рамки без некој посебен предизвик. За да се 

избегне оваа пречка, некои бизниси престанаа да зборуваат за ООП и го заменија терминот 

со пошироки концепти како што се „корпоративното граѓанство“. 

Корпоративното граѓанство подразбира градење партнерства со носителите на 

интерес, откривање бизнис можности при служење на општеството и трансформирање на 

грижата за финансиска изведба во визија за интегрирано финансиско, еколошко и 

општествено остварување.44 Тоа е капитализам со општествена совест. Сè поголемите 

очекувања од носителите на интерес и лесниот пристап до информациите ги натераа 

организациите да воспостават интегрирана стратегија за корпоративно граѓанство како дел 

од нивниот целосен деловен план.45 

Некои големи национални претпријатија го користат поимот корпоративно 

граѓанство за да ја означат својата ангажираност во одредени области на ООП. Понекогаш 

овие два поима се користат како синоними, иако корпоративното граѓанство се фокусира 

на надворешниот аспект на општествената одговорност (на пример, добротворни 

активности, донации, спонзорства, волонтерство на вработените), додека ООП ја зема во 

предвид и внатрешната димензија (на пример, односот кон вработените).46 

Претпријатијата не се подобруваат во сферата на корпоративното граѓанство преку 

ноќ. За тој процес потребно е време. Најчесто фирмите минуваат низ секвенца од 5 фази 

додека се развијат во рамките на корпоративното граѓанство.47 Првата фаза е 

елементарната фаза. Во оваа фаза граѓанството не е развиено. Менаџерите не се 

заинтересирани и не се вклучени во општествените прашања. Претпријатијата го 

почитуваат законот, но не одат подалеку од тоа. Претпријатијата имаат тенденција да 

бидат дефанзивни, реагираат само кога некој им се заканува. Втората фаза е фазата на 

вклученост. Во оваа фаза претпријатијата стануваат свесни за сменетите очекувања на 

јавноста и ја увидуваат потребата да ја задржат својата дозвола за работа. Почнуваат да 

влегуваат во интеракција и да ги слушаат носителите на интерес, иако тоа најчесто се 

случува преку воспоставени оддели. Се вклучуваат топ менаџерите. Честопати 

претпријатието во оваа фаза ги забрзува филантропските донации или се залага за 

специфични цели во однос на животната средина. Претпријатијата реагираат реактивно на 

проблемите кои им се посочени од носителите на интерес. Фазата на инвентивност е 

трета фаза. Во оваа фаза претпријатијата може да станат свесни дека немаат капацитет да 

                                                 
44 Barbara Altman & Deborah Vidaver, A Framework for Understanding Corporate Citizenship, p. 1-7 
45 Corporate Citizenship on the Rise, www.NewFuturesMedia.com 
46 Координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата, Национална Агенда за Општествена 

Одговорност на Претпријатијата за Република Македонија 2008 - 2012, Скопје, 2008, стр. 11 
47 Bradley K.Googins & Philip Mirvis, Stages of Corporate Citizenship, California Management Review, Vol. 2, 

2006, p. 104 
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Проспери 

тет 

Економија 

Заедница, 

луѓе 

Животна 

средина 

ги извршат новите заложби, предизвикувајќи бран структурални иновации. Одделите 

почнуваат меѓусебно да се координираат, се лансираат нови програми и претпријатијата 

почнуваат повеќе да ги разбираат деловните причини за вклучување во корпоративното 

граѓанство. Четвртата фаза е фазата на интеграција во која претпријатијата ја согледуваат 

потребата од градење покохерентни иницијативи и координација на програмите за 

одржливост. Тие се проактивни претпријатија кои стапуваат во постојани врски со 

носителите на интерес. Последната, петта фаза е фазата на трансформација. Во оваа 

последна фаза од моделот, претпријатијата располагаат со лидери кои се визионери и кои 

се мотивирани од чувството за повисока корпоративна цел. Тие воспоставуваат 

партнерства со други организации и поединци надвор од бизнисот за да се справуваат со 

пошироки социјални проблеми и се целосно транспарентни претпријатија. 

 

1.2. Концепт на општествената одговорност на претпријатијата 

Не постои учтив начин да се каже дека бизнисот го уништува светот! Секој менаџер 

или организација мора да настојуваат да се справат со многубројни одговорности. 

Верувањето дека задача на бизнисот е само да создава заработка веќе нема свое 

оправдување. Наместо тоа, денес многу бизнисмени веруваат дека клучниот предизвик со 

кој се соочуваат нивните организации е истовремено да ги извршуваат економските и 

општествените одговорности. Бизнисот мора да ги исполнува економските должности кон 

своите акционери, да ги почитува општествените закони и регулативи и да биде 

општествено одговорен кон разните носители на интерес. 

Општествено одговорното работење на претпријатијата значи тие да воспостават 

добри односи со луѓето (вработени, акционери, клиенти, партнери), со заедницата во која 

делуваат (граѓански организации, локални заедници), со општеството (грижа за здрава 

животна средина) и истовремено да ги извршуваат своите основни дејности. Ваквиот 

однос води кон просперитет на сите вклучени страни. На следната слика даден е приказ на 

концептот на ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 2: Концепт на општествената одговорност 
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Во теоријата овој пристап е познат како „Triple Bottom Line” (Тројна Гранична 

Линија) или 3P (Profit, Planet, People) и претставува основа за одржливост во смисла на 

општествената одговорност. 

„Profit” се однесува на тоа што претпријатијата егзистираат во економски услови 

каде профитот сепак го диктира темпото, при што се наметнува таква игра што ако не се 

биде успешен во смисол на остварување добивка, ќе бидеш отстранет од пазарната сцена и 

конкуренцијата. 

„People” или човечки капитал значи водење грижа за луѓето во претпријатијата. 

Основата на грижата за луѓето е почитување на конвенцијата за човекови права, но и 

многу повеќе: грижа за здравјето на луѓето, за нивниот развој и грижа за нивните 

семејства.  

 „Planet” или природен капитал значи водење грижа за заштита на животната 

средина преку поттикнување и примена на проекти кои вклучуваат обновливи енергии, 

прочистување на водата, намалување на отпадот и негово рециклирање и слично. Токму 

ова „P“ се однесува на еколошката одговорност на претпријатијата, која ќе биде подолу 

објаснета. 

Во теоријата за ООП, најпозната и најприфатена е пирамидата на ООП која во 1991 

ја воведува Archie B. Caroll48. Тој на едноставен начин дава опис на развојот на 

одговорностите кои ги презмеаат организациите. Пирамидата е прикажана на слика бр. 3. 

 

Слика бр. 3: Пирамида на ООП 

(извор: http://research-methodology.net/carrolls-csr-pyramid-and-its-applications-to-

small-and-medium-sized-businesses/) 

 

Економски одговорности - историски гледано, претпријатијата се формираат со 

цел да произведуваат производи и услуги за задоволување на одредени потреби на 

                                                 
48 Business Horizonts, Jully/August 1991, The Foundation for the School of Business at Indiana University 

Филантропски 

одговорности 

Етички 

одговорности 

Правни 

одговорности 

Економски 

одговорности 

Да се биде добар 
корпоративен граѓанин 

Да се биде етичен, оврска 
да се постапува правилно и 
фер. Да се избегне штета. 

Придржување кон законите. 
Законот е кодот на општеството 
за правилно и погрешно. 

  Профитабилност. Темелот   на      
        кој се друго се потпира.  

http://research-methodology.net/carrolls-csr-pyramid-and-its-applications-to-small-and-medium-sized-businesses/
http://research-methodology.net/carrolls-csr-pyramid-and-its-applications-to-small-and-medium-sized-businesses/
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потрошувачите во општеството. Основен мотив за водење на бизнис е остварување на 

профит. Со тек на време овој мотив се трансформира во остварување на максимален 

профит, зачувување силна конкурентна позиција и одржување високо ниво на оперативна 

ефикасност; 

Правни одговорности - покрај профитабилноста, многу е важно фирмите да ги 

почитуваат законите кои ги донесуваат владите. Економската одговорност оди рака под 

рака со правните обврски. Секоја фирма како дел од општеството мора да ги почитува 

законите и регулативите. Правната норма претставува вид на општествена норма, како 

пропишани правила на однесување на субјектите на правото чија примена се заштитува со 

принуда на државата и со кои се утврдуваат минималните стандарди што бизнисите треба 

да ги следат. 

Етички одговорности - се активностите кои општеството ги очекува од 

претпријатијата, а кои не се задолжителни согласно законите. Тие ги претставуваат 

стандардите, нормите и очекувањата на купувачите, добавувачите, вработените, 

акционерите и заедницата, а кои се фер, навремени или ги почитуваат моралните права на 

засегнатите страни. 

Филантропски (дискрециони) одговорности - тоа се активностите на 

претпријатијата кои ги преземаат како добри општетвени граѓани. Во овие активности 

најчесто спаѓаат донациите со кои се поддржуваат програми од уметноста, образованието, 

социјалната заштита, спортот и заедницата, учество на менаџерите и вработените во 

доброволни акции во локалната заедница, поддржување проекти кои го подобруваат 

„квалитетот на животот” и сл. 

За воопшто да може да го прифатат и применуваат овој концпет, потребно е да се 

разбере што всушност е, а што не е ООП. Во следната табела е прикажано токму тоа. 

Општествената одговорност Е Општествената одговорност НЕ Е 

Добар приод во бизнисот насочен кон 

финансиски остварувања 

Добротворна акција 

Интегрирање на потребите на засегнатите 

страни, општетсвото и околината со 

бизнис активностите 

Спротивност на интересите на 

засегнатите страни 

Концепт кој ја зголемува репутацијата кај 

потрошувачите и креира бренд 

Промоција на претпријатието, но е 

предност која се користи во маркетинг 

цели 

Доброволен пристап на почитување на 

општествените морални норми 

Почитување на основните законски 

прописи, туку многу повеќе „над” 

законите 

Средство за анализа на меѓузависните 

односи кои постојат помеѓу 
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претпријатијата од една страна, и 

економијата и заедницата во кои што тие 

делуваат, од друга страна. 

Алатка со која се идентификуваат 

усогласеностите на обврските помеѓу 

бизнисот и општеството 

 

 

Табела бр 3: Што е, а што не е општествена одговорност 

(извор: Александра Стоилковска, Бети Деловска, Деловна етика и општествена 

одговорност, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, 2010, стр. 76) 

 

Генерално, постојат два основни пристапа на разбирање на концептот на ООП, 

англосаксонски, односно американски (САД) и континентален, односно европски.49 

Во САД општествената одговорност повеќе се сфаќа од аспект на филантропија, 

односно донирање парични средства. Организациите сметаат дека својата обврска кон 

општеството ја исполнуваат со тоа што плаќаат даноци. Обврска на општеството е да се 

грижи за дејностите од општ интерес, како што се здравството, образованието, социјалната 

заштита, заштитата на човековата околина и др. Претпријатијата преку донациите го 

градат својот „добар имиџ”, но тоа нема никакво влијание врз бизнисот и неговиот пораст 

во иднина.  

Европскиот пристап е фокусиран на заедницата, што опфаќа поврзаност помеѓу 

основните бизнис активности на претпријатијата со нивните општествени активности. 

Европските претпријатија вложуваат во општествено корисни активности, кои се темелат 

на нивните основни бизнис дејности и користат сопствени ресурси. Овој пристап 

обезбедува придобивки на двете страни: претпријатијата создаваат потрошувачка, што 

секако се одразува на идниот профит, а и жителите добиваат одредена корист. Во овој 

пристап постои поврзаност на бизнисот со општествената активност на претпријатијата, 

што води кон долгорочен развој. 

Општествената одговорност на претпријатијата, онака како што ја промовира 

Европската комисија, е концепт според кој претпријатијата на доброволна основа ја 

вградуваат грижата за општеството и животната средина во своето деловно работење и во 

својата интеракција со засегнатите страни.50 Притоа постојано сe усвојуваат декларации и 

стратегии за ООП. Направени се online ресурсни центри со литература за ООП и развиени 

практики и примери на ООП, формирана е и ООП академија, направени се голем број 

истражувања и редовни конферeнции за ООП и одржлив развој. Европската комисија има 

посебен фонд за финансисрање на проекти за ООП. 

                                                 
49 Александра Стоилковска, Бети Деловска, Деловна етика и општествена одговорност, Универзитет за 

туризам и менаџмент, Скопје, 2010, стр. 63 
50 Commission Green Paper, Promoting a Eurpoean Frameweork for Corporate Social Responsibillity, COM 

(2001)366 Final, 2001 
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Концептот на ЕУ е уникатен, затоа што во иницијативите се вклучени сите 

засегнати страни: државата, граѓанските организации и бизнисот. Сите иницијативи се 

спроведуваат во заедничка соработка со сите страни, што обезбедува успех на долг рок. Во 

ЕУ на ООП се гледа како дел од придонесот на бизнис секторот за одржливиот развој, 

социјалната кохезија, економската конкурентност и порационалната употреба на 

природните ресурси. Се усвојуваат директиви со кои се врши построга контрола на 

заштита на животната средина, поттикнува замена на традиционалните извори на енергија 

(јаглен, нафта), со обновливи извори, го ограничува испуштањето на јаглерод во воздухот, 

ограничува употреба на пестициди и сл. 

Напорите за пристапување на Р. Македонија кон ЕУ, ја наметнува потребата за 

прифаќање на нејзините норми и практики, вклучително и признавање и промовирање на 

ООП и нејзиниот придонес кон социјалната кохезија и создавањето на одржлива 

конкурентност и развој. 

 

1.3. Принципи на општествената одговорност на претпријатијата 

Основните принципи на кои се темели ООП се: 

1. Одржливост (Sustainability) 

2. Одговорност (Accountability) 

3. Транспарентност (Transparency) 

Одржливоста значи преземање одредни активности кои нема негативно да се 

одрзат на идните генерации и ќе придонесат за добробитот на животнаат средина. Во 

бизнисот тоа значи, производите и услугите кои денес ги нудиме, да продолжиме да ги 

нудиме со минимум ист квалитет и квантитет и во иднина, притоа имајќи ги во предвид 

ресурсните ограничувања. Сето она што претходно го споменавме во делот за одржлив 

развој е опфатено во овој принцип на ООП. 

Одговорноста во смисла на општествената одговорност претставува препознавање 

на ефектите кои ги има организацијата врз околината од своето интерно и екстерно 

делување и преземање одговорност за тоа делување. Претпријатијата треба да ги знаат 

внатрешните и надворешните засегнати страни и како тие влијаат во донесувањето одлуки 

во претрпијатието. 

Транспарентноста се однесува на дефинирање и усвојување интерни политики и 

процедури на известување кон внатрешните, но и кон надворешните корисници. Ова 

известување содржи информации кои произлгуваат од претпријатието, а се однесуваат на 

неговите активности и нивното влијание врз животната средина и заедницата. Овој 

принципј е продолжение на претходните два принципа, кои претставуваат составен дел на 

процесот на препознавање на одговорноста на претпријатието и надворешните ефекти од 

неговите активности. 

Reverend Leon Sullivan во 1977 година ги објави принципите кои беа наменети да ги 

убедат американските претпријатија кои инвестираат во Јужна Африка да ги третираат 

вработените од Африка исто како нивните американски колеги. Принципите се фокусираат 

на почитување на човековите права, создавање еднакви можности, почитување на 

слободата на здружување, грижа за здравјето на вработените, обезбедување сигурно и 
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здраво работно место, заштита на човековото здравје и околина, промовирање на 

принципите на општествена одговорност и промовирање на одржливиот развој. 

Во 1999 година, генералниот секретар на Обедиентите нации Кофи Анан, покрена 

формирање на посебно движење наречено Глобален договор (Global Compact) кое го 

поддржаа водечките мултинационални претпријатија и кое секојдневно се шири во целиот 

свет. Глобалниот договор е доброволна иницијатива на повеќе засегнати страни 

промовирана од страна на ОН која почива на почитување и примена на дессетте принципи 

од областа на човековите права, работничките стандарди, животната средина и борбата 

против корупцијата. Принципите се засноваат на Универзалната декларација за човековите 

права, Декларацијата на Меѓународната организација на трудо, Декларацијата од Рио за 

животна средина и развој и Конвенцијата на ОН за борба против корупцијата. Принципите 

претставуваат универзална и сеопфатна рамка за ООП бидејќи се засноваат на 

меѓународно усогласени и прифатени вредности и приоритети. Во Македонија Глобалниот 

договор беше промовиран во 2004 год. 

“Денес бизнис заедницата конечно разбра дека принципите на општествената 

одговорност и профитот се две страни на иста монета.” (Генерален секретар на ООН, 

Светски бизнис самит 2010). После долгогодишни теории и отпори кон применување на 

ООП принципите, бизнисот сфати дека вложувањето во луѓето, заедницата и општеството 

не го намалува профитот, туку обезбедува одржливост и пораст на бизнисот на долг рок. 

Иднината припаѓа на бизнисите кои промовираат зачувување на работната и животната 

средина. 

 

1.4. Аргументи за и против општествената одговорност на претпријатијата 

 

„Односот на луѓето спрема природата постанал длабоко непријателски. Ја 

преобликуваме природата спрема соспствените потреби сè додека победата, сè повеќе и 

повеќе, не постанала еднаква на уништување. Нашиот дух на победа и непријателство нè 

заслепил, па нас ни се извлекол фактот дека природните ресурси имаат своја граница, 

што на крајот можат да бидат исцрпени и дека природата ќе се бори против човечката 

грабливост. Индустриското општество гаи презир спрема природата - како и спрема 

сите работи кои не потекнуваат од машините.“ 

~ Ерих Фром 

 

Постојат разидувања во размислувањата кај одредени теоретичари околу тоа дали 

претпријатијата треба да се ориентираат кон тоа да бидат општествено одговорни или не. 

Според едно светско испитување на бизнис раководителите спроведено од „McKinsey” во 

2005 година биле опфатени 4.238 извршни раководители во 116 земји, при што, 84% од 

испитанците се согласуваат дека големите корпорации треба да генерираат голема 

заработка за инвеститорите, но тоа да го балансираат со придонесите за општото јавно 

добро, а останатте 16% се изјасниле дека бизнис раководителите терба да се насочат само 
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на обезбедување најголема можна заработка, притоа почитувајќи ги законите и 

регулативите.51 

Се поставува прашањето: кој и зошто се противи на општествената одговорност на 

претпријатијата? Позната е изјавата на економистот Милтон Фридман во 1970 година: 

„Бизнисот има единствена одговорност, да ги употреби своите ресурси и да се вклучи во 

активности насочени кон зголемување на неговиот профит.”52 Некои автори сметаат дека 

остварувањето на општествените богатства од страна на бизнисот ја намалува економската 

ефикасност на фирмата и со тоа се лишува општеството од важни вредности и услуги. 

Според некои порадикални критичари, општествената одговорност не е ништо друго освен 

паметна „димна завеса” со цел да се скријат вистинските намери на бизнисот да заработи 

колку што е можно повеќе пари. 

Се поставуваат и прашањата: Дали претпријатијата може да функционираат 

подобро доколку се остават целосно нерегулирани? Дали ќе може под дејство на пазарните 

сили сами да се корегираат? Дали е можен „laissez-faire” модел за тоа како да 

функционираат претпријатијата со цел да се остранат негативните влијанија врз животната 

средина што денес ги предизвикуваат повеќето од нив? 

Според размислувањето на Фридман, повеќето од претпријатијата иако дејствуваат 

легално, сепак тие се високо општествено и еколошки неодговорни актери.53 Типичното 

денешно претпријатие е себично, инхерентно аморално, бесчуствително и нечесно; ги 

прекршува социјалните и легалните стандарди за да стигне до целта; и не страда од вина и 

грижа на совеста. Овие анти - социјални квалитети на претпријатијата резултираат со 

повреда на работниците, човечкото здравје, животните, и секако, животната средина. 

Многу озогласени претпријатија се лидери на пазарот и истовремено главна мета на револт 

и отпор на луѓето. И најчесто ништо не би се променило кога некоја таква претпријатија 

би престанала со бизнисот; нејзиното пазарно место би го пополнале други „играчи“ кои 

се слични на неа. Зошто? Затоа што со денешниот свет владеат корпорациите, а тие 

најчесто не познаваат морал, сочувство, одговорност спрема другите. Смислата на 

постоење на корпорацијата е создавање и зголемување на профитот, сè останато е 

неважно. Сè што не придонесува за заработката, се екстернализира - се префрлува на 

други. 

Алберт Кар во својот познат есеј „Дали бизнис блефирањето е етично”, смета дека 

измамата е легитимно право во бизнисот.54 Бизнисот е како покер. Има правила, но покрај 

правилата дозволен е блеф со цел да се надитрат другите. Некој мора да блефира или ќе ја 

изгуби играта, па етичките правила од секојдневниот живот не се применливи во бизнисот. 

Никој не очекува дека огласувачот ќе ја каже целата вистина за неговиот производ. Тоа 

што ни го кажува покер аналогијата е дека „измамата” не е вистинска измама кога сите ја 

очекуваат како дел од играта. Никој не е измамен кога огласувачот кажува дека неговиот 

производ е најдобриот на пазарот; сите го кажуваат тоа. А играта е таква што вели 

генерирај повеќе профит! Но, Кар не ја брани измамата. Да се крие карта со цел да се 

                                                 
51 The McKinsey Global Survey og Business Executives: Business and Society, january, 2006 
52 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, New York Times Magazine, 13 

september, 1970 
53 Archbar, M., & Abbott, J. (2005). The Corporation. Zeitgeist Films. 
54 Albert Z. Carr, Is Business Bluffing Ethical, Harvard Business Review, January, 1968, p. 2-8 
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победи е вистинска измама бидејќи ги крши правилата на покерот и никој не ја очекува. 

Кар се согласува дека овој начин на однесување, кој го нарекува „злобна измама”, е 

погрешен. 

Се надевам дека ќе дојде време кога ваквото однесување ќе биде не само јасно и 

гласно прогласено за неправилно, туку и законски забрането. А овој труд е само еден 

чекор кон забрзување на таа доба. 

 

Аргументи ЗА општествена 

одговорност на претпријатијата 

Аргументи ПРОТИВ општествена 

одговорност на претпријатијата 

Балансирање на корпоративната моќ 

со одговорноста 

Намалување на економската 

ефикасност и заработка 

Одвраќање на владините регулативи Наметнување нееднакви трошоци 

меѓу конкурентите 

Промовирање долгорочна заработка 

за бизнисот 

Наметнување скриени трошоци врз 

носителите на интерес 

Подобрување на вредноста и 

репутацијата на бизнисот 

Потреба од квалификации што може 

да му недостигаат на бизнисот 

Подобрување на општествените 

проблеми предизвикани од бизнисот 

Одговорноста ја понесува бизнисот 

наместо поединците 

Општествената одговорност на долг 

рок ја зголемува вредноста на акциите 

Општествените активности не можат 

да се измерат и ефектуираат 

 

Табела бр. 4: Аргументи за и против корпоративна општествена одговорност 

(извор: Ен Т. Лоренс, Џејмс Вебер, Бизнис и Општествo: Акционери, Етика и Јавна 

Политика, 12th ed., 2008) 

 

 Аргументи за: 

 Балансирање на корпоративната моќ со одговорноста - претпријатијата денес 

поседуваат голема моќ и влијание, па повеќето луѓе сметаат дека со одговорноста 

нивната моќ уште повеќе ќе се зголеми. Тоа е тој „железен закон за одговорност“, 

т.е. бизнисите кои се посветени на општествената одговорност се свесни дека ако 

погрешно ја употребуваат моќта што ја имаат, истата би можеле да ја изгубат. 

 Одвраќање на владините регулативи - некои регулативи може да ја намалат 

слободата за бизнисот и општеството. Во бизнисот, регулативите имаат тенденција 

да ги додадат економските трошоци и да го ограничат процесот на донесување 

одлуки. Доколку економијата при општествено одговорно однесување може да 

одврати нови владини рестрикции, тоа постигнува и јавна и приватна полза. 
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Општеството треба да му даде можност на бизнисот со помош на финасиите и 

човечките ресурси со кои располага да ги реши општествените проблеми кои 

владата не успеала да ги реши; 

 Промовирање долгорочна заработка за бизнисот - секоја општествено одговорна 

практика на бизнисот, иако на почетокот може да изгледа како голем трошок за 

одредено претпријатие, во наредниот период ќе се покаже дека тоа било всушност 

еден начин за инвестирање на претпријатието во обезбедување подолгорочен 

профит и свој опстанок во блиска иднина. 

 Подобрување на вредноста и репутацијата на бизнисот - општествената 

репутација претставува важен елемент при воспоставувањето доверба помеѓу 

фирмата и нејзините стејкхолдери.  Репутацијата овозможува да се привлечат и 

задржат поквалитетни лица кои што ќе работат во фирмата и да се овозможи 

создавање лојални потрошувачи. 

 Подобрување на општествените проблеми предизвикани од бизнисот - 

многумина сметаат дека обврска на бизнисот е да му компензира на општеството за 

штетата што понекогаш ја нанесува. Кога претпријатијата се општествено 

одговорни, нема да има потреба од никаква владина интервенција,  ќе имаат 

репутација и долгорочен опстанок на пазарот. 

 Општествената одговорност на долг рок ја зголемува вредноста на акциите. 

 Аргументи против: 

 Намалување на економската ефикасност и заработка - кога бизнисот користи 

дел од своите ресурси за општествени цели, ризикува намалување на ефикасноста и 

го лишува општеството од повисоко економско производство кое е потребно за да 

се задржи животниот стандард на сите.55 Причината за постоење на бизнисот е да го 

зголеми богатството на сопствениците. Примарна одговорност на менаџерите е да 

ги претставуваат бизнис интересите и да обезбедат активности и да донесат одлуки 

кои имаат за цел покачување на богатството на сопствениците. 

Противаргумент: вложувањата во општествено одговорни практики на краток рок 

предизвикуваат трошок, односно секое претпријатие мора да жртвува краткорочна 

заработка со преземање општествени иницијативи, но тоа што е изгубено на кратки 

патеки, може да биде повратено за подолг период. 

 Наметнување нееднакви трошоци меѓу конкурентите - да земеме случај на 

меѓународен производител кој што сака да биде повеќе општествено одговорен и 

одлучува да ја  заштити животната средина така што инсталира пософистицирана и 

побезбедна опрема од онаа што е пропишана со закон. Други производители кои 

претставуваат негови директни конкуренти, не преземаат слични чекори и ја 

инсталираат само онаа опрема која е пропишана со закон. Како резултат на тоа, 

нивните трошоци се пониски, а заработката поголема. Во овој случај, општествено 

одговорната фирма си се пенализира, па дури и ризикува да го изгуби бизнисот. 

Ако една држава бара повисоки еко стандарди, се наметнуваат поголеми трошоци 

за бизнисот.  

                                                 
55 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, New York Times Magazine, 13 

september, 1970 
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Противаргумент: има начин за да не трпат оние посовесните „пазарни играчи“. На 

пример, државата може преку одредени мерки (субвенции, даночни олеснувања, 

промоција и сл.) да им излезе во пресрет на оние претпријатија кои што ќе ги надминат 

барањата за општествена одговорност и на тој начин да им компензира за 

дополнително направените трошоци во споредба со конкуренцијата. Исто така, 

претпријатието може преку сопствена промоција и преку добро развиен оддел за 

односи со јавноста да ја информира и придобие јавноста за тоа дека водењето бизнис е 

повеќе отколку само правење пари! 

 Наметнување скриени трошоци врз носителите на интерес - некои луѓе можеби 

веруваат дека општествените придобивки се бесплатни, но општествено 

одговорните бизниси ќе се обидат на некој начин да ги повратат сите свои трошоци. 

На пример, ако одредено претпријатие се обиде да инсталира скапа опрема за 

намалување на загадувањето, воздухот можеби ќе биде почист, но на крајот некој ќе 

мора да плати. Кога јавноста би знаела дека на крајот ќе мора да ги плати тие 

трошоци и кога би знаела колку се високи вистинските трошоци, можеби нема 

толку да инсистира претпријатијата да се однесуваат на општествено одговорен 

начин. 

Противаргумент: Се поставува прашањето – зар загадениот воздух последица на 

општествено неодговорните практики, не е еден вид плаќање? Плаќање со здравјето! 

Зар негативните екстерналии не се трошок за сите носители на интерес? И секако, кога 

на пазарот ќе има повеќе општествено одговорни „играчи“, тогаш и цените ќе бидат 

поприфатливи. Тоа е таа невидлива рака која постои на пазарот. Впрочем, некои автори 

сметаат дека слободниот пазар ги наградува општествено одговорните претпријатија. 

 Потреба од квалификации што може да му недостигаат на бизнисот - 

бизнисмените не се квалификувани да решаваат општествени проблеми. Тие 

можеби знаат за производството, маркетингот, сметководството, финансиите, 

информатичката технологија и работат со персоналот, но што знаат за градските 

проблеми, сиромаштијата во светот или загадувањето? 

Противаргумент: претходно споменавме за моралот кој е обележје на општествено 

одговорните практитки на менаџерите кои управуваат со бизнисот. Па, зошто на нешто 

што е од значење за иднината на светот (животната средина) да се гледа како на 

трошење време за стекнување квалификација? Што ако ООП е причина за 

приввлекување квалитетен кадар кому екстра мотив му е предизвикот да се работи за 

едно такво претпријатие? 

 Одговорноста ја понесува бизнисот наместо поединците - според некои 

критичари, целата идеја за ООП е погрешна. Само поединци може да бидат 

одговорни за своите активности. Луѓето донесуваат одлуки, не организациите. 

Претпријатието не може да се смета одговорно за неговите активности, туку само 

оние поединци што се вклучени во промовирање и вршење на политиката. Ако 

бизнис менаџерите сакаат да придонесат со свои парични средства за општа кауза, 

дозволете им да го сторат тоа; но грешат ако ги вложат средствата во име на ООП.56 

                                                 
56 Ibid. 
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Противаргумент: Фридман можеби е во право ако се земе во предвид дека се јавуваат 

одредени злоупотреби на примената на ООП (на пример, greenwashing, лажна 

филантропија, ООП само за маркетинг цели итн.). Но, Фридман заборава дека токму 

претпријатието е збир од поединци, од индивидуи чиј интерес треба да биде грижата за 

иднината и опстанокот на планетата Земја. Одговорноста на организацијата се поврзува 

и со индивидуалната одговорност. Бизнисот не може да опстане само благодарение на 

индивидуалецот т.е. бизнисменот. Неопходен е тим, синергија и тимско работење. 

 Општествените активности не можат да се измерат и ефектуираат57 (пазарниот 

механизам лесно ги контролира и мери економските перформанси на 

претпријатијата, но е слаб механизам за контрола на општествените перформанси). 

Исто така се смета дека општествената одговорност ги разводнува примарните цели 

на бизнисот. Како негативност се смета и тоа што бизнисот веќе поседува голема 

моќ, а со вклучувањето во општествената одговорност бизнисот ќе стане уште 

помоќен и јавноста ќе нема контрола врз вклученоста на бизнисот во 

општествените програми. 

Противаргумент: Со промената на економската во „зелена“ парадигма, овие 

негативности неминовно ќе исчезнат. Пазарот и тоа како ќе ги вреднува и мери овие 

активности. 

 

Голем број претпријатија веќе направија многу напори за да ги подобрат 

последиците од својата дејност врз општеството и животната средина, но според Мајкл 

Портер поради две причини овие напори не беа ни малку продуктивни од тоа што можеа 

да бидат.58 Првата причина е тоа што со нив се одделува бизнисот од општеството, а јасно 

е дека тие се меѓусебно поврзани. Втората причина е тоа што со нив се врши притисок на 

претпријатијата да ја преземат ООП на општ начин, а не на начин најсоодветен на 

стратегијата на секоја фирма. Денешните пристапи на ООП се толку различни и 

неповрзани со бизнисот и стратегијата што со нив се пропуштаат многу од големите 

можности на претпријатијата да остварат корист за општеството. 

Во денешни услови на стопанисување и постепеното еволуирање на човековата 

свест, како и загриженоста за истрошување на ограничените ресурси и опстанокот на 

идните генерациите, прибегнувањето кон аргументите против тоа да се биде општествено 

одговорен, дефинитивно не доаѓа во предвид. Сведоци сме на последиците од „човечките” 

влијанија и „интервенции” во природата. Сведоци сме на зголемување на сиромаштијата и 

нерационалното трошење на ограничените природни ресурси. Сведоци сме на невидени 

еколошки катастрофи и природни непогоди. Исчезнувања на животински врсти. Предоцна 

е за да се биде песимист! Време е да почне сиот бизнис да мисли холистички и да ги гледа 

долгорочните импликации од својата бизнис пракса. А токму концептот наречен ООП тоа 

и го нуди. 

 

                                                 
57 Лидија Симонческа, Основи на Менаџмент, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2008, стр. 151 
58 Мајкл Е. Портер, За Конкуренцијата - современо и проширено издание, A Harvard Business Review Book, 

ДАТАПОНС ДООЕЛ , 2009, стр. 481 
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1.5. Општествената одговорност на претпријатијата како средство за унапредување 

на лидерството 

ООП несомнено е поврзана со лидерството како една од современите функџии на 

менаџментот во претпријатијата. Знаејќи дека општествената одговорност е современа 

компонента на претрпријатијата, од лидерите се бара да бидат предводници и носители на 

промените. Ако визијата на општественото одговорно работење е подобро општество и 

здрава животна средина, тогаш лидерите се оние од кои зависи претворањето на таа визија 

во долгорочна реалност. 

Но, за да се биде добар на сите полиња, односно претпријатието да работи и 

остварува профит, да се грижи за своите вработени, за заедницата во која делува и 

истовремено да е активно во зачувување и унапредување на животната средина, потребен е 

голем напор, добра комуникација и истрајност. Лидерот е тој што треба да води сметка за 

развој и одржливост на трите видови капитал: човечкиот капитал, природниот капитал и 

капиталот на претпријатието. Процесот на општествено одговорно работење бара од секој 

лидер развивање на способности и вештини на комуникација со сите стејкхолдери, бара 

придобивање на следбеници за прифаќање и имплементација на принципите на ООП, бара 

верување во она што го „проповеда“ концептот на ООП, бара доследност, бара истрајност. 

Изреката „мисли глобално делувај локално“ е значајна за лидерите на овие одговорни 

претпријатија. 

Секој вистински лидер во ООП ќе препознае средство за сопствено унапредување, 

за подобрување на соспствената позиција во претпријатието, во заедницата и на пазарот. 

Но, ако ООП го сфати како средство за промоција и не ги применува принципите со лично 

убедување и ентузијазам, тогаш ООП може многу лесно да се претвори во средство кое 

„убива” и кое може брзо да го наруши угледот и на лидерот и на претпријатието. 

Поттикнувајќи ги вработените да се вклучат во спроведување на ООП активности, 

лидерите изградуваат кадри кои се способни да го прифатат предизвикот на ООП, да се 

справат со промените, да и служат на заедницата и да добијат вештини кои имаат пазарна 

вредност. Овие лидери може да ја вклучат и активноста на вработените во ООП при 

оценка на нивните перформанси, како и да изнајдат начин на наградување за вклучување 

на вработените во ООП активностите и развојот на таленти. Тие ги подготвуваат и 

мотивираат вработените за прифаќање на промените, ги обучуваат за ООП, ги споделуваат 

информациите за можностите на ООП и се еден вид мост на поврзување помеѓу 

надворешните и внатрешните партнери во развивање и спроведување на ООП програмите, 

проектите и иницијативите. 

ООП претставува природно средство за развој и пораст на лидерството. 

Вклученоста на лидерите во ООП обезбедува автоматски кредибилитет и поголеми 

можности за успех на ООП иницијативите и програмите. Лидерството кое води сметка за 

ООП својот фокус го има  кон создавање вредност за сите, а не само кон правење вредност 

за акционерите. Овие лидери го поддржуваат  развојот и стратешката имплементација на 

ООП преку организација и промоција на општествено одговорно граѓанство. 
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1.6. Општествената одговорност на претпријатијата во Р. Македонија 

Во Р. Македонија, за прв пат поимот “Општествена одговорност на 

претпријатијата” се појавува во 2004 година со иницијативите на UNDP во Македонија за 

запознавање на претпријатијата со поимот и значењето на ООП, како и запознавање со 

принципите на Глобалниот Договор на Обединетите нации. Потоа следат повеќе проекти 

кои вклучуваат пошироко запознавање на претпријатијата и јавната администрација со 

значењето на овој концепт, од кои позначаен е проектот на Германското Министерство за 

развој и економска соработка, кое покрај обука, за прв пат додели и награди за 

општествено одговорни практики на македонските претпријатија. 

Со поддршка на УНДП, ИНВЕНТ од Германија и УСАИД, а на иницијатива на 

Министерството за економија, во декември 2007 формирано е Национално координативно 

тело за општествена одговорност на претпријатијата (НКТ ООП) во Македонија како 

постојана работна група при Економскиот и социјален совет на Владата на Република 

Македонија, кое треба да е носител на сите активности за општествената одговорност во 

земјата59. Мисијата на НКТ ООП  е да ги мобилизира претпријатијата и сите 

заинтересирани страни да ја инкорпорираат општествената одговорност како клучна 

стратегија во своето работење и со тоа да придонесат македонската економија да стане 

поконкурентна на глобалниот пазар. Телото врши подигнување на свеста за значењето на 

ООП и промовирање, прифаќање и спроведување на ООП, како и известување за 

напредокот на примената на ООП. 

Кон крајот на 2008 год., како дел од работниот план на новоформираното НКТ ООП 

беше подготвена Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата. 

Агендата беше усвоена од страна на Владата на Република Македонија. Целите на 

Агендата се подигнување на свесноста за ООП, развивање капацитети и компетенции за да 

се помогне етаблирањето на ООП и обезбедување поволен амбиент за ООП.  

Министерството за економија на Република Македонија, Македонската развојна 

фондација на претпријатијата, Сојузот на стопански комори на Македонија и Здружението 

Конект се спроведувачи на проектот „Поддршка и реализација на Националната агенда за 

општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија”, кофинансиран од 

Европската Комисија во рамките на Рамковната програма за конкурентност и иновации. 

Целта на проектот е поддршка и реализација на практиките поврзани со ООП помеѓу 

засегнатите и заинтересираните страни за ООП во Р. Македонија, а очекуваните резултати 

се да се зголеми свесноста на јавноста за концептот и корисноста од ООП, да се развијат 

капацитетите и компетентноста кај главните учесници на ООП и создавање позитивна 

клима за развој на ООП.  

За менаџерите на македонските претпријатија, ООП е нов поим, а најголем дел од 

нив не ја разбираат неговата суштина, ниту потребата од примена на ООП практитки. Тие 

на ООП гледаат како на непотребно трошење пари. Најчести одговори од лидерите и 

менаџерите на претпријатијата се: општетствената одоговорност може да си ја дозволат 

само големите претпријатија кои имаат многу пари;  најголем дел од претпријатијата во 

                                                 
59 http://www.economy.gov.mk 
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Македонија едвај преживуваат и не можат ни да помислат на нешто друго; во време на 

криза не може да се замисли вложување во ООП и слично. 

Додека во развиените земји ООП претежно се поврзува со доброволна акција што 

ги надминува законските обврски во обидот да се минимизраат негативните и да се 

максимизираат позитивните ефекти врз општеството и животната средина, за 

македонските менаџери е прилично вообичаено да го означат сообразувањето со 

законските обврски како ООП. Редовната исплата на платите на вработените, навремено 

намирување на даночните обврски спрема кон државата, исплата на обврските кон 

добавувачите и навремена испорака на производите на муштериите се главните прашања 

од областа на ООП кои ги засегаат сите претпријатија во земјата - до такви резултати се 

дошло при истражувањето на Референтната студија за ООП во Македонија во 2007 година. 

Треба да се има во предвид дека притисоците што ги чувствуваат македонските 

претпријатија од медиумите, невладините организации, потрошувачите, синдикатите, 

инвеститорите, деловните партнери и државата, како реакција на општествено 

неодговорно однесување се неспоредливо послаби отколку оние во развиените земји. Од 

друга страна, претпријатијата со општествено одговорни практики честопати не добиваат 

доволно силно признание од домашниот пазар (потрошувачите, деловните партнери и 

инвеститорите), медиумите и државата. 

Со оглед на процесот за интегрирање во ЕУ, од една страна се отвора поголема 

можност нашите претпријатија да настапуваат на заедничкиот пазар на ЕУ, но таму 

потрошувачите, регулаторите и инвеститорите имаат очекувања во однос на примена на 

практики на ООП. Во тие услови, на македонските претпријатија кои ќе сакаат да склучат 

договори со големи странски претпријатија или да бидат нивни снабдувачи, како 

експлицитен услов за деловна соработка со нив им се наметнува и потребата од 

воведување општествено одговорни практики во нивното работење. 

 

2. Дефинирање на еколошката одговорност на претпријатијата 

 

Зарем човечкиот род е толку безумен, толку неспособен за непристрасна љубов               

 и толку слеп дури и за најелементарните диктати на самоодржувањето, 

 што последниот доказ за неговата глупа бистрина треба да биде                            

сотрувањето на целиот живот на нашата планета? 

- зашто притоа луѓето нема да бидат единствените кои ќе загинат,  

туку исто така и животните и растенијата. 

 ~ Ерих Фром 

 

Повеќето од денешните бизнис практики почиваат на принцип на организирана 

немилосрдност спрема животната средина. Овој труд е еден вид протест токму против таа 

немилосрдност, против искористувањето и злоупотребувањето на природата од страна на 

човекот за краткорочни цели, против распрскнувањето на нашите природни богатства за 
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сметка на нечии бизнис интереси, при што негативни ефекти, во вид на негативни 

екстерналии, ќе почуствуваат не само денешните, туку и идните генерации. 

Цел на овој труд е токму да покаже дека алтернатива и тоа како е можна. А таа 

алтернатива е токму еколошката одговорност на претпријатијата. Претпријатијата 

започнаа да реагираат на барањата за одговорност и почнаа да се запрашуваат за тоа што е 

добро за животната средина и бизнисот, и како може еколошките перформанси да бидат 

измерени и оценети. За некои претпријатија, подобрувањето на еколошките перформанси 

едноставно значи „да се направи вистинското нешто”, додека за други претставува 

стратегиска можност за развој на бизнисот и за зголемување на конкурентноста. Неколку 

сили влијаат врз еволуцијата на еколошката одговорност на претпријатијата, како што се 

подигнување на свеста на менаџерите, природните непогоди, активизмот на 

потрошувачите, притисокот на акционерите и инвеститорите, конкурентноста и сл. 

 

2.1. Еколошката одговорност - сегмент од општествената одговорност на 

претпријатијата 

Претходно спомнавме дека ООП означува збир на активности кои претпријатијата 

ги применуваат во својата бизнис пракса и бизнис стратегија или кои ги преземаат надвор 

од основните бизнис процеси, а кои се однесуваат на заштита на животната средина, 

заштита на правата на граѓаните и стејкхолдерите, однос кон заедницата и општеството. 

Токму оној дел кој се однесува на заштитата на животната средина всушност ја 

претставуваа еколошката одговорност на претпријатијата. Притоа, овие активности 

поврзани со заштитата на животната средина претпријатијата ги извршуваат на 

доброволна основа, односно преземените активности се над основниот минимум на 

почитување на законските одредби. 

Еколошката одговорност на претпријатијата60 е дел од пошироката област наречена 

општествена одговорност на претпријатијата. Всушност, таа е оној дел од „Triple Bottom 

Line” или 3P (Profit, Planet, People) од општествената одговорност кој се однесува на тоа 

„planet“, односно на животната средина. Таа е дел од ООП кој во својот фокус ја става 

животната средина и можностите кои произлегуваат за бизнисот од примената на 

еколошки прифатливи практики. Иако најчесто за овој дел од ООП се користи терминот 

„Одговорност спрема животната средина“, сепак се одлучив да го користам терминот 

„Еколошка одговорност на претпријатијата“, термин кој во поново време веќе започнува и 

позачестено да се среќава и употребува. 

Боговите ги заслепуваат оние кои сакаат да ги уништат! Претпријатијата не се 

изолирани единки, туку тие делуваат во опкружувањето и во најголем дел се причина за 

настанатите состојби. Поради тоа, тие треба и да придонесат кон намалување на штетите и 

одржувањето на балансот во природата. Менаџерите стануваат свесни дека нарушувањето 

на природните процеси има влијание врз нарушување на нивниот бизнис на долг рок. 

Затоа, вложувајќи во заштита на животната средина, тие вложуваат и во одржливоста на 

својот бизнис. 

                                                 
60 во продолжение ќе се употребува кратенката ЕОП 
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Зошто потреба од ЕОП? Тековните корпоративни практики се неодржливи и опасни 

на долг рок. Уништувањето на животната средина во некои делови ги достигна, па дури и 

надмина критичните точки. Многу научници алармираат за глобалното затоплување со 

децении, но државите продолжуваа со нивните стари практики на нагласување на 

економскиот пораст и заштитата на индустријата (индустрија која не прави значајни 

инвестиции во зелена технологија) како еден од најважните носители на тој економски 

раст. Сведоци сме дека и природните ресурси продолжуваат да се исцрпуваат. Додека 

индустриите продолжуваат со барањето начини за зголемување на профитите на краток 

рок без да водат сметка за влијанието врз општеството, еко - системот на земјата ќе 

доживува сè поголем и поголем стрес. 

Кога станува збор за ЕОП, таа може да биде во различни форми и активности: 

преземање мерки за намалување, рециклирање и повторна употреба на сурови материјали 

и отпад, минимизирање на негативното влијание на издувните гасови врз животната 

средина, контролирање на употребата на водата и енергијата во фирмата, поддршка на 

еколошки групи, имплементирање на формалните еколошки политики итн. 

Со цел да не се повторувам, ќе напоменам дека сите оние аргументи претходно 

наведени ЗА општествената одговорност, важат и ЗА еколошката одговорност на 

претпријатијата. Она што важи за целината (ООП) важи и за делот од таа целина (ЕОП). 

Исто така, сите аргументи ПРОТИВ општествената одговорност на претпријатијата, а кои 

истовремено имплицитно се однесуваат и на ЕОП, ги одбивам со истата категоричност 

наведена понзад. 

Трите клучни подрачја кои треба да ги опфаќаат претпријатијата кои себеси се 

сметаат за еколошки одговорни се: 1) посветеност кон животната средина преку примена 

на одржливи практики и позитивно влијание врз животната средина и општеството; 2) 

управување со материјалите и енергијата на начин да бидат свесни за ограниченоста на 

ресурсите; и,  3) ефективна вклученост на стејкхолдерите и целосна транспарентност. 

ЕОП треба да постане реалност за сите бизниси и како таква треба да се прифати, 

без заобиколување, без негирање, бидејќи тоа е единствениот начин за фаќање приклучок 

со современите бизнис текови и обезбедување „трајна виза” за влез во групата успешни 

приказни од светски ранг, а она што е поважно е дека само со таква бизнис пракса на 

претпријатијата колапсот на животната средина ќе биде спречен. 

Концептот на ЕОП го прифаќаат сè повеќе организации, како големи, така и средни 

и мали. Но, сепак мал е бројот во однос на оние кои уште го немаат прифатено овој 

концепт. Тоа се должи на повеќе фактори, како што се: 

 Недоволно познавање на концептот и користа од ЕОП; 

 Потребата од вложување на финансиски средства, односно сфаќање на ЕОП како 

дополнителен трошок; 

 Поврзување на концептот на ЕОП со законските обврски за заштита на животната 

средина кои претпријатијата се должни да ги применуваат. 

 

Правната регулатива има голема улога во создавањето еколошки одговорни 

претпријатија. Како позначајни меѓународни конвенции кои се ратификувани од страна на 

Р. Македонија се следните: Рамковната конвенција на ОН за климатските промени, 
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Конвенцијата за биолошка разновидност, Протоколот од Кјото, Резолуцијата за 

влијанијата на климатските промени во Р. Македонија, Виенската конвенција за заштита 

на озонскиот слој и сл. Законската регулатива на Р. Македонија од областа на животната 

средина ја сочинуваат Законот за заштита на животната средина, Законот за заштита на 

природата, Законот за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за безбедност 

на производите, Националната стратегија за одржлив развој во Р. Македонија 2009-2030 и 

сл. 

 

2.2. Што претставува еколошката одговорност на претпријатијата? 

Дефинирањето на  еколошката одговорност на претпријатијата е континуиран и 

динамичен процес. Имено, во литературата која ја истражував, не наидов на некоја 

конкретна дефиниција за тоа што претставува ЕОП. Како што кажавме претходно, ЕОП е 

само еден сегмент од ООП. ЕОП го спречува негативното влијание на претпријатијата врз 

животната средина и еко системот и овозможува нивно функционирање на начин да ја 

подобрат животната средина и да ја остават почиста отолку што ја нашле претходно. 

Претпријатијата не така лесно ќе можат да ја достигнат целта наречена целосна 

еколошка одговорност, туку, истите постојано ќе бидат предизвикувани да се прилагодат 

на новите знаења, технологијата и очекувањата на стејкхолдерите. Еколошки одговорно 

претпријатие е она кое сфатило дека претпријатијата станале навистина моќни и 

влијателни во општествата, па поради тоа мора да има одговорност спрема општеството, а 

неговата суштина на работење во себе да ја вклучува одржливоста и еколошките 

принципи. Да се даде приоритет на еколошката одговорност за претпријатијата не 

претставува непродуктивен трошок или некаков товар, туку нешто со кое ќе се зголеми 

репутацијата и кредибилитетот помеѓу стејкхолдерите, односно нешто на кое може да се 

базира успехот и опстанокот на едно претпријатие. Вложувањето во еколошки бизниси 

(рециклирање материјали, вложување во обновливи извори на енергија, био храна итн.) е 

многу профитабилна работа. Сите еколошки производи и услуги на пазарот се поскапи од 

другите, но се поценети и купвачите се задоволни со нивното купување, меѓудругото и 

заради психолошкиот ефект дека вложуваат во подобро утре.  

ЕОП овозможува дејствување согласно принципите на одржливиот развој и 

овозможување продолжување на активностите на претпријатијата без да се промени 

издрлживоста на екосистемот на Земјата. Со овој концепт се спречува користење на 

природните ресурси побрзо отколку што тие би можеле да се обноват или да им се најде 

замена, ефикасно производство и транспорт на производите со минимално користење 

енергија, дизајнирање производи што би траеле подолго време и кои откако ќе се 

потрошат би можеле да бидат разградени и рециклирани, спречување на произведството 

на отпад побрзо отколку што природните системи би можеле да го апсорбираат итн.  

ЕОП зазема повеќе форми кои зависат од приоритетите и потребите на 

претпријатијата, како и од видот (приватни, јавни, услужни и сл.), големината на 

претпријатијата, производите и услугите кои ги нудат и активностите кои ги вршат. На 

пример, како можности за примена на концептот на еколошката одговорност кај големите 

претпријатија се тоа што имаат повеќе ресурси кои можат да ги искористат за еколошки 

иницијативи, имаат поголем капацитет за драматични промени, пошироко географско 

влијание и сл, а како закани се јавуваат тоа што поголемата видливост значи и поголем 
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притисок од стејкхолдерите и комплексноста и големината на организацијата. Од друга 

страна, како можности за примена на концептот на еколошка одговорност кај малите 

претпријатија се тоа што, на пример, може да бидат повеќе запознаени со локалните 

потреби, можноста за побрза промена, помалку комплексната структура за 

имплементација на процесот и сл, а како закани би биле недостатокот од квалитетен кадар 

и ресурси, помалата загриженост за репутацијата на претпријатието, помалата изложеност 

на надзор од јавноста и сл. 

Еколошки одговорното претпријатие мора да развие долгорочна визија за 

одржливоста и да ја разбере општествената улога која ја има придонесувајќи и 

поттикнувајќи ја одржливоста. Претпријатијата мора да покажат волја за да ги отстранат 

еколошки неодржливите практики кои ги имале претходно. Секој вработен кој 

придонесува за одржливоста во претрпијатието треба да е свесен за еколошките влијанија 

и одговорности. Самото претпријатие може да ги промовира еколошките вредности преку 

разни едукативни програми, тренинг програми и системи за наградување кои ќе 

придонесат за поттикнување на креативноста и иновативноста поврзана со еколошките 

иницијативи. Менаџерите во претпријатието мора целосно да ги разберат еколошките 

импликации релевантни за индустријата на која тоа претпријатие припаѓа, да бидат свесни 

за регулаторните барања и да бидат способни да ги дисеминираат најдобрите практики, 

интерни и екстерни, кон другите претпријатија и индустрии. 

Позначајни компоненти на ЕОП се:61 

 Еколошка свест и посветеност; 

 Вклученост на стејкхолдерите; 

 Мерење, известување и ревизија; 

 Транспарентност; 

 Посветеност кон континуирано подобрување; 

 Надминување на законските рамки и регулативите. 

Државата може да ја поттикне ЕОП на повеќе начини, како што се на пример, 

финансиските стимуланси (грантови, намалени такси, субвенции, заеми и сл.), разни 

регулативи, стандарди и упатства, разни пилот програми, волонтерски и едукативни 

иницијативи, неподдржување на бизниси кои предизвикуваат еколошка штета, еколошка 

фискална реформа и сл. 

Како бариери за имплементација на ЕОП се јавува најчесто ниската свест кај 

сопствениците и менаџерите за прашањата поврзани со животната средина, бизнис 

климата и пазарните случувања, правилата на игра кој ги диктира капитализмот, 

недостигот на цврста регулатива и постоењето дерегулација, законот кој се однесува на 

водењето бизнис и со кој се укажува на тоа дека целта на претпријатијата е да го 

максимизираат профитот на акционерите, ограничениот капацитет и ресурси на повеќето 

стејкхолдери, корпоративното лобирање за дерегулација со кое се лимитира еколошката 

регулaтива, потрошувачите и сл. 

                                                 
61 A. Jamison, M. Raynols, P. Holroyd, E. Veldman, K. Tremblett, Definig Corporate Environmental Responsibility, 

Canadian ENGO Perspectives, The Pembina Institute and Pollution Probe, October 2005 
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Вистинските менаџери кои целосно го разбрале концептот на ЕОП ќе 

демонстрираат вистинска посветеност кон контиунуирано подобрување преку 

институционализација на процес со системски и екоцентричен менаџмент приод. 

 

2.3. Три главни подрачја на еколошка одржливост и одговорност на претпријатијата 

Една од клучните компоненти за ЕОП е еколошката свест и посветеност на 

претпријатијата и лицата вклучени во нив. Претпријатијата кои себеси се сметаат за 

еколошки одговорни мора да бидат реален одраз на она за што се залагаат, односно да ја 

имплементираат одржливоста во нивната визија, целите, таргетите и плановите, како и да 

имаат структури и процеси кои во себе ќе ја имаат инкорпорирано еколошката димензија 

на сите нивоа во бизнисот и донесувањето одлуки. Интегрираната еколошка посветеност 

значи дека сите акции, мали или големи, се оценети од аспект на нивното еколошко 

влијание. 

Трите главни подрачја на еколошката одржливост и одговорност се:62 

1. Еколошка посветеност 

Еколошки одговорно претпријатие е она кое: 

 има корпоративна визија која целосно е насочена кон одржливоста; 

 како стратегиски приоритет ја вклучува заштитата и обновата на животната 

средина; 

 го вклучува принципот на претпазливост (precautionary principle) кој означува 

дека кога некоја активност ја зголемува заканата за повреда на животната 

средина или човечкото здравје, мора да бидат превземени мерки на 

претпазливост, и покрај тоа што некои причини и ефекти не се целосно научно 

засновани; 

 разбира дека економијата егзистира и е лимитирана во рамките на ограничен 

екосистем; 

 се запрашува прво дали производите и услугите се еколошки прифатливи и 

создаваат општествена вредност и го применува ова знаење при носењето 

одлуки; 

 ги надминува владините регулативи; 

 презема целосна одговорност за нејзините еколошки импликации и обврски; 

 ја охрабрува и наградува корпоративната култура која ги истакнува еколошките 

вредности. 

2. Управување со материјалите и енергијата 

Еколошки одговорно претпријатие е она кое: 

 ефикасно ги користи природните ресурси; 

 креира и користи обновливи материјали и енергија; 

 имплементира практики за рециклирање и повторна употреба на материјалите, 

односно концептот Cradle to Cradle (кој ќе биде објаснет подолу); 

                                                 
62 Ibid. 
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 е посветена кон јаглеродно-неутрални бизнис практики; 

 ги евалуира изведбите со цел континуирано подобрување; 

 целосно ги интернализира еколошките трошоци и бенефити. 

3. Ефективна вклученост на стејкхолдерите 

Еколошки одговорно претпријатие е она кое: 

 се придржува до принципот на почитување на барањата на автохтоните и 

локалните заедници; 

 демонстрира структура и процес кој ги поттикнува и вклучува стејкхолдерите 

при дизајнот и имплементацијата на проектите и ги прима несаканите инпути на 

стејкхолдерите; 

 прифаќа отчетност за заедниците и другите стејкхолдери за минатите, 

сегашните и идните еколошки обврски; 

 е транспарентна во поглед на нејзиното влијание врз животната средина; 

 применува мерки и извештаи за стејкхолдерите за нејзините резултати и 

влијанија. 

ЕОП бара претпријатијата да го надминат ограничениот фокус на максимизирање 

на вредноста на акционерите и да се насочат кон еден поширок фокус на максимизирање 

на вредноста на стејкхолдерите. Притоа, важни се три важни столбови на квантитативна и 

квалитативна анализа на еколошките перформанси, а тоа се мерењето, известувањето и 

ревизијата. Тие ги снабдуваат претпријатијата и стејкхолдерите со информации потребни 

за прецизна анализа на тековните перформанси и идентификација на идните активности. 

Еколошки одговорното претпријатие мора да обезбеди информации за стејкхолдерите 

околу тоа како прашањата поврзани со екологијата влијаеле при процесот на донесување 

одлуки. 

Еден од начините за мерење на еколошките перформанси на претпријатијата е со 

примена на веродостојни, научно-засновани принципи за мерење, како и со примена на 

разни холистички алатки за мерење (како што е еколошкиот отпечаток). Претпријатијата, 

место проценки, треба да обезбедат мерливи резултати за аутпутот и влијанието врз 

животната средина, со цел квалитетна евалуација и следење на активностите. Неопходно е 

претпријатијата да ги координираат своите извештаи со цел реално да се согледа 

кумулативниот ефект од нивното дејствување во одредена географска област. Се нагласува 

и важноста на тоа претпријатијата кои себеси се сметаат за еколошки одговорни да имаат 

корпоративен процес на ревизија спроведен од страна на трети лица кои ќе бидат 

акредитирани преку препознатлива програма. 

Залагањето за постојано подобрување на еколошките перформанси е едно важно 

обележје на еколошки одговорното претпријатие. Особено е важна улогата на 

менаџментот за имплементација и формализација на оваа посветеност кон ЕОП. Оваа 

посветеност кон подобрување несомнено треба да биде интегрирана во корпоративната 

култура бидејќи на тој начин ќе се стимулира и потребата за организациони промени во 

претпријатието. Неопходно е соодветен тренинг за вработените сè со цел да се запознаат 

со потребата од промени и подобрување на бизнис практиките во насока на ЕОП. 
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Да се оди над законската рамка, да се надмине она што е пропишано со закон, 

претставува висок бенчмарк кој опфаќа многу повеќе од тоа само да се почитуваат 

законските обврски и регулативи и да се избегнуваат казните; напротив, вклучува 

имплементација на еколошки иницијативи со кои ќе се достигне високо ниво на изведба 

споредено со конкурентите и партнерите. Иако некои активности може да не бидат 

пропишани со закон, сепак, некои еколошки одговорни претпријатија ќе се насочат кон 

активности со кои ќе се намали загадувањето, енергетска ефикасност, примена на 

еколошки стандарди, водење сметка за еколошките екстерналии63 при мерењето на 

перформансите (да се интернализираат еколошките екстерналии), соработка со 

дистрибутери кои водат сметка за еколошкиот импакт, анализа на животниот циклус на 

производите (life-analysis) и сл. 

 

2.4. Фази на еколошка одговорност на претпријатијата 

Еко или „зелениот” менаџмент може да ја подобри стратегиската конкурентност на 

претпријатијата. Но, не се сите претпријатија кои имаат чувство кон животната средина 

подеднакво „зелени”, односно проактивни. Еден пошироко користен модел идентификува 

три главни фази на ЕОП, односно претпријатијата поминуваат низ три различни фази во 

развојот на практиката на еко менаџментот.64 

Првата фаза е спречување на загадувањето, која се фокусира на минимизирање или 

елиминирање на отпадот пред тој да се создаде. Увидувајќи дека многу поефикасно и 

поевтино би било да се спречи загадувањето отколку да се обработуваат и исфрлаат 

загадувачите, претпријатијата може радикално да ја намалат употребата на опасни 

хемикалии во производството и притоа да заштедат и заработат.  

Втората фаза е управување со производот и услугата. Во оваа фаза менаџерите се 

сосредоточуваат на сите еколошки влијанија поврзани со целиот животен век на 

производот, од дизајнот на производот до неговата крајна употреба или отфрлање, како и 

со услугите кои се овозможуваат. 

Третата и најнапредна фаза е чистата технологија каде претпријатијата развиваат 

иновативни, нови технологии што ја поддржуваат еколошката одговорност. 

Повеќето од претпријатијата сеуште се наоѓаат во фазата на спречување на 

загадувањето, но сепак прават напори за да се искачат кон повисоките фази на развојната 

секвенца. Истражувачите откриле дека постојат неколку фактори кои што ги насочуваат 

претпријатијата од пониско кон повисоко ниво на ЕОП. Како поважни мотивации се 

споменуваат следните: можноста да се здобијат со конкурентска предност, намалување на 

трошоците, желбата да се здобијат со легитимитет (одобрение од јавноста или 

регулаторите) и моралната обврска кон еколошката одговорност. 

Претпријатијата кои што почнале да се движат кон еколошката одговорност 

увиделе дека често се потребни нови структури, процеси и стимулации. Како позначајни 

                                                 
63 Еколошките екстерналии е термин кој се користи за еколошката штета која резултира од користењето 

и/или производството на добра и услуги, а која штета не е директен одраз на цената која се наплатува за тоа 

добро или услуга. 
64 Stuart Hart, Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World, Harvard Business Review, January, 1997 
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организациски елементи кои ги делат проактивните еколошки одговорни претпријатија се 

следните:65 

 Врвен менаџмент со посветеност кон ЕОП; 

 Инволвираност на линиските раководители; 

 Кодекси на еколошко однесување - еколошки проактивните претпријатија ја 

ставаат нивната обврска во писмена форма, често во форма на кодекс на 

однесување или повелба што ги образложува еколошките цели на фирмата; 

 Тимови со вкрстени функции - употреба на ad hoc тимови со вкрстени функции 

за да решаваат еколошки проблеми, вклучувајќи индивидуи од разни 

одделенија; 

 Награди и стимулации. 

 

2.5. Еколошки одговорна реагибилност 

Општествената реагибилност на претпријатијата (social responsivness) претставува 

способност на претпријатијата да одговорат на барањата за заштита и унапредување на 

пошироката општествена заедница. Овој термин е неразделен од општествената 

одговорност и всушност претставува објаснување на нејзината практична примена. 

Поимот општествена реагибилност укажува на степенот на ефективно и ефикасно 

спроведување на постапките кои водат кон општествена одговорност. Едноставно кажано, 

таа претставува одговор на претпријатието во однос на обврските кон своите стејкхолдери, 

локалната заедница и општеството во целина.  Тоа е способност на претпријатието својата 

политика и акции да ги развие спрема општественото опкружување на начин кој што ќе 

биде од интерес и за претпријатието и за општеството.66 

Можат да се издвојат две постапки кои се базични за развој на општествената 

реагибилност на претпријатието: да се воспостават методи на следење на општествените 

барања и очекувања во екстерното опкружување; и да се развијат интерни механизми за 

одговор на општествените барања.67 

Во случајот на ЕОП, еколошки одговорната реагибилност би значело способност на 

претпријатијата кои себеси се сметаат за еколошки одговорни да покажат разбирање за 

еколошките перформанси и влијанија на бизнисот врз животната средина, односно 

заштита и унапредување на животната средина, но сето тоа да не биде само теоретски 

прифатено, туку и практично да биде потврдено. Менаџерите на тие претпријатија може да 

негуваат филозофија со еко призвук, но истата да не ја спроведуваат во начинот на 

работење на претпријатието. Во тој случај изостанува реакција согласно она што 

навистина треба да значи еколошки одговорно претпријатие. 

                                                 
65 Ен Т. Лоренс, Џејмс Вебер, Бизнис и Општествo: Акционери, Етика и Јавна Политика, 12th ed., 2008, стр. 

267-268 
66 K. Davis & W. Frederick, Business and society, McGrew Hill Book Company, 1984, p. 564  
67 Лидија Симонческа, Менаџмент, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, Институт за истражување 

на туризмот, Охрид, 2013, стр. 148 



ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ - ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

78 

 

Преку разни методи може да се врши мониторинг на еколошките барања и 

очекувања, а и да се предвиди што треба да се превземе за да се потврди имиџот на 

претпријатието кое себеси се смета за еколошки одговорно. Како позначајни се јавуваат 

општественото и еколошкото предвидување, испитување на јавното мислење, општествена 

и еколошка „ревизија” (проценка на општествените и еколошките наспроти економските 

перформанси на претпријатието), следење на менаџмент случаи, општествено и еколошко 

скенирање итн. 

Со цел одговор на барањата за ЕОП, претпријатието може да користи свои интерни 

механизми. Најмногу користени се индивидуалните извршители, групата со времена 

задача, постојан комитет за еколошки прашања, постојан департман за еколошка 

одговорност и комбиниран пристап од сите наведени. 

Може да се наведат 4 основни стратегии кои се однесуваат на еколошката 

одговорност од страна на претпријатијата: 

 реакција; 

 одбрана; 

 прилагодување; и 

 проактивно однесување.  

Стратегијата на реакција значи дека претпријатието реагира на еколошките барања 

на тој начин што истите ги одбива и не прифаќа било каков вид на одговорност. Неговото 

евентуално неодговорно однесување кон животната средина се обидува на различни 

начини да го прикрие од јавноста и од надлежните органи, со цел да не подлежи на осуда 

од страна на јавноста или на законски реперкусии.  

Со стратегијата на одбрана претпријатието се обидува да искористи некои 

расположливи законски можности или пак настојува преку кампањи во јавноста да се 

дистанцира и одбрани од претпоставките и нападите дека има одговорност за некоја 

негова активност која може да влијае на животната средина. Тоа може да признае дел од 

грешките или еколошките пропусти, потенцирајќи го ставот дека „кој работи може и да 

згреши”. 

Стратегијата на прилагодување се применува како резултат на некаква надворешна 

закана или притисок врз претпријатието, како на пример под влијание на еколошки 

невладини организации или пак закани од интервенција на органите на власта. Во такви 

ситуации, претпријатијата најчесто се согласуваат да прифатат некои дополнителни 

еколошки одговорности и на тој начин да се прилагодат на неговите барања.  

Стратегијата на проактивно однесување значи дека претпријатието агресивно 

формулира програма на мерки и задачи за еколошки одговорно однесување кои треба да 

претставуваат пример за дејноста во која функционира. Едноставно, проактивното 

однесување значи да се преземе иницијатива, тоа значи обид на претпријатието да открие 

кои прашања се од интерес за животната средина и да одговори на истите без никаков 

надворешен притисок.  
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3. Начини и можности за подигнување на еколошката одговорност на хотелите 

 

Хотелите претставуваат еден од најважните сектори во патничката и туристичката 

индустрија кои нудат сместување за 40-50% од сите домашни и меѓународни посетители 

(во Европа има околу 160-200 милиони гости годишно).68 Европските хотели потрошуваат 

просечно околу 72-519 kWh енергија по метар квадратна површина, зависно од локацијата 

и услугите кои ги нуди, односно 39 TWh годишно.69 Во зависност од изворот на енергија 

(вода, ветер, нуклеарна, масло, јаглен) хотелите се одговорни за годишно производство од 

околу 160-200 kg јаглероден диоксид по метар квадратен површина, што е еднакво на 10 

тони CO2 по соба.70 Гостите обично трошат по 90-150 литри вода за едно ноќевање. 

Типичен гостин прозведува дневно околу 1 kg отпад. Се проценува дека 75% од целиот 

еколошки импакт создаден од страна на хотелската индустрија се однесува на 

прекумерната употреба на локални и увезени потрошни производи, енергија и вода, заедно 

со емисијата испуштена во воздухот, водата и почвата.71 

Сите овие показатели сведочат за огромните импликации на хотелите врз 

животната средина. Хотелите влегуваат во првите пет потрошувачи на енергија во 

прoдажно/услужниот сектор. Хотелите емитираат јаглерод диоксид, огромни количества 

потрошена вода која најчесто не се третира соодветно, огромна потрошувачка на енергија 

и лошо третирање на отпадот. Поради ова, постоечките практики на хотелите бележат 

бројни критики, па се јавува потребата хотелите да применуваат повеќе еколошки 

прифатливи практики и производи. Има доволно материјали, доволна база на податоци и 

техничко „know-how“ за да се имплементира концептот на еколошка одговорност во 

хотелиерството, па предизвикот сега се состои во тоа како да се охрабрат хотелиерите да ја 

применат. 

Има повеќе начини за намалување на негативниот еколошки импакт од овие 

хотелски пракси кои се покажуваат како деструктивни спрема животната средина. Истите 

ќе бидат посочени подолу. 

3.1. Дефинирање на еко хотелите 

Еко хотел всушност е еколошки одговорен хотел. Тоа е хотел или сместување кој 

има направено значајни еколошки подобрувања во неговата структура со цел да го 

минимизира влијанието врз животната средина. Еко хотелот треба да се потпира на 

животната средина, да придонесува за заштитата на животната средина, да спроведува еко 

тренинг програми и сл. Тоа се хотели кои се еко пријателски настроени и кои водат сметка 

                                                 
68 World Tourism Organization, „Tourism Market Trends  -2003 Edition, World Overview and Tourism Topics“, 

Madrid, Spain, p. 11 
69 CHOSE (2001) Energy savings by combined heat cooling and power plants in the hotel sector, Report of the 

Commission o the European Communities, May 31, 2001 
70 EEO(1993) Energy efficiency in hotels – a guide for owners and managers, Department of the Environment, 

BRESCU, UK 
71 APAT (Italian National Agency for the Protection of the Environment and for Technical Services), 2002 
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за употребата на енергија, вода и материјали, а при тоа испорачуваат високо квалитетна 

услуга и производ. 

Како позначајни индикатори кои укажуваат на тоа дека еден хотел е еколошки 

одговорен би биле следните: разрешувањето на еколошките проблеми е составен дел од 

стратегијата на хотелот; хотелот економично и одржливо ги користи суровините и 

материјалите; хотелот внимава на штедење на енергијата, на отпадот, рециклирањето и 

превенцијата на загадувањето; еколошките ризици се третираат на транспарентен начин; 

хотелот соработува со јавната администрација, научните институции и невладините 

организации; хотелот применува еко стандарди и ознаки, итн. 

Слика бр. 4: Еколошко влијание на хотелското работење 

(извор: Gray and Bebbington 2003) 

 

Со цел да се имплементира одговорно управување со ресурсите во хотелската 

индустрија, може да се применат два приоди. Еден е преку еколошки прифатлива 

конструкција на новите хотели (пасивна градба), а другата е со примена на еколошки 

практики кај веќе постоечките хотели.72 

Студијата спроведена помеѓу евроспките хотелиери73 во 2002 и 2003 година од 

страна на Paulina Bohdanowicz покажа дека економските фактори се најважна движечка 

сила за промена во насока на еколошка одговорност (само некои скандинавски хотели 

истакнаа дека намалувањето на негативните еколошки импликации е прв фактор). 

Барањата на потрошувачите претставуваат втор фактор кој влијае за поголема еколошка 

одговорност. Потоа следуваат подобрувањето на имиџот на хотелот, намалувањето на 

негативните еколошки импликации, маркетинг можностите кои ќе произлезат од 

                                                 
72 Paulina Bohdanowicz, Responsible resource management in hotels – attitudes, indicators, tools and strategies, 

Doctorial Thesis, School of Industrial Engineering and Management, Stockholm 2006 
73 Paulina Bohdanowicz, A study of environmental impacts, environmentally awareness and pro-ecological 

initiatives in the hotel industry, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, December 2003 
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еколошката одговорност, менаџмент препораките, и, како последен фактор е достапноста 

за професионален совет. За гостите, при одлучувањето за тоа кој хотел да го одберат 

најважни се: локацијата, квалитетот на услугата, цената, имиџот на хотелот, грижата за 

животната средина и друго. 

Профилот на хотелите поврзан со употребата на ресурсите варира во однос на 

другите градби, при што два параметри се особено важни: физичките и оперативните.74 

Физичките параметри се однесуваат на големината, структурата и дизајнот на градбата на 

хотелот, географската и климатската локација, видот на енергетски и водни системи 

инсталирани во градбата на хотелот и како истите се одржуваат, видот и количината на 

енергија и вода кои се достапни локално, како и регулативите и трошоците. Оперативните 

се однесуваат на услугите кои се нудат, бројот на услуги, флуктуациите во нивото на 

исполнетост на хотелот, варијации во однос на преференците на потрошувачите во однос 

на комфорот, практиките во однос на енергетска ефикасност и заштеда на вода, како и 

нивото на култура и еколошка свест кај вработените и гостите. 

Собите просечно се одговорни за 30% од вкупното користење енергија. 

Потрошувачката на енергија во хотелите зависи од хотелските стандарди, бројот на соби и 

кревети, климатските услови, бројот на ноќевања, расположивост со базен, начинот на 

подготовка на храната, нивото на комфор, како и корпоративната свест (менаџмент и 

вработени) и свеста на потрошувачите и сл. 

Кога се прави проценка на трошокот за набавка на нова опрема која ќе биде 

еколошки прифатлива и која најчесто се смета дека е поскапа, при споредбата со трошкот 

направен за набавка на опрема која нема да е еколошки прифатлива, треба да се земат 

предвид и сите оние трошоци кои допрва би произлегле во рамките на целиот животен век 

на опремата. За дел од хотелиерите, концептот на ефикасна опрема е еднаков на концептот 

„нова“ опрема, додека еко-сертифицираните производи и уреди претставуваат оние кои во 

нивното име го содржат зборот „еко“ или „био“ наведен од страна на произведувачот, 

притоа без да имаат и формален сертификат.75 

Неколкуте спроведени студии покажуваат дека еколошката свест во Европа 

континуирано се зголемува.76 Се очекува и бројот на еко свесни туристи да се зголемува во 

наредните години. Едно истражуавње спроведено во 2002 година покаѓа дека 54% од 

Американците, 60% од Австралијанците и 87% од Англиските туристи преферираат да 

престојуваат во еколошки одговорен и еко означен хотел.77 25 милиони Германци се 

изјаснаа дека веруваат во важноста и придонесот спрема животнта средина да се 

                                                 
74 Paulina Bohdanowicz, Responsible resource management in hotels – attitudes, indicators, tools and strategies, 

Doctorial Thesis, School of Industrial Engineering and Management, Stockholm 2006 
75 Paulina Bohdanowicz, Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries – 

survey results, International Journal of Hospitality Management, Elsevier, 2005 
76 CREM, „Feasibility and market study for a European ecolabel for tourist accommodations (FEMATOUR)“, 

CREM Project no. 00.402 
77 IHEI, „Hotels care: Community action and responsibility for the environment“, International Hotel Environment 

Initiative, UK, 2002 
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престојува во еколошки одговрен хотел.78 Дел од студиите покажуваат дека дел од гостите 

се спремни да платат и повисока цена доколку престојуваат во еколошки одговорен хотел. 

Постои разлика во еколошките склоности помеѓу самостојните и хотелите кои се 

наоѓаат во рамките на некој хотелски ланец. Во случајот на независен, самостоен бизнис, 

еколошката загриженост и волја еколошки да се делува цврсто зависат од ставовите и 

знаењата на менаџерот на хотелот. За разлика од тоа, кај хотелските ланци, често 

еколошките прашања се инкорпорирани во нивната деловна политика. Исто така од 

хотелските ланци почесто се бара да ја прикажат транспарентно својата еколошка и 

опшетствена посветеност. Се заклучува дека хотелските ланци се поактивни на подрачјето 

на екологијата отколку што се тоа индивидуално основаните хотели. Хотелските ланци се 

и повеќе запознаени со институциите кои нудат совети совети за заштита на животната 

средина и еколошки ознаки, како и со иницијативите на државата и невладиниот сектор.79 

 

3.2. Примена на еко-стандардите и еко-ознаките како гаранција за запазување на 

еколошките критериуми во хотелиерството и можност за подигнување на имиџот и 

конкурентноста на хотелите 

Стандардот претставува документ подготвен со консензус и усвоен од страна на 

признато тело за стандардизација, со кој, заради заедничка и повторлива употреба, се 

обезбедуваат правила, упатства и карактеристики за определени активности или резултати 

од тие активности, чија цел е постигнување најповолен степен на уредност во определено 

подрачје. Тоа е документ кој обезбедува барања, спецификации, упатства или 

карактеристики кои можат да се користат за да се осигура дека материјалите, производите, 

процесите и услугите се погодни за нивната наменa. Имплементацијата на секој стандард 

подразбира задоволување на барањата на стандардот, задоволување на барањата на 

менаџментот за соодветната област за која се однесува стандардот, задоволување на 

барањата на клиентите и на крај задоволување на законските барања. 

Еколошкото стандардизирање не е цел самата за себе, туку тоа ги мотивира  

давателите на туристичките услуги да ги подобрат нивните еколошки, општествени и 

економски перформанси, за да бидат поконкурентни на пазарот. Главната цел на еко 

стандардите и еко ознаките е да стимулира еколошка свест и грижа кај производителите, 

но и кај потрошувачите, преку обезбедување веродостојни еколошки информации кои ќе 

влијаат при изборот на потрошувачот. 

За потрошувачот да ја искористи својата куповна моќ мора да знае да ги препознае 

производите и услугите кои се прифатливи во еколошки услови. Токму оваа информација, 

за влијанието на производите и услугите на средината ја дава еко ознаката. 

Со стекнување на еко ознака не значи по дифолт дека ќе се биде успешен. Тоа е 

само можност за да се влезе на пазарот, да се пенетрира, а успехот ќе зависи од ред други 

работи. Еко ознаката може да ја подобри продажбата на производот или услугата, но и да 
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влијае врз позитивен имиџ на оној кој се стекнал со истата. Таа ги раздвижува иновациите. 

Сепак нејзина главна функција е да обезбеди посветеност кон континуирано подобрување 

на изведбата и да поттикне мотивација за воведување нови технолошки решенија. Еко 

ознаките ја зголемуваат продуктивноста на вработените и помалата флуктуација на 

кадарот. Иако има одредени разлики меѓу нив, сепак во повеќето има слични елементи, 

како што е можноста за волонтерство, препознатливи логоа, критериумите кои треба да се 

запазат, докумантираност, ревизија, членство и сл. 

Постојат повеќе од 100 еко-ознаки за туризам, угостителство и екотуризам кои 

започнале во средината на осумдесетите, но главно се развиле во деведесетите.80 Некои од 

еко ознаките се од локално значење, а некои се меѓународно препознатливи. Првата еко 

ознака во туризмот беше создадена во 1985 година. Тоа беше Blue Flag - 

интернационалната ознака која укажува на плажите и марините кои ги исполнуваат 

условите за чиста вода, чиста средина и крајбрежни области. Во декември 1998 год. 

Програмата за Животна Средина на Обединетите Нации (UNEP) го издаде првиот извештај 

за туристичките еко-ознаки, кои беа со задоволство прифатени и ги охрабрија владите и 

невладините организации понатаму да ги развиваат. Растечкиот број на еко-ознаки е 

внимателно следен и од страна на Светската Туристичка Организација (WTO). 

ISO, меѓународното тело за стандардизација, разликува три вида на ознаки за 

еколошката изведба, при што сите три се волонтерски:81 

 Тип I - овие ознаки се познати како еко ознаки. Тие се програми од трети страни 

кои содржат повеќе критериуми, со кои се стекнува лиценца со која се авторизира 

употребата на еколошките ознаки на производите и услугите, истакнувајќи ја 

целокупната еколошка преференцијалност во рамките на одреден производ или 

услуга базиран на разгледувањата поврзани со животниот циклус на истите; 

 Тип II - овие ознаки се еколошки сопствени-декларации направени од 

производителите/добавувачите/набавувачите/дистрибутерите. Типично, тие се 

базирани на еден атрибут како што е „содржи x% рециклиран материјал“ или 

„биоразградлив“. Овие ознаки не се независно верифицирани, но можат да бидат 

дефинирани од регулаторно тело; 

 Тип III - овие ознаки обезбедуваат мерливи еколошки податоци за добрата и 

услугите, понекогаш во форма на листа со податоци, слично на нутритивна ознака 

за храна. Тие се слични со Тип I еко ознаката во делот на информациите поврзани 

со перформансите кои произлегуваат од животниот циклус на производите или 

услугите, чии параметри се поставени од страна на трета страна и независно 

верифицирани. Но, за разлика од Тип I еко ознаките, тие не се применуваат само на 

најдобрите изведувачи во класата, туку пошироко за било кој производ или услуга 

во класата. 

Според ISO, сите овие ознаки за еколошки изведби делат заедничка цел, која е: 

„преку комуникација на проверливи и прецизни информации за еколошките аспекти на 

производите и услугите, а кои не водат до заблуда, да охрабрат побарувачка и достава на 
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производи и услуги кои предизвикуваат помал негативен еколошки импакт, со 

истовремено стимулирање на потенцијалот за пазарно-управувано континуирано 

еколошко подобрување.“82 

Со еко-ознаката се подигнува квалитетот на услугата, се зголемува конкурентноста 

и имиџот на хотелите, со истовремено почитување на локалните, регионалните и 

националните еколошки предуслови. Еколошките критериуми поврзани со влијанието врз 

животната средина и природните ресурси или емисии, а кои треба да се запазат, се 

изразени во апсолутни (бројки) или релативни (процент) цифри и мерни единици (kWh, 

литри, волумен, соба, кревет, број на ноќевања, m2 и сл.), како и описно во форма на 

користење или некористење одредени материјали или состојки. 

Еколошкото означување најчесто овозможува намалување на трошоците на 

претпријатијата за 20-40%. Како најголема пречка за имплементирање на еко ознаките е 

тоа што ги има многу на број, па се создава една конфузија помеѓу потрошувачите и 

претприемачите. Исто така потребна е поголема достапност и видливост на истите. Во 

2002 година, само 1% од сите сместувачки објекти биле со еколошка ознака. Денес таа 

бројка се зголемува. Исто така се смета дека трошоците за примена на еколошките ознаки 

се доста високи и одземаат доста време, а и размислата дека економските бенефити не се 

високи знае да биде чест изговор на менаџерите да не се нафатат еколошки да го 

сертифицираат својот хотел.83 

Податоците добиени од истражувањето на ECOTRANS (European Network for 

Sustainable Tourism Development), европската мрежа на експерти и организациите од 

областа на одржливиот туризам, доволно говорат зошто треба да се води сметка за 

имплементација на еко ознаките и еколошката одговорност од страна на хотелските 

претрпијатија:84 

 20% од Германците сакаат информациите поврзани  со понудата која е во хармонија 

со животната средина да бидат јасно истакнати во туристичките каталози или во 

општата информација за локацијата и дестинацијата; 

 50% од сите туристи од Велика Британија, пред да се одлучат да патуваат, се 

обидуваат да најдат повеќе информации за еколошките услови и влијанија; 

 75% од Холанѓаните кои патуваат на одмор надвор од Холандија, користат 

еколошки информации кога ја носат одлуката за патување; 

 3-19% од германските и 6% од холандските туристи се запознаени со туристичките 

еко ознаки; 

 83% од туристите од САД ги подржуваат туристичките претпријатија, 

туроператорите, агенциите и превозниците кои имаат имплементирано зелена 

политика. 

Во Р. Македонија нема производ и услуга кои се означени со македонската 

еколошка ознака востановена во 2006 година и покрај тоа што во 2005 година се донесени 

критериумите за еколошкото означување на осум групи производи (меѓу кои и за 
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туристичко сместување). Единствено интерес и напредок има само во секторот за 

туристичко- сместувачки капацитети, каде што има пројавен интерес од страна на четири 

хотели од регионот на Охрид кои се во фаза на пилот-проекти. 

 

3.2.1. Имплементација на системите за управување со животната средина (EMS) во 

хотелиерството преку стандардот ISO 14001:2004 

Системите за управување (менаџмент) со животната средина (EMS)85 се прифатени 

од претпријатијата кои се посветени на вистинското управување со квалитетот. Овие 

претпријатија се мотивирани за имплементација на системите поради зголемување на 

квалитетот, подигнување на иновативноста, како и за заштита од владините регулативи.  

EMS се корисна алатка за зачувувањето на животната средина која вклучува активно 

споделување информации со страните засегнати од животната средина, како и 

перманентно вклучување на истите во активностите на претпријатието. 

EMS претставува континуиран циклус на планирање, имплементирање, преглед и 

подобрување на акциите кои едно претпријатие ги презема за да ги исполни неговите 

еколошки одговорности.86 Тоа е транспарентен и систематски процес базиран на TQM 

концептот, со главна цел да се пропишат и постигнат еколошки цели, пoлитики и 

одговорности, како и соодветна ревизија на начините за остварување на тие цели. 

Претпријатијата кои прифаќаат EMS и слични програми имаат поголем фонд на 

внатрешни и корпоративни ресурси за да се посветат на подобрувањето на ефикасноста на 

животната средина.87 Тие многу брзо го спречуваат загадувањето на животната средина и 

имаат значајно подобрување во производството и услугите. Рециклирањето, заштитата на 

воздухот од отровни гасови, намалувањето на цврстиот отпад и заштедата на електрична 

енергија се главни резултати на имплементацијата на EMS. 

EMS е алатка која своја примена може да најде и во хотелиерството (EHMS)88 која 

ќе им овозможи на хотелите да го контролираат влијанието на своите активности, 

производи и услуги врз животната средина. Тоa вклучува организациона структура, 

планирање, одговорности, практики, процедури и ресурси за развој, имплементација, 

ревидирање и одржување на политиката за заштита на животната средина.89 Хотелите со 

вграден EMS се поприфатливи за животната средина и со подигнување на еколошката 

свест кај туристите, која е во значителен раст, значајно повеќе посетени и поконкурентни 

од останатите хотели. Со примена на EMS ќе се подобри имиџот на хотелот во јавноста и 

ќе се оствари подобра соработка со локалната заедница. 

Придобивките од имплементацијата на EMS во хотелите би биле следните: 

                                                 
85 Environmental Management System 
86Philip J. Stapleton, Anita M. Cooney, William M. Hix Jr, Environmental Management Systems: An Implementation 

Guide for Small and Medium-Sized Organizations, NSF International, 1996 
87 Michael Porter and Claas van der Linde, Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness 

Relationship,  Journal of Economic Perspective, 1995b, 9/1 
88 Environmental Hotel Management System 
89 R. Sroufe, S. Melnyk & G. Vastag, Environmental Management System As a Source of Competetive Advantage, 

Michigan State University, September 1998 
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 убедување на туристите дека хотелот е докажано посветен на управување со 

животната средина; 

 одржување добри односи со јавноста и локалната самоуправа; 

 подобрување на имиџот и конкурентноста на хотелот; 

 задоволување на критериумите за набавка на еко ознаки; 

 намалување на инцидентите кои резултираат со одговорност; 

 намалување на ризикот од еколошки катастрофи; 

 задоволување на законските прописи и другите барања; 

 подобрување на контролата на трошоците; 

 покажување разумна загриженост за состојбата на околината; 

 зачувување на суровините и енергијата; 

 стекнување еколошки перформанси; 

 поттикнување на развојот и заштитата на животната средина итн. 

ISO 14000, како серија на меѓународни стандарди поврзани со управувањето со 

животната средина беше воведена во 1996 година како резултат на самитот во Рио за 

животна средина одржан во 1992 година, а во 2004 година беше претставена нова верзија. 

Соодветните технички алатки, како што се стандардите од ISO 14000 серијата стандарди, 

може да се користат како сеопфатна рамка за да им помогнат на претпријатијата во 

решавањето на еколошките прашања на систематски начин, и треба да се разгледуваат при 

евалуацијата на животната средина, квантифицирањето и известувањето за емисиите на 

гасови, дизајн за животната средина, означување на животната средина и еколошката 

комуникација90. 

ISO 14000 стандардот е поделен на 6 категории: 

 еколошки менаџмент систем; 

 еколошка ревизија; 

 оценка на дејствувањето во однос на околината; 

 еколошко означување; 

 проценка на животниот циклус; 

 еколошки аспекти на стандардите за производите. 

ISO 14001 е единствен сертифициран докумет во ISO 14000 серијата кој обезбедува 

насоки за имплементирање EMS. Имплементирањето на ISO 14001 стандардот во 

хотелското работење може да помогне за подобрување на продуктивноста, намалување на 

трошоците за енергија и осигурување, континуирана компатибилност со законската 

регулатива, препознатливост во јавноста за напорите за еколошка одговорност, подобри 

односи со бизнис партнерите, локалната самоуправа и јавните служби. ISO 14001 

сертифицираниот EMS може да се карактеризира во зависност од политиката на хотелот, 

целите, организационата структура, доделените одговорности, операциите и процедурите, 

менаџмент ставовите и сл. Со примена на овој стандард хотелите полесно ќе се соочат со 

предизвиците поврзани со животната средина и ќе применат еколошки практики и еко 

менаџмент со кои ќе може да ги надминат проблемите. 

                                                 
90 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): OECD Guidelines for the Security of 

Information Systems and Networks: Towards a culture of security, 2002, p. 26 
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За да се исполнат барањата на овој стандард, хотелот мора да одреди какво 

негативно влијание предизвикува врз животната средина, кои се начините да се сведе 

негативното влијание на минимум и кои активности ќе се превземат со цел елиминирање 

на негативното влијание врз животната околина. 

ISO 14001:2004 е последната, подобрена верзија од ISO 14001 стандардите. Тоа е 

единствениот стандард во ISO 14000 серијата стандарди (која вклучува 21 други 

стандарди) кој може да се користи за сертификација. Основна цел на ISO 14001:2004 е 

заштита на животната средина преку спречување или намалување на влијанијата што 

организацијата ги предизивкува врз животната средина. Еден од основните принципи на 

ИСО 14001 е транспарентност во работењето и севкупна информираност на вработените за 

односот на претпријатието кон животната средина. Главната разлика во однос на 

претходните верзии на стандардот е системскиот пристап при поставување на целите за 

заштитата на животната средина и мерење на резултатите. 

ISO 14001:2004 ги дефинира барањата за управување и заштита на животната 

средина. За исполнувањето на овие барања е потребно документирање, односно доказ за 

исполнување на барањата на стандардот и ефикасно работење во согласност со 

стандардот91. Непходно е спроведување на систематски пристап со којшто ќе се постигнат 

целите кои се однесуваат на заштита на животната средина и обезбедување доказ дека 

поставените цели се постигнати. Тој е генерички стандард, односно се применува во било 

која организација. Не се однесува на производот, туку на управување со процесите 

поврзани со влијанијата н аактивностите на претпријатијата врз животната средина. 

Чекори коишто се преземаат при имплементација на ISO 14001 стандардот се:92 

 Дефинирање политика за животна средина во рамките на организацијата; 

 Креирање еколошка програма за управување; 

 Идентификување на сегментите коишто имаат влијание врз животната 

средина; 

 Воведување мерки за спречување на загадувањето врз животната средина; 

 Едукација на персоналот; 

 Воспоставуавње ефикасен EMS, правилно одржување на документацијата 

поврзана со EMS и ревизија; 

 Справување со вонредни состојби. 

Овие чекори мора да се запазат и од страна на хотелите кои би се решиле да го 

имплементираат овој стандард. 

 

3.2.2. Стандардот ISO 26000 - стандард за општествена одговорност 

Имплементација на услужен менаџмент систем, по барањата на ISO 20000 е исто 

така од особена важност. Иако се работи за систем за управување со услуги, сепак 

обезбедувањето на услугите е врзано со употреба на најразлична опрема. Набавката на 

                                                 
91 http://www.iso.org/sites/iso26000launch/index.html  
92 Михаил Китановски, Водич за системи за управување и стандарди поврзани со општествената одговорност 

на претпријатијата, Скопје, 2012 
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опрема која е произведена по највисоки технолошки стандарди и која го намалува 

негативното влијание врз животната околина е многу важен сегмент. Овој стандард 

пропишува дека претпријатието мора да воспостави посебна процедура за набавка на 

опрема и одржување на истата. Во самата процедура од аспект на еколошката одговорност 

може да се пропише и дел за проверка на опремата пред да се набави. 

Во Ноември 2010 година, со прашањето на ISO 26000, беше дадена првата глобална 

валидна дефиниција за општествена одговорност и упатство за општествена одговорност 

на претпријатија и други организации. Суштинската карактеристика на општествената 

одговорност е подготвеноста на организацијата да ги вклучи социјалните и еколошките 

фактори во одлучувањето и да биде одговорна за влијанието на нејзините одлуки и 

активности врз општеството и животната средина. Ова подразбира транспарентно и етичко 

однесување кое придонесува за одржлив развој, а е во согласност со соодветниот закон и е 

конзистентно со меѓународните норми на однесување. 

Системот за управување со животната средина по барањата на ISO 14001 

стандардот може да се користи за решавање на еколошките прашања од ISO 26000 

стандардот. 

ISO 26000 е прво глобално стандардно упатство за општествена одговорност кое 

има за цел да им помогне на организациите да придонесат за одржливиот развој. Намерата 

е да се охрабрат организациите да сторат и повеќе од она што е пропишано со самиот 

закон, имајќи предвид дека согласноста со законот е основна обврска на секоe 

претпријатие и клучен дел од неговата општествена одговорност. Неговата цел е да се 

промовира општо разбирање во областа на општествената одговорност, како и да се 

надополнат, но не и да се заменат другите инструменти и иницијативи поврзани со 

општествената одговорност. При примена на ISO 26000 стандардот, се препорачува 

претпријатието да ги земе во предвид општествените, еколошките, правните, културните, 

политичките и организационите разлики, како и разликите во поглед на економските 

услови, и истовремено да работи во согласност со меѓународните Кодекси на 

однесување.93 

ISO 26000 содржи 7 параграфи. Истите се прикажани на следнава слика: 

                                                 
93 ISO/FDIS 26000:2010(E), Guidance on social responsibility, Scope 
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 Слика бр. 5: Шематски приказ на ISO 26000 

(извор: André Martinuzzi, Barbara Krumay & Umberto Pisano, Focus CSR: The New 

Communication of the EU Commission on CSR and National CSR Strategies and Action Plans, 

ESDN Quarterly Report December 2011) 

 

Стандардот ISO 26000 упатува на седум клучни теми на општествена одговорност 

кои се дефинирани во самиот стандард: управувањето со организацијата, човекови права, 

односи со вработените, заштита на животната средина, односи на пазарот, односи со 

потрошувачот, развој и вклучување во заедницата.94 

ISO 26000 не е стандард кој се однесува на системот за управување, туку е стандард 

кој се однесува на задоволување на правата од областа на општествената одговорност. Тој 

дава една општа рамка според која организацијата може да се води при остварување на 

својата општествена одговорност. Имплементацијата на овој стандард зависи само од 

целите на организацијата која го имплементира и барањата на истиот може да се задоволат 

на начин на којшто самата организација ќе определи. Имплементацијата на ISO 26000 

                                                 
94Водич за системи за управување и стабдарди поврзани со општествената одговорност на 

претпријатијата, Здружение Конект, Скопје, 2012, стр. 44 



ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ - ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

90 

 

стандардот не се потврдува со издавање на сертификат. Организациите коишто го имаат 

имплементирано стандардот можат да побараат помош единствено од трета независна 

страна за одредување на нивото до коешто е исполнета општествената одговорност. Секоја 

понуда за сертификација на ISO 26000 е невалидна и секоја изјава за сертификација спрема 

ISO 26000 стандардот би била погрешно протолкувана и би се сметала како злоупотреба на 

овој меѓународен стандард.95 

 

3.2.3. Стандардот ISO 14024 - стандард кој се однесува на примената на еко - 

ознаките 

Употребата на ISO 14024 стандардот за еко означување го поттикнува развојот на 

шемите на конзистентно еко означување како инструменти за помагање на изборот 

направен од страна на потрошувачите и со тоа овозможување на истите да придонесат кон 

одржливиот развој и еколошката одговорност. Своја примена овој стандард секако дека 

може да најде и во хотелиерството, особено за оние хотели кои се решени да се стекнат со 

еколошка ознака која ќе нуди нивна препознатливост кај туристите. 

ISO 14024 спаѓа во типот I на ISO еколошки стандарди споменати погоре. Тие се 

програми од трети страни кои содржат повеќе критериуми, со кои се стекнува лиценца со 

која се авторизира употребата на еколошките ознаки на производите и услугите, 

истакнувајќи ја целокупната еколошка преференцијалност во рамките на одреден производ 

или услуга базирани на разгледувањата поврзани со животниот циклус на истите. Овие 

еколошки означувања се волонтерски, може да се спроведуваат од јавни и приватни 

агенции и може да биде национални, регионални и интернационални. 

Во рамките на ISO 14000 серијата на еколошки стандарди, ISO издвојува група на 

стандарди кои акцент ставаат на еколошкото означување. Фамилијата на ISO 14020 

стандарди вклучува 3 видови на шеми за означување:96 

 Тип I е повеќе-атрибутна ознака развиена од трета страна; 

 Тип II е едно-атрибутна ознака развиена од произведувачот; 

 Тип III е еко ознака чие наградување е базирано на процена на целосниот 

животен циклус на производите.  

Во категоријата на овие стандарди влегува и ISO 14024. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 ISO/FDIS 26000:2010(E), Guidance on social responsibility, Scope 
96 https://www.iisd.org/business/markets/eco_label_iso14020.aspx 
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Стандард Опис Примена 

ISO 14020 
Еколошко означување: 

Генерални принципи 

Поставува 9 генерални принципи кои се аплицираат 

не само на шемите за означување туку и за сите 

еколошки барања, дизајнирани да промовираат 

точни, верификувани и релевантни информации. 

ISO 14021 

Еколошки ознаки и 

Декларации: Самостојни 

декларации за еколошки 

барања, Термини и Дефиниции 

Поставува барања за Тип II ознаки, како што се 

еколошки барања поврзани со производите и 

услугите на одреден производител. 

ISO 14022 

Еколошки ознаки и 

Декларации: Самостојни 

декларации за еколошки 

барања, Симболи 

Промовира стандардизација на термини и симболи 

користени за еколошки барања, како што е на 

пример “био разградливо“. 

ISO 14023 

Еколошки ознаки и 

Декларации: Самостојни 

декларации за еколошки 

барања, Тестирања и 

Верификации 

(Тековно е под ревизија) 

ISO 14024 

Еколошки ознаки и 

Декларации: Еко означување 

Тип I, Водечки принципи и 

Процедури 

Обезбедува насоки за развивање програми кои ги 

верификуваат еколошките атрибути на производите 

преку печат за одобрување. 

Табела бр. 5: видови стандарди во ISO 14020 серијата 

(извор: https://www.iisd.org/business/markets/eco_label_iso14020.aspx) 

 

3.3. Еко ознаките и нивната примена во хотелиерството 

Повеќето студии покажуваат дека хотелиерите веруваат дека засилувањето на 

законската рамка и локалните стандарди се ефикасна алатка за поттикнување на 

еколошката одговорност.97 За жал, повеќето од хотелиерите не се доволно информирани за 

бенефитите од примената на еко ознаките. Поради тоа се јавува потребата организациите 

кои се занимаваат со еко означување да се промовираат себеси и главната причина и 

предности од воведувањето на еко ознаките. Еден начин е тоа да се направи преку 

хотелските каталози, брошурите, туристичките агенции, водичите и сл. 

                                                 
97 Despretz H., „Green Flag for greener hotels, Final Report“, European Community, France 2001, pp. 37 
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Еко ознаките можат да им помогнат на сопствениците на хотелите да ги 

идентификуваат критичните точки во бизнисот, да ја забрзаат имплементацијата на 

ефикасните еколошки решенија кои се базираат на ефективни мерки за одржување, да се 

намалат оперативните трошоци, да помогнат во исполнувањето на законските обврски, да 

се зголеми конкурентноста итн. Со еден збор, еко ознаките ја поттикнуваат и 

надополнуват еколошката одговорност на хотелите. 

Како пречки за имплементирањето на еко ознаките и еко стандардите во 

хотелиерството најчесто се јавуваат отпорот кон промени, недостатокот на знаење, 

вештини и искуство во спроведувањето, големите трошоци во воведувањето на 

еколошките принципи, недовербата на вработените во оправданоста на нивното 

спроведување, малата еколошка свест на вработените и туристите, оптовареноста на 

персоналот со секојдневната работа, недостаток на поддршка од стејкхолдерите, долгите 

периоди за чекање на резултатите кои ќе се постигнат од нивната примена итн. 

Република Македонија преку Министерството за животна средина и просторно 

планирање воведе национален систем за еколошко означување на производи и услуги Тип 

I согласно стандардот ISO 14024 – (Еколошки ознаки и декларации – Еколошко 

означување Тип I – Принципи и постапки). Во согласност со Законот за животната средина 

(Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05,81/05,24/07) донесен е Правилник за 

формата и содржината на еколошката ознака, начинот, условите и постапката за нејзино 

доделување и користење, како и составот и начинот на формирање и работа на Комисијата 

за еколошка ознака. Имено, стандардот ISO 14024 предвидува изработка на Програма за 

еколошко означување која ќе претставува збир на еколошки критериуми за различни групи 

на производи и услуги донесени од надлежното министерство според определена 

постапка. 

Еколошката ознака ја доделува Министерството за животна средина и просторно 

планирање врз основа на Барање на правно или физичко лице, а на предлог на Комисијата 

за еколошка ознака во согласност со Законот за животна средина и прописите донесени врз 

негова основа. Со одредбите на овој Правилник се ограничува потрошувачката на енергија 

и вода, се ограничува создавањето отпад, се поттикнува употребата на обновливи извори 

на енергија и се промовира еколошка комуникација и едукација. 

Во Правилникот за критериумите коишто треба да се исполнат за добивање 

еколошка ознака за туристичко сместување се наведени задолжителните и изборните 

критериуми кои треба да се исполнат за добивање еколошка ознака. Барателот кој ќе ги 

исполни критериумите има право надвор и во просториите на туристичко сместувачките 

капацитети да ја стави еколошката ознака. 

Дел од задолжителните критериуми се следните: 

 најмалку 22% од електричната енергија да се добива од обновливи извори на 

енергија; 

 секој клима уред треба да има најмалку Б - класа енергетска ефикасност; 

 сите прозорци во собите треба да имаат висок степен на термичка изолација; 

 доколку греењето или климатизацијата, како и осветлувањето, не се 

исклучуваат автоматски кога се отвораат прозорците, потребно е да се 

обезбеди лесно пристапна информација за потсетување на гостите; 
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 во рок од една година од датумот на аплицирање, најмалку 60% од сите 

електрични светилки во сместувањето треба да имаат енергетска ефикасност 

класа А; 

 истекувањето вода од славини и тушеви да не поминува 12 литри во минута; 

 крпите и чаршафите се менуваат на барање на гостите, или еднаш неделно во 

туристичко сместувачките капацитети од пониска класа или двапати неделно 

во туристичко сместувачките капацитети од повисока класа; 

 сите отпадни води треба да бидат подложени на третман; 

 средствата за дезинфекција треба да се употребуваат само доколку е 

неопходно да се исполнат правните барања за хигиена; 

 сепарација на отпадот од страна на гостите; 

 да се внимава на употребата на продукти за еднократна употреба; 

 забрането пушење во заедничките простории; 

 лесно достапни и видливи информации за користење јавен транспорт; 

 управата на туристичко сместувачкиот капацитет треба да има донесено 

план за заштита на животната средина и програма за негова реализација; 

 туристичко сместувачкиот капацитет треба да обезбеди обука на персоналот 

и да ја подигне свеста за еколошки прифатливо однесување. Соодветна 

обука треба да биде обезбедена за секој нов вработен во рок од 4 недели од 

почетокот на вработувањето и за сите вработени најмалку еднаш годишно; 

 туристичко сместувачкиот капацитет треба да обезбеди информации за 

неговата еколошка политика и за еколошката ознака (информациите кои се 

појавуваат на еколошката ознака содржат текст поврзан со мерките 

превземени за заштеда на енергија и вода, мерки за намалување на отпадот и 

генералното еколошко подобрување); 

 туристичко сместувачкиот капацитет треба да има постапка за собирање и 

проверка на податоците за целокупната потрошувачка на енергија (KWh) и 

на вода (литри); 

 итн. 

Како дел од изборните критериуми, кои соодветно се бодуваат, при што 

минималниот збир треба да е 16,5 бодови, вреди да се споменат следните: 

 сончеви колектори и создавање струја со ветер (2 бода), при што најмалку 20% од 

целокупната потрошувачка на струја треба да биде создадена од нив; 

 греење од обновливи извори на енергија (1,5 бода), при што најмалку 50% од 

севкупната енергија која се употребува во собите или топлата вода да биде од нив; 

 енергетска ефикасност на бојлери (1 бод); 

 терморегулација (1,5 бода); 

 климатизација (1,5 бода) со класа А енергетска ефикасност; 

 биоклиматска архитектура (2 бода); 

 енергетска ефикасност на фрижидери (1 бод), машини за перење садови (1 бод), 

машини за перење алишта (1 бод) и канцелариска опрема (1 бод); 

 автоматско исклучување на светлата во собите за гости (1 бод), при што 80% од 

собите треба да го имаат овој автоматски систем за гасење светла; 
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 употреба на дождовница (1,5 бода) и рециклирана вода (1,5 бода); 

 истекување вода од славини и тушеви (1,5 бода), при што да не надминува 8,5 

литри во минута; 

 детергенти кои треба да имаат еколошка ознака (до 4 бода); 

 внатрешни бои и лакови (1 бод); 

 органска градина (1 бод); 

 компостирање (2 бода) и тоа 1 бод за отпад од градината и бод за кујнски отпад 

 информации за животната средина (1,5 бода); 

 забрането пушење во собите (1 бод), односно да биде забрането во најмалку 50% од 

собите; 

 велосипеди (1 бод); 

 органска храна (1 бод); 

 локални прехранбени производи (1 бод); 

 EMAS регистрација (3 бода) или ISO сертификат (1,5 бода) на туристичко 

сметсувачкиот капацитет; 

 еколошки прашалник (1 бод); 

 дополнителни еколошки акции (1 бод); 

 итн. 

Охридските хотели „Белведере”, „Гранит”, „Лебед” и „Фламенго” поднеле 

формални пријави за стекнување еко ознака за туристичко сместување. Тоа се првите 

туристички капацитети во Македонија кои поднеле такво барање. Ова се првите формални 

пријави од 2009 година, кога е и донесен Правилникот. Со исполнување на критериумите 

за добивање на еколошка ознака, 4-те хотели се обврзуваат да го намалат штетното 

влијание врз животната средина, а притоа континуирано да ја подигаат свеста на туристите 

преку нивно информирање за начините како да придонесат кон заштеда на енергија, вода и 

намалување на количините отпад.  

Несомнено е дека примената на еко ознаките се одлична алатка за промовирање на 

еколошката одговорност на хотелите и со тоа подобрување на имиџот и нивната 

конкурентност, а со Правилникот за формата и содржината на еколошката ознака 

пропишан на ниво на Р. Македонија, хотелите во Р. Македонија веќе имаат одлична 

подлога за да прибегнат кон еко означување и со тоа кон зголемена еколошка одговорност 

од своето делување. 

 

3.3.1. EU Flower 

 

EU Ecolabel е највисоката награда во Европската Унија за производи и услуги кои 

ги задоволуваат највисоките еколошки стандарди. Тие производи и услуги имаат висок 
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еколошки квалитет и полезност. Оваа ознака се доделува од страна на независна 

организација и е валидна помеѓу повеќето земји членки на Европската Унија. Секое 

туристичко сместување кое се нуди во земја членка на ЕУ, од голем до мал, фамилијарен 

хотел, има можност да аплицира за оваа ознака. 

EU Flower еко ознаката беше усвоена во 1991 година, а стапи на сила во октомври 

1992 година. Во април 2003 беше изгласана директива за EU Flower еко ознака специјално 

за туристичкото сместување. Првиот ЕУ еко означен хотел беше Sunwing Resort Kalithea 

во Родос, Грција во 2003 година. 

Критериумите  на EU Flower се поделени во повеќе категории поврзани со 

менаџментот, искористувањето енергија, водата, отпадот, хемикалиите и сл.98 За 

инкорпорирање на оваа еко ознака потребна е дозвола и соодветна документација од 

локални авторитети. Директивата 2003/287/EC и 93/42/EEC ја специфицира потребната 

минимална ефикасност на бојлерите, клима уредите и светилките (со енергетска 

ефикасност од Класа А) доколку некој сака да стекне EU Flower ознака. Ги специфицира и 

максимално дозволениот сулфур во горивата (максимум 0,2%), како и максимално 

дозволената потрошувачка на вода од чешмите (помалку од 9 литри во минута), бојлерот и 

казанчињата (12 литри во минута).99 Директивата 20001/77/EC наложува дека 50% од 

електричната енергија мора да доаѓа од обновливи извори, а јаглен како извор на енергија 

никако не е дозволен. Сите клима уреди мора да имаат Класа А ефикасност во согласност 

со Директивата 2002/31/EC. Сите прозорци треба да имаат соодветна инсолација. Со оваа 

ознака хотелите се обврзани соодветно да го третираат и сепарираат отпадот и отпадната 

вода. Мора да постои усогласеност со националната легислатива и локалниот просторно 

урбанистичики план во насока на енергетска ефикасност на градбите. 

Не е дозволено пушење во јавните простории на хотелот. Опремата треба добро да 

се одржува и контролира. Доколку нема автоматски прекинувач, неопходно е да се 

исклучуваат уредите за ладење или затоплување штом прозорците се отворени, а штом се 

напушти собата, истото да се направи и со светилките. На гостите треба да им бидат 

достапни информации и за јавниот транспорт. Во хотелот кој ја поседува оваа ознака треба 

да стои и следната информација: „Ова туристичко сместување активно превзема мерки за 

користење обновливи извори на енергија, мерки за штедење вода и енергија, мерки за 

справување со отпадот, со цел заштита и подобрување на животната средина.“ 

Голем дел од критериумите се однесуваат на промена на однесувањата во насока на 

еколошка одговорност, при што се охрабруваат разни иницијативи за истакнување 

информации со кои ќе се поттикне заштитата на водата и енергијата во хотелските соби и 

јавните површини, разни информации за користење јавен транспорт, како и поттикнување 

на гостите  да го  сортираат отпадот во соодветни садови во хотелските соби. Хотелскиот 

персонал треба да добие соодветна обука за еколошка одговорност. Податоците за 

потрошувачката на вода, енергија и хемикалии, како и количината на отпад, мора 

соодветно да бидат мониторирани и оценети. 

                                                 
98 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/hotels.pdf 
99 Paulina Bohdanowicz, Sustainable hotels – eco certification according to EU Flower, Nordic Swan and the Polish 

Hotel Association, Regional Central and Eastern European Conference on Sustainable Building, Warszawa, Poland, 

2004, p.6 
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EU Flower овозможува разни опциони критериуми имајќи ја предвид инсталацијата 

на обновливи енергетски системи или пумпи за затоплување, електричната опрема, 

соодветната контрола, како и имплементирањето на биоклиматски архитектурен дизајн. 

Исто така има соодветни критериуми за поседувањето опрема со која се овозможува 

подобро искористување, контрола и заштита на водата, како и употребата на дождовната и 

рециклираната вода. Одредени критериуми се однесуваат за употребата на хемикалии, 

еколошки детергенти, бои и лакови, како и органското градинарство и користењето 

локални производи. Компостирањето во голема мера се поттикнува, а значајно се 

ограничува користењето прибор за еднократна употреба. Дополнителни позитивни бодови 

ќе добие секој оној кој има имплементирано еко менаџмент (EMS), кој поседува ISO 

сертификат, кој има инсталирано дополнителни мерни уреди за потрошувачка на енергија 

и вода, како и за споделувањето прашалници поврзани со животната средина на своите 

гости. 

Со цел да се промовира оваа ознака, воспоставен е инструмент со кој се дефинира 

политиката на прифаќање и давање предност при јавните набавки во ЕУ на производи кои 

имаат добиено еколошка ознака. На тој начин се фаворизира употребата на производи кои 

придонесуваат за заштита на животната средина, а се употребуваат како органска храна, 

средства кои се разградливи и се резултат на производствен процес со кој се внимава на 

загадувањето на водата, почвата и воздухот. 

 

3.3.2. Blue flag 

 

Blue Flag (Сино знаме) е еко ознака на волонтерска база со која се имаат стекнато 

околу 4000 плажи и марини ширум 48 земји во Европа, Јужна Африка, Мароко, Тунис, 

Нов Зеланд, Канада, Јордан, ОАЕ и Карибите.100 Таа е првата еко ознака која воопшто е 

воведена. Оваа еко ознака започна да се доделува и за индивидуалните пловила и за 

пловилата наменети за набљудување на китовите. 

Blue Flag програмата е основана и водена од страна на невладината, непрофитна 

организација Foundation for Environmental Education (FEE)101. За интерес го има 

одржливиот развој на плажите и марините со примена на стриктни критериуми кои се 

однесуваат на квалитетот на водата, еколошката едукација и информации, еко 

менаџментот и сигурноста и други услуги. 

Концептот на Blue Flag своите почетоци ги има во Франција, кога во 1985 година, 

француските крајбрежни области беа наградени со Blue Flag поради нивната вклученост во 

решавањето на проблемот со отпадните води и квалитетот на водата за капење. Во 1987 

                                                 
100 http://www.blueflag.org/ 
101 Фондација за едукација за животната средина 



ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ - ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

97 

 

година, европската година на животната средина, Фондацијата за едукација за животната 

средина во Европа (FEEE) го презентира овој концепт на Blue Flag пред Европската 

Комисија, со што Blue Flag Програмата беше лансирана.102 Притоа, освен справување со 

отпадните води и подобрување на квалитетот на водата за капење, критериумите за 

добивање на Blue Flag ознаката бараа вклучување и на одредени области поврзани со еко 

менаџментот, како што е управување со отпадот, планирање и заштита на крајбрежјето, 

уредување на марините и сл. 

FEE соработува со UNEP и со UN WTO. Она што вреди да се спомене е што 

Македонија, заедно со Јордан, Турција и Украина започнаа со имплементацијата на Blue 

Flag Програмата. 

Во продолжение ќе бидат наведени дел од критериумите за плажите кои треба да се 

исполнат за да се добие оваа еколошка ознака. 

Blue Flag критериумот за плажите содржи:103 

1. Еколошка едукација и информации: 

 Информација поврзана со екосистемот и природата во крајбрежната зона, 

како и заштитените области; 

 Информација за квалитетот на водата за капење; 

 Информација за Blue Flag програмата; 

 Изложен кодекс на однесување на плажата; 

 Понуда на најмалку 5 еколошки активности. 

2. Квалитет на водата: 

 Усогласеност со барањата и стандардите за квалитет на водата за капење; 

 Да нема истек на индустриска или друга отпадна вода; 

 Усогласеност на заедницата со барањата за третман на отпадната вода; 

 Алгата или другата вегетација треба да се остави да се распаѓа на плажата, 

освен доколку тоа создава непријатности. 

3. Еко менаџмент: 

 Мора да биде основан менаџмент комитет на плажата со цел 

институционализирање на еко менаџмент системи и исполнување на 

регуларните еколошки ревизии на објектите на плажата; 

 Плажите мора да бидат чисти; 

 Достапност на канти за отпадоци на самата плажа во доволен број, 

соодветно оддржувани и навреме испразнувани; 

 Услуги за примање на рециклирачки материјал мора да бидат достапни на 

плажата; 

 Соодветни и чисти санитарни објекти со контролиран одвод на отпадната 

вода; 

 Да се промовира одржлив транспорт до самата плажа. 

                                                 
102 http://www.blueflag.org/menu/history 
103 http://www.blueflag.org/menu/criteria/beaches 
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4. Безбедност и услуги: 

 Соодветен број на спасители на плажа и спасувачка опрема; 

 Достапност на опрема за прва помош; 

 Соодветен план за итни случаи поврзани со ризик од загадување; 

 Безбедносен пристап до плажата; 

 Достапност на чиста вода за пиење. 

 

При тоа, има и соодветни Blue Flag критериуми кои важат за марините, за 

пловилата и пловилата за набљудување китови, а кои треба да се запазат за да се добие 

Blue Flag ознаката. 

 

 

3.3.3. Green globe 

 

Green Globe е меѓународна еко ознака која е применета во 83 земји и која е усвоена 

од околу 300 бизниси. Области кои се опфатени со овој сертификат се животната средина, 

општеството, економијата и културното наследство. 

Green Globe стандардот значи структурирана проценка на одржливата изведба на 

бизнисите вклучени во патувачката и туристичката индустрија и на нивните партнери 

добавувачи. Бизнисите со овој стандард вршат евалуација на нивните подобрувања и 

изведби. Овој стандард тежнее кон хармонизација со постоечките сертификати од областа 

на одржливоста ширум светот, а имајќи почит спрема стандардите кои се применуваат на 

локално ниво.  

Green Globe стандардот се базира на следните интернационални стандарди и 

договори: 

 Критериумот за глобален одржлив туризам; 

 Критериумот за глобално партнерство за одржлив туризам; 

 Агенда 21 и принципите за одржлив развој усвоени на Самитот во Рио;  

 ISO 9001 / 14001 / 19011. 

За да се обезбеди усогласеност со највисоките интернационални стандарди 

вклучена е трета независна странка која соработува со клиентите кои се стекнале со оваа 

еко ознака. 

Критериуми кои треба да се исполнат за имплементирање на Green globe ознаката, 

согласно географската локација и локалните фактори, се следните: 

A. Еко менаџмент: 
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 Воведување на одржлив менаџмент систем кој вклучува транспарентни и 

документирани политики и процедури, како и имплементација на планови со 

одржлив призвук; 

 Почитување на легислативата и регулативите; 

 Тренинг на вработените; 

 Задоволство на потрошувачите; 

 Веродостоен промотивен материјал; 

 Соодветен дизајн и конструкција на објектите; 

 Стратегии за комуникација со цел да се запознаат посетителите со 

еколошките политики, програми и иницијативи. 

B. Општествено/економски: 

 Развој на заедницата; 

 Локално вработување; 

 Фер размена, фер цена и поддршка на локалните бизниси; 

 Почитување на локалните заедници; 

 Имплементирање политика против експлоатација на трудот; 

 Заштита на вработените. 

C. Културно наследство: 

 Почит кон културното наследство; 

 Заштита на културното наследство; 

 Бизнисот користи елементи од локалната уметност, архитектура и 

културното наследство. 

D. Екологија: 

 Набавната политика ги фаворизира еколошките производи; 

 Потрошни добра (бизнисот избегнува користење на добра за еднократна 

употреба); 

 Енергетска ефикасност; 

 Заштеда на вода; 

 Намалување на загадувањето; 

 Управување со отпадот; 

 Повторна употреба и рециклирање; 

 Користењето штетни материи како пестициди, бои и материјали за чистење е 

минимизирано и супституирано; 

 Заштита на биодиверзитетот и екосистемите. 

Користите од примена на оваа еко ознака се: намалување на трошоците, повраток 

на инвестициите, конкурентска предност, привлекување квалитетен кадар, 

препознатливост, придонесува за одржливоста и еколошката одговорност, меѓународен 

стандард прифатен и препознатлив во повеќе земји, задоволни гости, подобрувања на 
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енергетската ефикасност и поттикнување на имплементацијата на еко менаџмент, 

придонесува за зголемување на еко свеста, итн.104 

 

3.3.4. Green leaf 

 

Green Leaf (Зелен Лист) еколошкиот стандард претставува серија на модули 

специјално создадени со цел поттикнувње на одржливоста и е алатка за сертификација која 

ќе биде од корист за менаџментот на било која организација. Green Leaf го акцентира 

еколошкото лидерство и заштитата на животната средина, како и промовирање на 

синергија помеѓу еколошките, општествените и економските системи со цел олеснување 

на однесување и материјална адаптација во бизнисот кои се над triple bottom линијата 

(споменато поназад), т.е. овозможува конкурентност, профитабилност и одговорност.105 

Стандардот Green Leaf беше создаден во 2007 година, како резултат на соработката 

помеѓу „UK Tourism Operators“ и „Wilderness Foundation“, кои бараа стандард за 

Африканското туристичко сместување. Визијата на основачите на Green Leaf стандардот е 

„да се обезбеди и сертифицира баланс помеѓу бизнисот и природата“. 

Green Leaf стандардот има модуларна структура која е специфична за секој бизнис 

сектор (на пример, Green Leaf Еко Стандард (GLES 101) за Туризам, Green Leaf Еко 

Стандард (GLES 102) за Бизнис, Green Leaf Еко Стандард (GLES 104) за Произвоство итн.) 

За секој сектор, сертификацијата содржи 3 сфери на влијание: почетна (основна) фаза (во 

која се содржани основните барања за еко сертификација), одговорна фаза и реставрирачка 

фаза. 

Организациите кои сакаат да се стекнат со овој еко стандард подлежат на 

консултативен, ревизионен и верификационен процес од страна на една од GLES106 

Глобалните Агенции за Верификација. Овие агенции се целосно професионални и имаат 

професионален кадар кој е обучен и целосно запознаен со GLES протоколите. 

Green Leaf еко стандардот константно се развива и подобрува во насока на 

задоволување на барањата на индустријата и клиентите. Во 2011 година, GLES постана 

една од водечките сертифицирачки организации на организациите поврзани со развој на 

локалниот туризам, при што го прошири своето влијание на интернационалните 

хотелиерски групи. Во 2012 година, зборчето „Environmental“ кое беше дел од името на 

GLES, се променi во „Eco“. 

                                                 
104 http://greenglobe.com/benefits/ 
105 http://www.greenleafecostandard.net/the-standard.html 
106 Green Leaf Eco Standard 
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Green Leaf Sustainability Services (GLSS) е прва акредитирана и глобално 

верифицирана агенција на Green Leaf еко стандардот.107 Таа има три клучни елементи, а 

тоа се: решенија, софтвер и стандард. Во однос на решенијата, GLSS нуди еколошки 

одговорни практики преку разни модули од комбинирани одржливи пакети, кои се во 

склад со Green Leaf еко стандардот, а кои може да бидат имплементирани преку 

интегрираниот софтвер пакет. Во однос на софтверот, GLSS обезбедува бизнис 

интелигенција преку колаборативен софтвер менаџмент систем. 

Користите од тоа да се стекне Green Leaf еко стандардот се: ексклузивни права до 

регионалната управа на Green Leaf еко стандардот, тренинг поврзан со одржливите 

концепти поврзани со Green Leaf еко стандардот, маркетинг можности и промоција на 

напорите за еколошка одговорност без никаков ризик од greenwashing етикетирање, 

кредибилитет, огласување на web страната на GLES и придружните GLES медиуми и сл. 

Оној кој ќе се стекне со GLES сертификатот, ќе има можност истиот да го користи 

две години, а три месеци пред истекот, доколку се испочитувани условите пропишани во 

него, GLES консултант нуди продолжување на сертификатот за наредните две години. 

 

3.3.5. Green Key 

 

Green Key е невладина, непрофитна, независна програма, признаена и поддржана од 

Светската туристичка организација и UNEP. Таа е моментално најголемата глобална еко - 

ознака за сместување. Green Key е доброволна еко-ознака за туристички објекти што 

промовира одржлив туризам и тежнее кон тоа да придонесе за превенција на климатските 

промени со наградување и застапување објекти со позитивна еколошка иницијатива.108 За 

прв пат беше воведена во Данска во 1994. Од тогаш се прошири до повеќе од 40 земји и 

продолжува да расте и да се шири низ целиот свет. 

Green key се состои од голем број стандардизирани интернационални критериуми 

(кои најчесто се однесуваат на различни видови на туристички објекти како што се хотели, 

хостели, кампови, конференциски центри и сл.), како и поспецифични национални 

критериуми, прилагодени на националната легислатива, инфраструктурата и културата. 

Критериумите се фокусирани на еколошкиот менаџмент, технички барања и вклучување 

на посетителите, вработените и добавувачите и се дизајнирани да бидат лесно сфатени од 

туристите, лесно изводливи за туристичката индустрија и јасно да може да се 

верификуваат преку контролни проверки.  

Доделувањето сертификат за  Green key е доброволно и еднаш годишно. Во текот 

на годината инспекциите се грижат за тоа одредени стандарди за бидат зачувани и да се 

                                                 
107 http://www.greenleafecostandard.net/ 
108 http://www.green-key.org/ 
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осигураат дека истите не отстапуваат од критериумите. Бенефициите за туристичките 

претпријатија кои ги воведуваат потребните стандарди се состојат во заштеда на вода, 

енергија и отпад, подобар еколошки имиџ, предности во маркетингот, подобра средина, 

зголемени активности и продажба, пристап до Green Key менаџмент алатките и услугите и 

сл.  

Green Key прогамата почива на 5 столба: 

 Едукација на персоналот, клиентите и сопствениците кон зголемување на 

одржливиот развој и еколошката свест; 

 Зачувување на животната средина преку намалување на влијанието врз животната 

средина од бизнис активностите ширум светот; 

 Економичен менаџмент преку намалување на потрошувачката со истовремено 

намалување на трошоците; 

 Маркетинг стратегија за промоција на Green Key ознаката и претпријатијата кои го 

користат Green Key логото;  

 Зајакнување на туризмот со преземање одговорност поширокa од индивидуалните 

бизнис интереси. 

Хотелите кои го поседуваат Green Key логото ги информираат и охрабруваат своите 

гости да придонесат во еколошката изведба на хотелот. Еколошките иницијативи на 

хотелите насочени кон своите гости вклучуваат информации за „зелените” иницијативи на 

хотелот истакнати во „зелените инфо" страници во собата и „еколошкото катче" во фоајето 

на хотелот. 

Дел од критериумите кои треба да се задоволат за да еден бизнис се здобие со Green 

Key еколошката ознака се следните:109 

Еко менаџмент: 

 менаџментот мора да назначи еколошки свесен менаџер; 

 бизнисот мора да има еколошка политика; 

 мора да бидат формулирани цели и акционен план за константно 

подобрување; 

 бизнисот мора да биде во склад со еколошката легислатива на земјата; 

 бизнисот мора да оствари активна соработка со своите стејкхолдери; 

 бизнисот мора да има имплементирано политика за Општествена 

одговорност на претпријатието. 

Вклученост на персоналот: 

 менаџментот мора да оствари средба со персоналот на која ќе бидат 

запознаени со постојните и со новите еколошки иницијативи на бизнисот; 

 еко менаџерот мора да земе учество во средбите со менаџментот со цел да ги 

презентира еколошките остварувања и потенцијали на бизнисот; 

                                                 
109 The Green Key, An eco label for leisure organizations, baseline criteria for hotels 2012-2015 
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 еко менаџерот и останатите вработени кои имаат допирни точки со 

еколошките случувања, мора да се вклучат при тренинг курсевите поврзани 

со екологијата. 

Информации за гостите: 

 бизнисот мора јавно да истакне дека е награден со Green key ознаката; 

 бизнисот мора да ги информира гостите за еколошките импликации на 

бизнисот и да посочи како гостите може да придонесат; 

 информативниот материјал за Green key мора да биде видлив и пристапен до 

гостите; 

 вработените кои доаѓаат најчесто во контакт со гостите мора да бидат 

спремни да дадат информации за тековните еколошки активности на 

бизнисот; 

 бизнисот мора да нуди информации за гостите за користење на јавниот 

транспорт; 

 бизнисот треба да овозможи прашалници за гостите во врска еколошката 

изведба на бизнисот. 

Вода: 

 вкупната количина на користена вода мора да биде регистрирана најмалку 

еднаш месечно; 

 тоалетите не смее да испуштаат повеќе од 6 литри по истек, славинте не 

повеќе од 8 литри во секунда, а тушевите не повеќе од 9 литри во минута; 

 отпадната вода мора да биде соодветно третирана и потоа повторно 

искористена; 

 новонабавените апарати за миење садови не треба да бидат од 

конвенционален тип; 

 тоалетите да користат дождовна вода. 

Енергија: 

 користењето енергија мора еднаш месечно да биде регистрирано, и еднаш 

годишно да се споредува потрошувачката на енергија; 

 новите градби и покрупните промени на постоечките градби мора да бидат 

направени водејќи сметка за еколошката изведба; 

 најмалку 50% од светилките мора да бидат Класа А. Причините за користење 

енергетски неефикасни сијалици мора јасно да бидат објаснети.; 

 бизнисот мора да покаже напори за заштеда на вода или енергија во секој 

оној дел каде се јавува зголемена употреба на вода или енергија (на пример, 

базен, спа центар и сл.); 

 бизнисот мора да користи обновлива енергија; 

 непотребните надворешни светилки мора автоматски да се исклучуваат; 

 клима уредите мора автоматски да се исклучуваат кога прозорците се 

отворени; 

 автоматски систем за енергетско-ефикасно осветлување. 
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Храна и пијалок: 

 бизнисот мора да ја има сертифицирано храната (локално произведена, 

органска и сл.); 

 уделот на сертифицирана храна мора да се одржува или да се зголеми секоја 

година; 

 алтернативно вегетаријанско мени треба да биде достапно во ресторанот; 

 забрана на хемиски пестициди и вештачки ѓубрива при сопствено 

производство на храна. 

„Зелени“ активности: 

 информативниот материјал за најблиските паркови, зелени површини и 

мерки за заштита на животната средина мора да биде лесно достапен за 

гостите; 

 бизнисот мора да дава информации за најблиското место од кад може да се 

изнајмат велосипеди; 

 бизнисот треба да ги спонзорира зелените активности во локалното подрачје; 

 бизнисот да обезбедува активности за зголемување на свеста од областа на 

одржливиот развој, екологијата, животната средина, природата и сл. 

Останатите критериуми кои треба да се запазат за да еден бизнис се стекне со оваа 

еко ознака се поврзани со управувањето со отпадот, средствата за перење и чистење, 

внатрешната работна средина, администрацијата, и, парковите и паркинг областите. 

 

3.4. Примена на Cradle to Cradle концептот во хотелиерството 

Во поново време, се појавуваат нови трендови поразлични од оној конвенционален 

дискурс на одржлив развој базиран на намалување на влијанието врз животната средина. 

Еден од тие трендови е и оној на William McDonough и Michael Braungart наречен „Cradle 

to Cradle” со чија помош човештвото ќе може да ја инкорпорира најдобрата технологија и 

култура и каде човечките активности и екосистеми меѓусебно ќе се збогатуваат. 

Поимот „Cradle to Cradle“ за прв пат се споменува од страна на швајцарскиот 

архитект Walter R. Stahel во 1970-тите. „Cradle to Cradle” приодот е широко применета и 

препознатлива рамка за работа во насока на еко-ефективноста. Овој приод, кој креира 

целосно трансформативни стратегии, е одлична илустрација за тоа како предизвиците за 

еколошка одговорност може да претставуваат одлична можност за водење бизнис. „Cradle 

to Cradle” ги води претпријатијата кон надминување на типичните еко-ефикасни мерки за 

намалување на штетите и работи кон целта за целосно позитивно влијание врз економијата 

и екологијата.110 

Двајцата автори делат ист сон поврзан со обновлива економија која истовремено е и 

профитабилна и се однесува со почит спрема луѓето и животната средина. Тие ги 

искористија нивните заеднички знаења и искуства во дизајнирањето, архитектурата и 

                                                 
110 William Donough and Michael Braungart, Cradle to cradle: remaking the way we make the things, North Point 

Press, 2002 
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хемијата за да креираат нова парадигма. Користејќи го овој концепт тие нудат консалтинг 

услуги на голем број претпријатија. Во 1987 година беше основана The Environmental 

Protection and Encouragement Agency (EPEA) од страна на Michael Braungart, со цел да се 

забрза имплементацијата на „Cradle to Cradle“ концептот. 

Авторите го отфрлиле традиционалното еколошко гледиште кое го поврзувало 

растот со опасноста и го критикуваат концептот на „еко-ефикасност“ чија цел е да ги 

направи постоечките бизнис активности што е можно поефикасни со цел да го сведе 

влијанието врз животната средина на минимум. Сметаат дека овој модел е премногу тесен 

во својот делокруг и наместо тој концепт, предлагаат поширок и повеќе позитивен концепт 

кој го нарекуваат „еко-ефективност“. Според овој концепт, целта не е да се направат 

човечките системи и индустрии што помали (она што се предлага со концептот на 

ефикасност), туку да ги дизајнира на начин што ќе постанат поголеми и подобри во 

начинот на кој се надополнува, заживува и потхранува остатокот од светот.  Овој концепт 

ја отфрла идејата дека порастот е штетен за здрава животна средина. 

Според авторите, мејнстрим концептот за еко-ефикасност кој се базира на трите 

„R”: Намалување (Reduce), Повторна употреба (Reuse) и Рециклирање (Recycle), не е 

доволно соодветен, бидејќи намалувањето само незначително влијае врз предизвикот кој 

стои пред начинот на справувањето со отпадот; доколку материјалите кои ги користиме се 

токсични, намалувањето на депониите нема да биде ефикасeн начин на справување со 

истиот. Доколку производите не се дизјнирани да обезбедат човечко здравје и заштита на 

природата, нивното повторно користење нема да ја промени нивната штетна природа. 

Конечно, современиот процес на рециклирање не се состои од бесконечно репроцесирање 

на материјалите, туку во процесот на нивно прво рециклирање, тие го губат квалитетот кој 

што го имале првичните материјали. 

„Cradle to Cradle” е биомиметички пристап кој ја обликува човечката индустрија по 

пример на природните процеси каде материјалите се хранливи материи кои циркулираат 

во здрави, безбедни метаболизми. Едноставно кажано, тоа е холистичка, економска, 

индустриска и социјална работна рамка која има за цел да создаде системи кои не се само 

ефикасни, туку и суштински ослободени од отпадот.111  

„Cradle to Cradle“ принципи се: 

Здрави материјали: вреднување на материјалите како хранливи материи за 

безбедно, континуирано кружно движење. 

Материјал за повторна употреба: одржување постојан проток на биолошките и 

технички хранливи материи. 

Обновливи извори на енергија: извршување на сите операции со 100% обновлива 

енергија. 

Управување со водата: грижа за водата како скапоцен ресурс. 

Општествена праведност: почитување на сите луѓе и природните системи. 

Она што го предлага „Cradle до Cradle” системот, е: 

                                                 
111 Daniel Arenas, Jérémie Fosse, Emily Huc, Business going green - An exploratory study on the process towards 

sustainability, Institute for Social Innovation 
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 дизајнирање градби кои, како и дрвјата, ќе произведуваат повеќе енергија од 

таа што ја користат и кои ја прочистуваат искористената вода; 

 дизајнирање продукти, кои, откако ќе им помине рокот на употреба ќе се 

вратат во индустрискиот циклус, за да користат како други материјали во 

производството на некои нови продукти; 

 одржување производствен систем кој го подобрува квалитетот на животот; 

 преферирање и градење живот на раст во согласност со природата, а не на 

отпад, лимит и загадување.112 

Овој концепт е целсоно спротивен од оној кој денес е актуелен – „Cradle to Grave”. 

„Cradle to Cradle“ концептот е една одлична филозофија која може да придонесе за 

промена на парадигмата во насока на еколошка одговорност и еко иновативност. 

Филозофијата на „Cradle to Cradle“ концептот е тоа да дизајнира производни и услужни 

процеси кои, наместо да ја контаминираат Земјата, ќе ја надополнуваат. 

„Cradle to Cradle“ концептот своја примена наоѓа и во хотелиерството. Амбицијата 

да се постане хотел кој го применува „Cradle to Cradle“ концептот несомнено ќе 

предизвика зголемување на еко-иновативноста, нудење производи и услуги со користење 

еколошки компоненти, користење обновливи извори на енергија и повторно 

искористување на водата. Отпадот во хотелите ќе се сведе на нула, бидејќи целиот модел е 

базиран на „отпадот е еднаков на храна” филозофијата, каде сите производи и услуги не 

само што ќе ја штитат животната средина, туку ќе бидат дизајнирани на начин да ја 

надополнуваат планетата Земја. 

Важна компонента на интегрирање на „Cradle to Cradle” концептот во рамките на 

еден хотел е создавањето заедничка визија на сите нивоа и во сите релевантни 

функционални области. Работната рамка на „Cradle to Cradle” е во основа кон постојано 

подобрување и движење од едноставно „помалку лошото" кон тоа да се создаде „повеќе 

добро". „Нула не е нашиот херој“ - ќе рече коосновачот Michael Braungart. „Во нашиот 

свет, сè е осмислено и дизајнирано да биде храна. Кога сè - секој материјал, процесот на 

производство и емитувањето - е храна за еден систем или за друг, тогаш човештвото ќе 

има навистина  корист од животната средина.“ А корист ќе имаат и туризмот и туристите 

посетители на една дестинација која ја зачувала животната средина. 

 

3.5. Енергетски солуции за хотелите (HES) 

Коректните инвестиции во стратегиите кои акцент ставаат на еколошката 

одговорност ќе овозможат туристичкиот сектор да продолжи да се шири во наредните 

декади, со истовремено намалување на нерационалното користење на вода, енергија и 

емисија на CO2. Со инвестициите можни се намалувања од 18 % на користењето вода, 44% 

на користењето енергија и 52% емисија на CO2. Токму Енергетските Солуции за Хотелите 

се еден иновативен одговор на туристичката индустрија на климатските промени. 

Енергетските Солуции за Хотелите (HES)113 е проект инициран од UNWTO во 2008 

година кој им овозможува значителни можности на малите и средните хотели и на 

                                                 
112 William McDonough & Michael Braungart, Cradle to cradle-Remaking the way we make things, North Point 

Press, 2002, p. 90 
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хотелските асоцијации при обезбедувањето поддршка на нивните членови, како и на 

дестинациите при процесите на намалување на емисијата на CO2 и зголемување на нивната 

конкурентност. HES нудат единствена можност за хотелиерите, националните, 

регионалните и локалните авторитети, добавувачите на енергетски ефикасни и енергетско 

обновливи технологии и други заинтересирани професионалци, да вршат размена на 

нивните знаења и да работат заедно кон идентификација на најдобрите солуции за 

енергетска ефикасност и еколошка одговорност. 

Туризмот е одговорен за 5% од испуштениот CO2 во светски рамки, од кои хотелите 

и другите видови туристичко сместување учествуваат со 1%. Иако компаративно малку, 

сепак важен е отпечатокот што туризмот го има врз животната средина. Како резултат на 

предизвикот од климатските промени, HES тежнее кон тоа да се зголеми енергетската 

ефикасност во малите и средни хотели во 27 земји членки на ЕУ за 20%, притоа 

демонстрирајќи дека економскиот раст и одржливоста може да одат заедно. Со овој проект 

на хотелите им се нуди техничка поддршка, соодветен тренинг и добра информираност. 

Постојат одлични можности за хотелите да заштедат оперативни трошоци преку 

употреба на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Околу 40% од 

енергијата која се користи во хотелите е електрична, а 60% доаѓа од природен гас и 

нафтата.114 3/4 од оваа енергија се користи за затоплување на просторот и водата, за 

климатизација и вентилација и за осветлување. Со употреба на соодветна технологија и со 

еколошко менаџирање на употребата на енергијата може значително да се влијае врз 

подобрување на ефикасноста и еколошката одговорност на хотелските објекти, бидејќи 

хотелите (особено конвенционалните) се помеѓу првите пет видови градби во услужниот 

сектор по потрошувачка на енергија. 

HES ја пополнуваат празнината што се јавува помеѓу енергетската ефикасност и 

технологиите за обновлива енергија кои што се користат во хотелите и другите видови на 

сместување. Моментално, користењето обновлива енергија изнесува 8% од вкупната 

потрошувачка на енергија во ЕУ, и притоа се поставени цели во насока на одржливоста да 

до 2020 година тој процент се зголеми на 20%. 

Стратегиските цели на HES се следните: 

 Развој на алатки и материјали за промена на менаџмент активностите и 

инвестициите во енергија кај малите и средните хотели; 

 Промоција на размена на „know – how“ и искуства помеѓу малите и средните 

хотели како корисници на енергија и добавувачите и производителите на 

енергетски ефикасна и обновлива енергија; 

 Зголемување на свеста на менаџерите на хотелите, носителите на одлуки, 

вработените и потрошувачите за рационалното користење на енергијата и 

енергетската ефикасност; 

 Да го стимулира основањето мрежи со посветеност кон промоција на 

енергетски ефикасна и обновлива енергија за малите и средните хотели. 

                                                                                                                                                              
113 Hotel Energy Solutions 
114 http://hotelenergysolutions.net/content/energy-school 
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Проектот HES овозможува дестинациите да ги обликуваат нивните политики со цел 

подигнување на одржливоста, а технолошките претпријатија да создадат нови бизниси 

таргетирајќи ги хотелите кои ќе го имплементираат HES за свои деловни партнери. 

Иако дизајнирани за членките на Еу, во наредните години се очекува HES да бидат 

глобално приспособени и проширени. Штом еднаш се прифати, проектот ќе овозможи 

економски бенефити за сите хотели ширум светот и ќе придонесе за намалување на 

климатските промени, еколошката и општествената одговорност на туристичкиот сектор. 

 

4. Менаџментот - клучен фактор за создавање култура во хотелите која ќе ја 

поттикнува еколошката одговорност 

 

Пред да им кажеш на луѓето како треба да живеат, 

покажи го тоа со свој пример. 

~ Достоевски 

 

Културата на претпријатијата претставува начин на кој се прават работите во една 

организација и се поврзува со улогата што ја имаат луѓето во организацијата. Културата се 

споделува преку одредена група и во зависност од големината на организацијата и 

кохезијата во неа, може да постојат неколку интерни и понекогаш конкурентни култури. 

Таа се состои од навиките, ставовите и верувањата кои ги поседуваат членовите на 

организацијата и кои не мора да бидат напишани. Културата најчесто се пренесува преку 

приказни, симболи, моќните и организационите структури, контролните механизми, 

ритуалите и рутините кои што претставуваат видлив дел од самата култура. Културата е 

динамична и секогаш еволутивна. 

Волјата и способноста на менаџментот во хотелите да ја потенцираат и да ја 

имплементираат еколошката одговорност е важен елемент за поттикнување и вградување 

култура која ќе ја негува еколошката одговорност на хотелите. Иако има огромен број на 

про-еколошки иницијативи во областа на хотелската индустрија, сепак повеќето од нив се 

сметаат како некакви си најдобри практики и позитивни студии на случај, отколку тоа 

истите да постанат доминантна реалност во хотелскиот сектор. Нивото на еколошката 

свест помеѓу хотелиерите не е доволно високо за да предизвика значајни промени во 

насока на еколошката одговорност. Заштедата на трошoците и барањата на потрошувачите 

се оние параметри кои најчесто ја поттикнуваат еколошка одговорност кај хотелиерите. 

Имајќи предвид дека еколошки посвесните туристи сеуште претставуваат клиентела која 

нема доволно куповна моќ да поттикне значителна промена, заштедата на трошоците е 

онаа движечка сила за промена. 

Еколошките склоности на менаџментот во хотелите во различни гео-политички 

локации варираат. Во регионите каде заштитата на животната средина долго време има 

политичка и финансиска поддршка (на пример Скандинавските земји), јавноста и бизнис 

секторот најчесто се вклучени во еколошките практики. За разликa од нив, во земјите на 

поранешниот Источен Блок (Централна и Источна Европа) и поранешните југословенски 
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земји (во кои влегува и Р. Македонија), кои се соочуваат со многу економски и 

опшетствено-политички проблеми после промената на системот, еколошките теми 

најчесто се предмет на интерес од страна на авторитетите во тие земји. Хотелиерите во 

овие земји се помалку загрижени за заштитата на животната средина, освен доколку се 

работи за некоја економска или законска причина. 

Со цел развој на одговорно хотелиерство и туристичка индустрија во целина, 

еколошките практики мора да бидат инкорпорирани во хотелската индустрија на една 

голема скала, а заштедата на трошоците која ќе произлезе од овие иницијативи мора 

широко да биде прикажана во рамките на хотелскиот сектор. 

Има повеќе стратегии за тоа како еколошката одговорност може да биде 

имплементирана во хотелскиот сектор и менаџментот. Нивната применливост варира во 

зависност од видот на стејкхолдерот, како и од индивидуалната позиција во 

претпријатието. Легислативата, економските поттици и рестрикции, кампањите за 

подигнување на знаењето и свеста се само едни од поттиците за промена на културата и 

менаџмент склоностите кон ЕОП. 

 

4.1. Еко менаџментот и неговата примена во хотелиерството 

Еко менаџментот се однесува на начините на намалување на штетните последици 

од човековите активности врз животната средина.115 Овој менаџмент всушност означува 

имплементација на претходно спомнатиот EMS, примена на еко стандардите и еко 

ознаките, како и сите останати пракси кои не се во колизија со заштитата на животната 

средина. Елементите од кои се состои еко менаџментот се наведени на следниот графикон. 

 

Графикон бр. 2: Елементи на екоменаџментот 

 

Во фазата на идентификација клучен елемент претставува добивањето информации 

со кои би се дошло до сознанија за потенцијалните ефекти од загадувањето. 

Идентификацијата во суштина претставува најзначајна фаза, бидејќи во оваа фаза е 

потребно да се препознаат и евидентираат сите извори на загадување и штетни материи. 

Во фазата на мониторинг се спроведува непосредно пратење и мерење на материите кои 

загадуваат, нивната распространетост и локализацијата. Целта на системот на мониторинг 

                                                 
115 http://dictionary.reference.com/browse/ecomanagement 
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е да се добие што попрецизна слика за загадувањето и да се постави мрежа на контролни 

мерни станици. Третата фаза, фазата на валоризација или оценка, се однесува на збирот на 

сите информации во врска со животната средина кои се добиени во претходните фази. На 

тој начин се одредува вистинското ниво на квалитет на животната средина. Последната 

фаза е фазата на регулација односно примена на разни инструменти и мерки со цел 

ефикасно управување со животната средина. 

Одлуките и активностите на организациите, во случајов хотелите како едни од 

најголемите актери во туристичката индустрија, несомнено е дека имаат влијание врз 

животната средина. Овие влијанија можат да бидат поврзани со самата локација на 

хотелот, употребата на ресурсите во хотелот (несоменено е дека хотелиерството е 

ресурсно интензивна дејност), предизвикувањето загадување и создавањето отпад, како и 

влијанието на активностите на хотелот врз природните живеалишта. За намалување на 

влијанијата врз животната средина, менаџментот на хотелите треба да усвои интегриран 

пристап кој ќе ги земе во предвид директните и индиректните економски, општествени и 

еколошки импликации на нивните одлуки и активности, бидејќи хотелите како деловни 

ентитети не се изолирани единки, туку делуваат во опкружувањето и значително влијаат 

врз состојбата на тоа опкружување и секако врз привлечноста на туристичката 

дестинација. Поради тоа, се јавува потреба од еко менаџментот кој треба да придонесе кон 

намалување на штетите и одржувањето на балансот во природата. А сето тоа несомнено 

дека ќе предизвика и мноштво иновативни идеи кои за хотелот, доколку има прифатливост 

и поддршка од страна на менаџментот, може да постанат извор на сопствени способности 

(distinctive capabilities) по кои ќе се разликува од останатите хотели.  

Интересот на сопственичката структура и на стејкхолдерите може да влијаат 

значително за имплементирање на еко менаџментот. Имплементацијата на еко 

менаџментот во хотелската индустрија е високо зависен од активната поддршка и 

соработка со сите вклучени стејкхолдери. Желбата и способноста на менаџментот на 

хотелите за потенцирање и имплементирање на еколошко прифатливо однесување и 

практики е императив. 

Еколошки одговорните практики мора да бидат инкорпорирани во менаџментот на 

хотелската индустрија и тоа во едни големи размери, а заштедите на трошоците поврзани 

со овие иницијативи мора да бидат широко демонстрирани во рамките на секторот. 

Неопходни се и повеќе про-еколошки едукативни кампањи со цел да се иницираат 

промени бо бизнис гледиштата, но и промени во насока на создавање туристичка маса која 

ќе биде еколошки свесна и ќе преферира хотели кои се еколошки одговорни. 

Бенчмаркингот е системска процедура на компаративни мерења со цел да се 

достигне континуирано подобрување. Главната цел на еколошкиот бенчмаркинг е да ги 

спореди оперативната ефикасност и еколошкиот импакт на хотелите со слично портфолио 

и да укаже на можните подобрувања во нивните активности, процесите и менаџментот 

преку воспоставување поефикасни оперативни стандарди. Бенчмаркингот доведува до 

директни импликации врз финансиската состојба и до зголемување на еколошката свест 

кај менаџерите. Исто така делува мотивирачки и врз самите менаџери да станат еколошки 

одговорни, им помага на менаџерите на хотелите да ги евалуираат хотелските 

перформанси од еколошка перспектива и со тоа да понудат решенија базирани на 

прибраните податоци. 
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4.2. Личноста менаџер како инспиратор и мотиватор за примена на еколошки 

одговорни практики во хотелот 

Еколошки свесните туристи сеуште претставуваат ретка клиентела која за жал нема 

некоја значителна моќ да предизвика значителни промени во хотелската пракса. Големо 

влијание за промена на вредностите на туристите секако дека има менаџментот на 

хотелите и корпоративната политика негувана од топ менаџментот. Геополитичката 

ситуација во регинот/земјата и нивото на еколошката свест и образование на општествено 

ниво влијаат врз однесувањето на индивидуалните менаџери во хотелите. За жал, нивото 

на еколошка свест кај европските хотелиери сеуште не е доволно високо за да предизвика 

значителни промени. 

Прв и основен услов за делување во насока на еколошка одговорност е искрената 

желба за подобрување на еколошките перформанси на хотелот. Ова треба да биде следено 

со артикулирана и објавена корпоративна посветеност на сите менаџерски нивоа во 

хотелот. Развојот и издавањето на еколошка политика секогаш е добар почеток.  

Подготовката на еколошката политика мора да произлезе од евалуацијата на статусот на 

хотелот од една еколошка перспектива, како и од генералното разбирање за тоа што значи 

екологијата за операциите кои се изведуваат во хотелот. 

Поважни стратегии за примена на еколошката одговорност од страна на 

менаџментот во хотелите се:116 

 сериозна посветеност; 

 партнерство; 

 јасни цели и планови за имплементација; 

 комуникација и трансфер на знаење; 

 континуирано подобрување. 

Создавањето партнерство со еколошките организации и други професионални 

инстистуции од областа на екологијата може да биде важна стратегија за еден хотел кој 

сака да постане еколошки одговорен и препознатлив. Стандардите, водичите и најдобрите 

практики, како и информациите и еко извештаите објавени на веб страните на водечките 

хотели, можат да бидат одлична подлога за развој на еколошка политика и програма. 

Од менаџерите се бара да развијат соодветни еколошки цели и акциони планови. 

Целите треба да бидат реални и јасно изразени. Непходно е да се разбере тековната 

состојба на операциите кои се изведуваат и да се креира бенчмарк основа во насока на 

ресурсна ефикасност. Целите не треба да бидат еднаш засекогаш зададени, туку да бидат 

флексибилни и периодично да се менуваат. Ова секако побарува долгорочен приод при 

дизајнирањето на еколошки акционен план. Подобро е да се започне со акции за кои е 

потребно помалку време, трошоци и напор за да се реализираат и кои лесно се 

прилагодуваат на моменталната состојба. На овој начин вработените полесно и помалку 

стресно ќе ја прифатат промената, а ќе имаат и поголема волја за придонес во таа насока. 

                                                 
116 Paulina Bohdanowicz, Responsible resource management in hotels – attitudes, indicators, tools and strategies, 

Doctorial Thesis, School of Industrial Engineering and Management, Stockholm 2006 
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Потребно е да се зададе и временска рамка за исполнување на целите која ќе биде реална 

од човечка, технолошка, економска, еколошка и општествена перспектива. Поседувањето 

договор на одредено време може да ги обесхрабри менаџерите да преземаат „непотребни“ 

инвестиции. 

Соодветниот трансфер на знаење и „know-how“ е круцијален за успех на било која 

еколошка програма. Лансирањето на една ваква иницијатива мора да биде проследена со 

интензивна и информативна кампања помеѓу сите вработени. Треба да бидат организирани 

разни тренинг работилници за сите вработени. За таа цел може да се користи и соодветен 

интранет на хотелот, како и веб страната и печатен материјал достапен на вработените. 

Неопходен е и фидбек од страна на вработените. Во комбинација со одредени еколошки 

иницијативи, од страна на менаџерите треба периодично да се организираат и 

потсетувачки кампањи. Вработените кои ќе учествуваат во тие кампањи треба да 

располагаат со соодветни алатки (финансии, техничка помош или менаџерска поддршка) 

кои ќе помогнат при имплементацијата на акциониот план. 

Сите вработени треба да бидат свесни за важноста, причината и користа која ќе 

произлезе од иницијативата, а менаџерите тоа и да го потврдат и поттикнат. Само така 

вработените ќе се внесат во реализација на зацртаната еколошка перформанса и нема да 

застрануваат. Со еколошките цели и акции мора да бидат запознаени и екстерните 

чинители како што се потрошувачите и претпријатијата со кои соработуваат, при што се 

јавува можност и тие да се вклучат во еколошката програма. Еднаш кога програмата ќе се 

операционализира, еколошките иницијативи и решенија, континуиирано ќе бидат 

подржувани од страна на менаџментот. Добро дизнајнирана и имплементирана еколошка 

програма дефинитивно ќе биде од корист како за индивидуалците, така и за хотелот во 

целина. 

Еко менаџментот кој се негува во одреден хотел ќе привлекува квалитетен 

менаџерски и останат кадар и таленти, кои се спремни да ги прифатат сите предизвици. 

Овие квалитетни кадри најчесто не се приврзаници на традиционалните авоторитети, ниту 

на строгите хиерархиски структури. Тие се развивале во време на силни промени, закани 

од загадување, уништување, промена на климатски услови и слично, и затоа и со повеќе 

еколошки склоности и преференци. 

Имплеменацијата на еколошки менаџмент програми не е многу сложено, но бара 

добра органзиираност и целосна поддршка од страна на менаџерите на хотелите. Волјата 

за промена и посветеноста експресирана од страна ма менаџментот се движечките сили за 

имплементација на еколошките програми. Менаџерите исто така треба да знаат и да бидат 

свесни дека еколошката програма означува еден вид промена во начинот на работа која би 

била успешна само кога самите тие, но и вработените ќе се посветени на имплементација 

на промените. На тој начин може да се придонесе кон олеснување и поедноставување на 

самиот процес на воведување на еколошката одговорност, а кој процес би се состоел од 3 

последователни фази: (1) Првата фаза е подготовката, каде вработените слушаат за 

промената наречена еколошка одговорност преку разни меморандуми, состаноци, говори 

или лични контакти, при што стануваат свесни дека истата ќе има директно влијание на 

нивната работа и однесување. (2) Втората фаза се однесува на тоа што менаџерите треба да 

им помогнат на вработените целосно да ги разберат промените и бенефитите од новиот 

концепт. (3) Третата фаза се состои од започнување на процесот на градењето на 
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обврзаноста кон промената и кон идните промени последица на имплементирањето на 

концептот на еколошката одговорност. Чекорот на воведување им дава можност на 

менаџерите да ги дискутираат проблемите и да влијаат на вработените да не се поколебаат, 

да не создаваат резистентност и да ја почитуваат обврзаноста да се реализира промената. 

 

4.3. Отпорот кон промени - негативна појава која го спречува развојот и имплементацијата 

на концептот на еколошка одговорност на хотелите 

Организациските промени како активност на станување различен или 

модификација на организацискиот систем, со цел да се подобрат сите деловни процеси, се 

единственото нешто што е константно во бизнис светот, па затоа и значајноста на истите е 

огромна за секој бизнис и менаџер. Денес ниедно претпријатие не може да успее без да се 

прилагодува на внатрешните и надворешните околности. 

Промените се неопходност за секоја организација, па така и за хотелите, поради 

потребата за приспособување кон динамичното опкружување. Имајќи го предвид 

неизвесното и динамично опкружување, денес ниеден хотел не може да успее без да се 

прилагоди на истото. Ниту еден хотелски објект не е имун на влијанието на околината. 

Хотелскиот менаџмент мора да биде способен за визија и лидерство за успешно да се 

управува со промените. Хотелскиот менаџмент, исто така треба да ги утврди клучните 

фактори кои влијаат на работењето на хотелите и нивната способност да преживеат на 

пазарот. 

Притоа, постојаните промени во средината, како што се новите барања на 

туристите, соочувањето со конкуренцијата, владините политики, општествената средина и 

сл., мора да бидат проследени со соодветна реакција на хотелите: промена на правилата, 

процедурите и системите, промени во работната изведба, промена во корпоративнта 

култура, нови производи и услуги, изменет начин на менаџирање, промена на вредностите 

итн. 

За да се започне со процесот на промени во еден хотел потребно е да постои 

потреба за промена. Тоа е т.н. двигател на промената – покренувач на промената (change 

driver), нешто што го повлекува процесот за промена и ги мотивира луѓето од 

организацијата да го спроведуваат процесот на промена.117 Имено, бидејќи промената 

подразбира реструктуирање на организацијата, истата треба да биде предвидена, сè со цел 

успешно извршување на самата промена и нејзино спроведување. 

Промената го опишува процесот на транзиција (премин) од состојба која е 

постоечка до нова (посакувана) состојба. Промената мора да биде проследена со одредена 

цел. На пример, одговор на конкуренција, одговор на променети очекувања на туристите, 

влез на нов пазар, набавка на нова опрема и технологија, зачувување на животната средина 

и сл. Хотелите може да се здобијат со конкурентска предност доколку се во тек со 

промените од околината, доколку ги имплементираат успешно во нивното работење, 

доколку успеат да бидат побрзи од останатите хотели во околината околу одговарањето на 

                                                 
117 Христина Владимировска, Менаџирањето на организациските промени како базична детерминанта за 

долгорочен развој на претпријатието, извадок од магистерски труд, Универзитет Гоце Делчев, Штип, 

август 2012 г. 
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самите промени, како и доколку со имплементираните промени создадат таков резултат и 

ефект во работата што ќе биде тежок за имитација од страна на останатите конкуренти. 

Доколку менаџерот на хотелот не е проактивен кон промените, тогаш ќе се јават 

две можности: едната е да се смени менаџерот, а втората е да пропадне со текот на 

времето. За да се случи промената треба да се има единствен изграден став кон промената, 

како од страна на менаџерскиот, така и од неманаџерскиот дел во рамките на самиот хотел. 

Само така ќе се обезбеди секој вработен во хотелот да го стави на располагање 

сопственото знаење и искуство, како и да го сподели со останатите, за тимската работа во 

организацијата да се издигне на потребното ниво за да се носи со имплементацијата на 

промената. 

Стравот од промени е карактеристичен за организациите кои своето време и 

ресурси ги вложуваат во одржување на status quo. Не сме сите исти и сите не реагираме на 

ист начин кон промените. Некои луѓе ги прифаќаат лесно бидејќи во нив гледаат некаква 

можност, а некои ги одбиваат поради страв, несигурност и сл. Секој поединец има 

индивидуални потреби кои на некој начин сака да ги оствари во рамките на 

организацијата. Во моментот кога индивидуалната цел ќе се изедначи со организациската, 

тогаш организацијата има огромни потенцијали да оди напред. 

Истражувањата покажуваат дека доколку вработените се јасно информирани за 

секоја активност поврзана со промените кои треба да се случат во организацијата, дотолку 

ќе дадат поголем придонес во нивното успешно имплементирање во организацијата. Исто 

така, тоа значи дека задача на менаџерите е да ги убедат своите вработени во важноста и 

релевантноста на промените за организацијата, овозможувајќи им на тој начин да го дадат 

својот придонес во процесот на имплементацијата на организациските промени. 

Организациите чии вработени максимално се посветени на имплементацијата на 

организациските промени се далеку поуспешни и поконкурентни на пазарот. 

Самиот концепт на воведување на еколошката одговорност претставува една 

новина и промена во начинот на работење на хотел кој претходно не водел сметка за 

еколошкиот отпечаток. Доколку менаџерите на самите хотели не веруваат во исходот на 

промената која ќе настане со воведувањето на концептот на еколошката одговорност и не 

најдат начини за да ја пренесат таа еко филозофија кон вработените, тогаш секој обид за 

воведување еко промена во хотелот ќе биде осуден на несупех. 

Една од најголемите опасности при процесот на промена кој ќе резултира со 

воведувањето на концептот на еколошката одговорност е да се обезбеди решеност за 

спроведување на истиот, т.е. да се совлада можниот отпор така што промената ќе 

резултира во унапредување на работите, а не во хаос. За да се избегне создавањето 

хаотична ситуација потребно е да се направи добра стратегија за оваа промена. 

Предвидувајќи ја оваа промена, менаџерот е должен да ги запознае останатите вработени 

со цел да се намали евентуалниот отпор кон еколошки одговорните практики кои ќе 

претставуваат новина. Менаџерскиот тим мора да изнајде начин за создавање соодветна 

поволна клима за работа и за реализација на промената. 

Истражувањата покажуваат дека постојат поголем број фактори кои можат да 

придонесат за отпор кон промените, при што како позначајни и поприсутни ќе ги 

напоменеме следниве: закана за моќта на индивидуално и организациско ниво, губење 
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контрола од страна на менаџерите, економски фактори, прераспределба на ресурсите, 

закана за удобноста, неразбирање на промената, различни перспективи, страв од 

непознатото, ограниченост на ресурси, бирократска инерција, неинформираност, 

скептицизам околу потребата од промени итн.118 

Всушност она што треба да го имаат на ум менаџерите е дека не треба да се 

откажуваат кога ќе наидат на промени, воведувајќи неколку техники за надминување на 

отпорот:119  

 Вклученоста често е најефективната техника за справување со отпорот кон 

промени. Вработените кои партиципираат во планирањето и воведувањето на 

промената можат подобро да ги разберат причините; 

 Едукација на вработените за потребата и очекуваните резултати од идните промени: 

 Процедури за олеснување. На пример, спроведување неопходни промени, нивно 

благовремено најавување и овозможување период на приспособување на новите 

начини на работење; 

 Анализата на силите на влијание. Во речеси секоја промена на ситуацијата, некои 

сили придонесуваат за промената, некои одмогнуваат. Со цел олеснување на 

промената, менаџерите ги набројуваат двата вида сили и се обидуваат да ја 

поместат рамнотежата кон силите што ја олеснуваат промената. 

Во врска со надминувањето на отпорот кон промените  Kotter и Schelsinger120, 

предлагаат шест начини со помош кои може да се намали отпорноста кон промените. Тоа 

се: обука и комуникација; партиципација и ангажман; помош и поддршка; преговарање и 

договор; манипулација и придобивање; и, експлицитна и имплицитна принуда. 

Менаџерите на еко хотелите може да создадат една смисла за итност (sense of 

urgency) преку широко комуницирање за ризиците од загадувањето на животната средина, 

односно од статус кво ситуацијаta, додека истовремено ќе се објаснат можностите кои што 

ќе произлезат од прифаќањето на еколошката одговорност. 

За да се иницира целосна, трајна културна промена во хотелите во насока на 

еколошката одговорност, важно е да се запазат следните четири важни аспекти: 

 Дизајнирање визија - дизајнирањето веродостојна визија која ќе ја објасни 

потребата од промени и очекуваните резултати од еколошката одговорност на 

хотелот. Визијата е моќен начин за привлекување повеќе луѓе и за обединување на 

силите; 

 Проширување на комуникациите за време на процесот на промени - визијата 

обезбедува насоки за дејствување и истата треба да е широко позната од страна на 

вработените во хотелот. Бидејќи луѓето имааат природна склоност да бидат 

отпорни кон огромни трансформации и промени, неопходно е континуирано 

                                                 
118 Драган Шутевски, Организациски промени: 28 Фактори кои предизвикуваат отпор кон организациските 

промени, Претприемач, 2010 
119Paul R. Lawrence, „How to Deal with Resistance to Change“, Harvard Business Review January – February 1909, 

p. 4-12, 
120 John P. Kotter and Leonard A. Schlesinger, “Choosing Strategies for Change” Harvard Business Review 1984, p. 

106-114 
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комуницирање за потребата од промени како вработените би се стимулирале за 

учество во тие промени; 

 Развој на тренинг програми и обучување луѓе - визијата да се биде „зелен“ вклучува 

многу различни реалности во секој хотел. Тренинг програмите и поттикнувачкото 

учење помагаат за пренесувањето на новите еколошки вредности. Вработените 

мора целосно да ги разберат концептите за истите успешно да ги применат; 

 Обезбедување интеграција преку лидерството - еколошката одговорност на хотелот 

не е периферна задача, туку таа има потреба од лидерство и координираност. 

Лидерите со визија треба да бидат инспиратори кои ќе ги синергизираат напорите 

на сите вработени во хотелот во насока на исполнување на зацртаната визија.  

Најчесто постои размислување дека организациските промени и процесот на 

имплементирање и управување со промените претставува нешто многу тешко. Меѓутоа, 

доколку менаџерите на хотелот имплементираат систем кој ќе обезбеди брза 

имплементација, ризикот од неуспех ќе биде многу помал. Тоа значи дека, за да не дојде 

до неуспех на промената, потребно е истата да биде поддржана и тоа не само преку 

воспоставување на систем за имплементација од страна на врвниот менаџмент, туку и 

поддршка од пониските менаџери и сите вработени во хотелот.  

 

 

IV Еколoшката одговорност на хотелите како извор на 

иновации и конкурентска предност 

 

„Homo industrialis“ ги достигна границите на природната толеранција и неопходно е 

да исчезне од светската сцена доколку човештвото сака да опстане. Промените во насока 

на еколошката одговорност се еден нуклеус за новата реалност. Не треба да се измисли 

одржлив свет, тој веќе е тука, околу нас. Растот на одржливоста мора да се фокусира на 

функционалноста, а не на производот и да ја подобри вредноста на производите и услугите 

по единица употребен природен ресурс. 

Досегашната пракса кажува дека потребата за регулатива за заштита на животната 

средина широко, но и неволно, се прифаќа; широко, затоа што сите сакаме планета полна 

со живот; неволно, поради заостанатото мислење дека еколошките прописи ѝ штетат на 

конкуренцијата. Денес преовладува ставот дека се работи за неразделив и зацврстен облик 

на замена: економија против екологија. Од една страна на тој супституцијален однос се 

наоѓаат општествените и еколошките придобивки што произлегуваат од примената на 

еколошките стандарди и еко ознаки. Од друга страна се наоѓаат приватните трошоци на 

стопанските субјекти за спречување на загадувањето и за чистењето - трошоците што 

предизвикуваат повисоки цени и ја намалуваат конкурентноста по основ на тие повисоки 

цени. Но, може да се даде една забелешка на ова статичко гледиште за еколошката 

регулатива. Доколку технологијата, производите, процесите или потребите на купувачите 

би биле непроменливи, тогаш би бил неизбежен и заклучокот дека регулативата мора да ги 

зголемува трошоците. Меѓутоа, претпријатијата дејствуваат во реален свет на динамичка 
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конкуренција, а не во статичен свет. Тие постојано изнаоѓаат иновативни решенија за 

притисоците што доаѓаат од сите страни - од конкурентите, купувачите и надзорните 

органи. 

Некои претпријатија воведуваат иновации без оглед на прописите, па дури  и пред 

нивното донесување. Тоа се тие вистински лидери во доменот на примена на еколошките 

знаења во својата бизнис пракса. Нивните менаџери ги мерат влијанијата од своите 

активности, ги учат и препознаваат можните трошоци од недоволно искористените 

ресурси, водат евиденција за расходите од еколошките иницијативи, еколошките проекти 

ги сметаат како инвестиција, а воедно создаваат и поволна атмосфера за зголемување на 

продуктивноста врз основа на иновациите. Овие менаџери создаваат добри односи со 

регулаторните органи и со еколозите затоа што знаат дека истите се одлична основа за 

раздвижување на иновациите во нивното претпријатие. 

 

1. Еколошката иновативност на хотелите 

Иновацијата е процес на генерирање и воведување во пракса на креативните идеи и 

исплатливите новитети, односно комерцијална примена и успешно користење на новата 

идеја или изумот. Со иновацијата се врши подобрување или замена на бизнис процесите, 

развој на комплетно нови производи и услуги, или пак им се дава вредност на постоечките 

производи и услуги. Со воведувањето на иновациите во бизнисот се подобрува 

продуктивноста, се намалуваат трошоците, се зголемува конкурентноста, се 

воспоставуваат нови партнерства, се зголемува профитот, се привлекуваат квалитетни 

кадри и сл. 

Иновацијата не е исто што и промената. Главната разлика се однесува на тоа што 

под организациските  промени се подразбира прилагодување на дотогашното однесување, 

а под иновации прилагодување на однесувањето кое е ново, кое е оригинално. Промената е 

изменување на состојбата од статус кво кон одредена, посакувана ситуација. Иновацијата е 

повеќе специјализиран вид на промена. Таа настанува кога развиена нова идеја се 

преведува во нов бизнис, нов производ или услуга, нов процес, нов метод на работа или 

пак нивно подобрување. Сé додека идејата за создавање на некое подобрување се прифаќа 

како нова од страна на вклучените индивидуи, таа означува иновација.121 Фокусот на 

иновацијата не е ризикот, туку можноста. 

Иновацијата е посебна алатка на менаџерите со кое ја искористуваат промената 

како можност за различен бизнис или различна услуга. Менаџерите треба да ги бараат 

изворите на иновацијата, промените и симптомите кои укажуваат на можностите за 

успешна иновација. Планската иновација е составен дел од планска и организирана 

потрага по промени и од планската анализа на можностите што тие промени можат да ги 

понудат за економска или општествена иновација.122 

                                                 
121 Лидија Симонческа, Менаџмент, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, Институт за истражување 

на туризмот, 2013, стр. 368 
122 Петер Ф. Дракер, Иновација и претприемништвото, ПРОСВЕТНО ДЕЛО, 2009, стр. 45 
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Со цел да се стекне одржлива конкурентска предност од иновативните активности, 

важни се 4 фактори:123 

 иновациите треба да бидат тешки за имитирање, со цел конкурентите да не 

можат лесно да ги копираат активностите; 

 иновациите треба да ја рефлектираат пазарната реалност во услови на 

одговарање на најзначајните потреби на потрошувачите; 

 иновациите треба да му дадат можност на претпријатието да ги искористи 

временските карактеристики на индустријата. Во многу  ситуации предност е да 

се биде прв во понудата на иновацијата; 

 иновациите треба да се потпираат на капацитетот и технологиите кои 

претпријатието може да ги користи, а кои едновремено не се својствени за 

конкурентите. 

Правилно пропишаните еколошки стандарди може да поттикнат иновации што ќе 

ги намалат вкупните трошоци на еден производ или услуга или ќе ја зголемат неговата 

вредност (некои претпријатија кои имаат високо развиена еколошка свест воведуваат 

иновации без оглед на прописите, па дури и пред нивното донесување). Такви иновации 

им овозможуваат на претпријатијата попродуктивно да користат разни материјални 

трошоци - од суровини и енергија до работната сила - и со тоа да ги неутрализираат 

трошоците на заштитата на животната средина. Најпосле, зголемената продуктивност на 

ресурсите ги прави претпријатијата повеќе конкурентни.  

Односот помеѓу бизнис перформансите и подобрувањето на животната средина 

(еколошката одговрност) има две димензии. Од една страна, тоа може да донесе еколошки 

иновации, како начин да се намалат трошоците преку подобрени или поефикасни 

производствени процеси. Од друга страна, подобрувањето на животната средина исто така 

може да биде спореден производ на производството, направено за да се намалат 

трошоците, да се зголеми продуктивноста, како и бизнис перформансот на претпријатието. 

Како менаџерите може да го забрзаат прогресот на своите претпријатија кон еден 

поконкурентен еколошки пристап?124 Прво, треба да ги измерат нивните директни и 

индиректни еколошки влијанија. Една од најголемите причини зошто претпријатијата не 

се многу иновативни е незнаењето. И при самото мерење може да се откријат огромни 

можности за зголемување на продуктивноста. Второ, менаџерите може да научат да ги 

препознаваат можните трошоци на недоволно искористените ресурси. Мал е бројот на 

претпријатија кои анализирале вистински трошоци поради токсичноста и отпадот, а уште 

помал бројот на оние кои ги увиделе секундарните влијанија што отпадот и емитувањето 

ги имаат на нивните активности. Трето, претпријатијата би требало да создаваат поволна 

атмосфера за зголемување на продуктивноста врз основа на иновациите. Тие би требало да 

ги следат и своите и активностите на потрошувачите за да стекнат увид во корисноста на 

дизајнот на производите, амбалажата, суровините или процесот. Постојните системи на 

наградување се исто толку неиновативни колку што е и постојната регулаторна политика. 

                                                 
123 C.A.Lengnick-Hall, Inovation and Competitive Advantage: What We Know and What We Need to Learn, Journal 

of management, vol.18, 1992, стр.399-429  
124 Мајкл Е. Портер, За Конкуренцијата - современо и проширено издание, A Harvard Business Review Book, 

ДАТАПОНС ДООЕЛ, 2009, стр. 368 
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На ниво на погон, претпријатијата го наградуваат постигнувањето, а ги игнорираат 

еколошките трошоци и неискористените ресурси. Четврто, претпријатијата мора многу 

поактивно да се заложат за дефинирање на новите односи, како со регулаторните органи, 

така и со еколозите. 

Несомнено, овие четири начини за забрзување на еко прогресот се однесуваат и за 

менаџерите во хотелите. Одговорноста спрема животната средина ќе поттикне 

раздвижување на иновациите и во хотелскиот сектор. Хотелите кои што се насочени кон 

еколошка одговорност имаат големи можности да се стекнат со конкурентска предност, 

односно оние хотели кои проактивно управуваат со еколошките прашања имаат 

тенденција да бидат поуспешни од оние кои не го прават тоа. 

Еколошкиот напредок во хотелите бара иновирање за да се зголеми продуктивноста 

на ресурсите. Хотелите кои и натаму се држат до методите кои подразбираат расфрлање на 

ресурси и избегнување еколошки стандарди и ознаки бидејќи се „многу скапи”, ќе изгубат 

значајна можност за раздвижување на иновациите и подигнување на својата 

конкурентност и имиџот. Новата парадигма на глобалната конкурентност бара способност 

за брзо иновирање. 

Еколошката одговорност е еден вид катализатор за иновации. Хотелите не треба да 

се размислуваат за иновација во вакуум. Со цел да се биде успеше, треба да се проучи и 

таргетира туристичкиот пазар, но и да се разбере како иновацијата додава дополнителна 

вредност за туристите. Воедно, таа вредност за туристите е и еден од елементите на 

иновацијата. Други два значајни елементи се изумот и вредноста која произлегува за 

хотелот. 

Повеќето од хотелите чекаат некој надворешен притисок за да пристапат кон 

иновирање. Оние најдобрите се проактивни, ја разбираат вредноста на иновацијата и 

интензивно се залагаат за нејзино исполнување. Во случајот на еколошката одговорност, 

иновацијата ќе значи еден вид алхемија на претворање на еколошките барања во бизнис 

можности за самите хотели. 

Отпорот кон промени, тврдоглавоста, игнорирањето на климатските промени, нема 

долго да останат одлика на денешните туристички претпријатија, особено на хотелите како 

најистакнати чинители во туризмот. Вистинските трошоци кои во себе ги содржат 

еколошки неподобните производи и услуги со години биле скриени од туристите. Сега е 

време за промена. Време е за нов мисловен сет. Време е за кооперативност меѓу сите 

засегнати страни. Бизнисот, а и секоја човечка единка треба да сфати дека немаме втора, 

резервна планета и затоа не треба да се однесуваме на начин како да ја имаме. 

 

2. Еколошката одговорност како стратегија за обезбедување конкурентска предност 

на хотелите 

Нештата за кои многу менаџери мислат дека се лесни да се направат за бизнисот, 

како што се животната средина, диверзитетот, човечките права и заедницата, испадна дека 

сепак не се така едноставни. Тие тешко е да бидат игнорирани, тешко е да бидат 
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управувани, а уште потешко доколку не бидат сфатени. Доколку добро се управуваат, овие 

нешта може да бидат одлична можност за стекнување конкурентност.125 

Време е реалноста на современата конкуренција да го промени размислувањето за 

односот помеѓу конкурентноста и животната средина. Традиционално, претпријатијата 

биле конкурентни кога имале пристап до најевтините фактори на производство - 

капиталот, работната сила, енергијата и суровините. Веќе не е доволно само да се 

поседуваат ресурси. Денес за да се биде конкурентен потребно е тие продуктивно да се 

користат. 

Ефикасниот еко менаџмент потврдува конкурентна предност на 4 различни 

начини:126 

 Заштеди на трошоците - претпријатијата кои го намалуваат загадувањето и 

штетниот отпад, кои повторно ги употребуваат или рециклираат материјалите и 

работат со поголема заштеда на енергија, можат во значителна мерка да ги 

заштедат трошоците. Порано се сметало дека да се биде „зелен” значи да се 

зголемат трошоците на претпријатието, но концентрацијата била ставена на 

статичните трошковни влијанија на еколошките прописи, при што се 

запоставувале значајните придобивки од продуктивноста кои ги неутрализираат, 

а настануваат благодарение на иновациите; 

 Разликување на производите - претпријатијата што имаат репутација на 

еколошки одговорни и што создаваат производи и испорачуваат услуги со 

грижа за нивната одржливост, може да привлечат клиенти кои се еколошки 

свесни. Овој пристап понекогаш се нарекува „зелен” маркетинг; 

 Технолошка иновација - претпријатијата кои се еколошки проактивни често се и 

технолошки лидери бидејќи тие бараат креативни нови методи за намалување на 

загадувањето и зголемување на ефикасноста; 

 Стратегиско планирање - претпријатијата кои негуваат визија на одржливост 

мора да ги усвојат софистицираните техники на стратегиско планирање за да им 

овозможат на нивните врвни менаџери целосно оценување на влијанието на 

претпријатието врз животната средина. 

Секогаш кога размислуваме за конкурентноста, во предвид треба да ги имаме и 

потрошувачите и нивните барања. Потрошувачите сакаат да бидат еколошки одговорни, 

но очекуваат дека бизнисот ќе го иницира тоа однесување. Со цел да го развијат 

вистинскиот потенцијал на „зелениот“ пазар, бизнисите мора да ги поттикнат 

потрошувачите да го променат нивното однесување. Потрошувачите мора да бидат свесни 

дека таков еколошки производ и услуга постојат на пазарот. Многу од потрошувачите не 

знаат за еколошките алтернативи кои постојат и мислат дека еколошките производи се со 

послаб квалитет. Дел од потрошувачите покажуваат и скептицизам во поглед на 

еколошките трендови затоа што сметаат дека тоа е само еден маркетинг трик и не им 

веруваат на претпријатијата. Потрошувачите делуваат збунето во поглед на многуте 

производи означени со различни еко ознаки и не се сигурни во нивната веродостојност и 

                                                 
125 Cook S. Who Cares Wins, Management Today, 2003, 40-47 
126 Мајкл Е. Портер, За Конкуренцијата - современо и проширено издание, A Harvard Business Review Book, 

ДАТАПОНС ДООЕЛ, 2009, стр. 349 
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точност. Потрошувачите мора да покажат верба дека трошокот што го сносуваат за тој 

производ и напорите што ги прават за да дојдат до него се исплатливи, односно мора да ја 

сфатат финансиската и еколошката корист од направената инвестиција и да почувствуваат 

дека им е понудено поголема вредност од онаа што ја очекуваат. 

За да ја зголемат посетеноста и поттикнат продажбата на еколошките производи и 

услуги, менаџментот на еко одговорните хотели мора да ги отстрани овие бариери. Со 

други зборови, преку соодветна едукација и сопствен пример тие мора да ја подигнат 

свеста на туристите за еколошките импликации, да ја подобрат перцепцијата на туристите 

за квалитетот на еколошките производи и услуги споредбено со конвенционалните, да ја 

зацврстат довербата на туристите (да не пристапуваат кон „greenwashing“) и да поттикнат 

нивна лојалност, да ги намалат цените на „зелените“ производи и услуги, и да ја подобрат 

достапноста на овие еко производи и услуги. Неопходно е култивирање на еколошки 

свесен потрошувач, односно турист. Туристите често се изјаснуваат дека сакаат да 

конзумираат еколошки производи и да користат услуги на сместување со намален 

еколошки импакт. Но, сепак кога ќе се соочат со реалната ситуација покажуваат 

колебливост. 

Според истражувањето на 2007 Chain Store Age, само 33% од 822 испитаници се 

изјаснале дека се спремни да купат „зелен” производ, а само 25% купиле „зелен” 

производ.127 Една од причините зошто потрошувачите не се однесуваат на начин „walking 

the talk” е и тоа што претпријатијата не вршат едукација на потрошувачите за користите од 

зелените производи и тоа што не создале „зелени” производи кои ќе ги пресретнат 

потребите на потрошувачите. Други причини се и неискреноста на потрошувачите, 

нивната мрзливост, ставовите и сл. 

Еколошката одговорност им нуди многу оперативни можности на хотелите. 

Заштедата на енергија, намалувањето на отпадот и појавата на нови туристички пазари се 

само некои од развојните изгледи за еколошки одговорните хотели. Стратегиите за 

еколошка одговорност не се на исто ниво; некои се само симболични додека други се 

вистински иновативни и имаат значајно влијание врз животната средина. 

Хотелите кои сакаат да го подигнат нивото на своето работење и да постанат 

препознатливи по својата еколошка одговорност како една од компонентите на ООП, може 

да ја применат т.н. одржлива патека која ќе придонесе за подигнување на нивната 

конкурентност и препознатливост на пазарот. Таа патека се состои од три чекори. Првиот 

чекор е донесување мерки кои ќе овозможат брзи победи „quick wins” за организацијата. 

Вториот чекор е развојот на иновативни проекти со примена на нови „зелени“ производи и 

услуги. Последниот чекор е имплементирањето длабоки стратегиски системски промени 

преку реиженирање на процесите. Одржливата патека е корисна рамка за достигнување 

еколошки вредности на оперативните мерки.128 

 Брзи победи: Планирањето брзи победи е потврдено како главен успех во 

процесот на промени. Во услови на промени, менаџментот на хотелите мора не 

само да обезбеди откривање нови и подобри солуции, туку и да обезбеди некоја 

                                                 
127Sheila Bonini & Jeremy Oppenheim, Cultivating the Green Consumer, 2008 
128Blu Skye Consulting, Making sustainability work: understanding the discipline of sustainable value, 2007, 

www.bluskye.com 
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сигурност која ќе им помогне на вработените да ја толерираат вознемиреноста 

која што би се јавила кога ќе се откажат од старите одговорности и ќе почнат да 

ги учат и применуваат новите. Брзите победи помагаат да се создаде доверба во 

новата еко насока на хотелот. Стратегиите за справување со отпадот и за 

надоместување на јаглеродниот отпечаток се добра ислустрација за остварување 

брзи победи; 

 Иновативни проекти: Овие проекти побаруваат одредено ниво на инвестиции, 

но тие инвестиции сепак се во склад со мејнстрим рамката на хотелот. На 

пример, инвестициите може да се однесуваат за примена на линија на еко-

производи и услуги или имплементација на поопширни стратегии за енергетска 

и ресурсна ефикасност; 

 Системски промени: Овие стратегии се целосно трансформативни. Тие се 

состојат од променувањето на системот преку редизајнирање на дел или целата 

операција. За нив се потребни повеќе инвестиции и похрабри стратегии. Тие 

носат одржлива вредност и носат иновативност како во хотелот, така и во целата 

хотелска индустрија. Примената на „Cradle to Cradle” концептот, еко-дизајните 

и „нула“ отпадот претставуваат илустрација за системски промени. 

Покрај тоа, во еколошки одговорните хотели потребна е интерна реорганизација за 

да се инкорпорира визијата за еколошка одговорност. Во тие хотели постои можност и од 

креирање на посебно одделение за одржливост и еколошка одговорност кое ќе биде 

носител и контролор на политиката, целите и плановите од тоа подрачје, а ќе ја евалуира и 

нивната имплементација и периодично ќе го разгледува нивното применување. 

 

2.1. „Зелено” и конкурентно 

Индустриската ера може да се спореди со еден огромен меур каде конструираната 

реалност во рамките на меурот е толку зацврстена, што станува тешко да се воочат други 

реалности и да се претпостават алтернативни начини на функционирање. Овој меур е 

базиран на „земи, направи, потроши” приодот кој ги смета природните ресурси како 

бесплатни, бесконечни и непотрошливи. Но, постои и „живот надвор од меурот” кој се 

состои во трансформирање на вредностите, верувањата и претпоставките со цел заштита и 

обнова на природниите екосистеми. Токму тоа трансформирање ќе предизвика и 

раздвижување на иновациите и конкурентноста. 

Конкуренцијата е еден од најважните фактори за подобрување на нештата на многу 

полиња во бизнис секторот. Во повеќе сфери претпријатијата се натпреваруваат за да 

испорачаат вредност со која ефикасно ќе се задоволат или надминат потребите и 

очекувањата на корисниците на производите и услугите. За да се планираат ефикасни 

конкурентски стратегии, претпријатијата мора да ги препознаат постапките на своите 

конкуренти со цел да биде чекор пред нив. Тие мора постојано да ги споредуваат своите 

производи, услуги и цени со тие на нивните блиски конкуренти. На овој начин 

претпријатијата може да најдат области во кои има потенцијална конкурентска предност 

или пак одредена неповолност. Значи, за да настапи на пазарот, претпријатијата мора да 

извршат целосна идентификација на конкурентите. 
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Менаџерите често конкуренцијата ја дефинираат премногу ограничено сметајќи 

дека таа постои само помеѓу нивните директни конкуренти. Мајкл Портер ги наведува 

следните пет конкурентни сили што ја оформуваат стратегијата: ривалство меѓу 

постојните конкуренти, закана од нови учесници, моќ на спогодување на купувачите, моќ 

на спогодување на добавувачите и закана од заменски производи или услуги.129 

Разбирањето на конкурентските сили ги открива изворите на тековната профитабилност, 

но дава и рамка за предвидување и влијаење на конкуренцијата. Претпријатијата мора да 

бидат флексибилни за брзо да одговорат на промените во конкуренцијата и на пазарот. Тие 

мора постојано да поставуваат стандарди за да постигнат најдобра практика и да негуваат 

неколку суштински способности во трката за да останат пред конкурентите. Токму такви 

способности нуди „зеленото” во бизнисот. 

Идејата за „зелен” бизнис подразбира целосна промена на парадигмата. Оваа идеја 

го надминува традиционалниот концепт на бизнис чија единствена цел е правењето 

профит со истовремено почитување на моменталната легислатива, и во некои случаи, 

допринесување за благосостојбата на нивните вработени. Таа вклучува целосно 

трансформирање на правилата на игра и создавање нови начини на размислување и 

перцепирање. „Зелениот” бизнис го надминува „земи/направи/потроши“ приодот и се 

базира на кружен и регенеративен систем на производство. 

Како „зелените“ бизниси треба да изгледаат? Дали тие ги надоместуваат нивните 

емисии на јаглерод? Дали тие се придржуваат кон национални, европски или 

интернационални стандарди? Дали тие се насочени кон алтернативни извори на енергија? 

Дали нивните вработени дејствуваат како „зелени” активисти? Дали тие го интегрирале 

концептот на одржливост во рамките на нивните севкупни стратегии? Како „зелените” 

бизниси ја менаџираат оваа транзиција? Како „патувањето” кон одржливоста изгледа? 

Огромна количина на литература се фокусира на специфични елементи и алатки за 

имплементирање на еко одржливоста и одговорноста. Но, сè додека стратегиите за 

одржливост не се целосно интегрирани и сè додека луѓето во организацијата не се активно 

вклучени во имплементацијата на тие стратегии, промената ќе биде многу лимитирана. 

Мал е бројот на менаџери кои целосно ја разбираат промената на парадигмата кон 

„зелена”, а повеќето не знаат како да стимулираат поширока културна промена. Ова 

упатува на констатацијата дека пречките за превземање успешни стратегии за одржлив 

развој се состојат не само во техничките аспекти на јаглеродните отпечатоци или 

менаџирањето со отпадот, туку и во организационите развојни аспекти поврзани со 

културата, интеграцијата и промена на парадигмата. 

Делувањето „зелено” преку примена на концептот на еколошка одговорност на 

претпријатијата мора да биде сеопфатно и стратешки сфатено за да биде целосно 

трансформативно. Малите чекори не може да го достигнат целосниот потенцијал на 

одржливоста, но не можат да ја подобрат ниту конкурентската позиција на пазарот. 

 

                                                 
129Мајкл Е. Портер, За Конкуренцијата - современо и проширено издание, A Harvard Business Review Book, 

ДАТАПОНС ДООЕЛ, 2009, Зелено и конкурентно - стр. 3 
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2.2. Еколошката одговорност како можност за остварување distinctive capabilities на 

хотелите 

Мајкл Портер, водечки авторитет од областа на конкурентната стратегија, се 

запрашува дали законската регулатива навистина им е потребна на претпријатијата за да 

бидат општествено и еколошко одговорни? Ако иновацијата, како одговор на законско 

уредување на околината, може да биде профитабилна - ако претпријатието може да ги 

неутрализира трошоците на усогласувањето преку зголемување на продуктивноста на 

ресурсите - зошто се тогаш воопшто потребни прописите? Ако постојат такви можности, 

зарем претпријатијата природно нема да ги искористат и зарем во тој случај регулативата 

не е излишна?130 

Иако поинаква од оваа што денес се спроведува, Мајкл Портер сепак смета дека 

регулативатa е потребна од 6 главни причини: 

 да изврши притисок врз претпријатијата со што ќе ги мотивира за 

иновирање, ќе овозможи надминување на организационата инерција и 

поттикнување на креативниот начин на размислување; 

 да го подигне квалитетот на животната средина во случаите кога иновацијата 

и унапредувањето на продуктивноста на ресурсите што од неа произлегле 

целосно не ги неутрализираат трошоците или во случаите кога е потребно 

време за да се сфатат ефектите од намалувањето на вкупните трошоци на 

иновативните решенија; 

 да ги предупредат и упатат претпријатијата на можните неефикасности на 

ресурсите и на потенцијалните области за технолошки унапредувања; 

 да ја зголемува веројатноста дека иновациите на производите и иновациите 

на процесот ќе бидат еколошки прифатливи; 

 да создава афинитет кон еколошки унапредувања сè додека претпријатијата 

и купувачите не станат способни подобро да ја сфатат и да ја оценат 

неефикасноста на ресурсите поради загадувањето; 

 да се израмни теренот додека трае преодниот период потребен за еколошки 

решенија засновани на иновации, со што се обезбедува ниту едно 

претпријатие да не може да стекне конкурентска позиција доколку избегнува 

еколошки инвестиции. 

Регулаторните тела и претпријатијата треба да се сосредоточат на ублажувањето на 

супституцијалниот однос помеѓу заштитата на животната средина и конкурентноста и со 

таа цел да ги поттикнуваат иновациите и продуктивноста на ресурсите. Меѓутоа, 

сегашната неповолна клима ги зголемува трошоците на исполнување на еколошките 

стандарди и ги заобиколува придобивките од иновациите, правејќи го супституцијалниот 

однос многу поскап отколку што би требало да биде. Се смета дека значителен дел од 

расходите за заштитата на животната средина, како и на приходите на претпријатијата што 

произведуваат еколошки производи и нудат такви услуги, оди на самата борба за 

воведување на прописите, а не на унапредување на животната средина. 

                                                 
130 Ibid, стр. 359 



ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ - ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

125 

 

За да биде успешна една регулатива мора да им овозможи на претпријатијата 

создавање максимални можности за иновации со тоа што на претпријатијата ќе им се 

препушти сами да откријат начин на кој ќе ги решат сопствените проблеми, но и ќе им се 

даде соодветен поттик за постојано унапредување наместо држење само за една 

технологија. Но, и менаџментот на одредено претпријатие мора да го смени гледиштето за 

унапредувањето на животната средина во смисла да почнат да гледаат на тоа како на 

економска и конкурентска можност, а не како на непотребен трошок и закана. Таа 

можност несомнено ќе создаде подлога за создавање distinctive capabilities (сопствени 

предности) по кои ќе се разликуваат од конкренцијата. Наместо вниманието да им биде 

насочено претежно на исполнување на пропишаните услови, претпријатијата би морале 

пред сè да си постават прашања за начините на справување со отпадот и за начините на 

зголемување на вредноста за купувачите, а сето тоа да биде еколошки одговорно. 

Несомнено, еколошката одговорност е раздвижувач на иновативноста и создавањето на 

distinctive capabilities. 

Distinctive capabilities претставуваат пресуден момент во процесот на креирање на 

деловните стратегии. Тие го определуваат подрачјето на успех, т.е. внатрешните вештини, 

знаења или расположливи ресурси кои што на претпријатието ќе му овозможат 

конкурентска предност. Во услови на промени кои настануваат на пазарот, зголемувањето 

на заситеноста на пазарот и кратењето на животниот циклус на производите доведуваат до 

отежнување на освојувањето и одржувањето на пазарната позиција на претпријатијата. 

Најважна стратегиска грижа во вакви околности е како претпријатието ќе се натпреварува 

на конкурентниот пазар. Distinctive capabilities претставуваат комплекс на способности и 

акумулирани знаења, практицирани низ организациските процеси, кои на претпријатијата 

им овозможуваат да ги координираат активностите и ефективно да ги искористат своите 

ресурси.131 Суштината е да се откријат и развијат оние организациски  потенцијали на 

претпријатието кои тешко можат да се имитираат и кои водат кон создавање и испорака на 

производи и услуги кои, во перцепцијата на потрошувачите, претпријатието го прават 

различно од конкурентите.  

 Во хотелиерството, концептот на сопствени способности би означувал процес на 

идентификување на предностите и препознатливите обележја по кои хотелот ќе се 

разликува од конкурентните хотели, и нивно искористување во остварување на 

конкурентска предност на туристичкиот пазар. Менаџерите на хотелите треба да ги 

откријат и разберат способностите на својот хотел во однос на конкуренцијата и во колкав 

степен истите ги задоволуваат потребите и барањата на туристите. Со овој концепт 

менаџерите го утврдуваат оној збир на уникатни способности или компетенции кои имаат 

посебна вредност за туристот, а кои се дел од хотелот и како такви  овозможуваат да се 

пласираат производи или услуги кои ги надминуваат конкурентните хотели во 

задоволувањето на потребите на туристите. 

Самиот хотел треба да одлучи кои предности ќе ги истакнува како свои distinctive 

capabilities. Еколошката одговорност несомнено е една од нив. Оваа предност му дава и 

можност на хотелот да се натпреварува на нови пазари, да ги снабдува туристите со нови 

вредности и да создава бариери за влез на пазарот на потенцијални конкуренти. Distinctive 

                                                 
131 George S. Das, The capabilities of market driven organizations, Journal of Marketing, October, 1994, 37-52  
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capabilities се израз на предност во однос на конкуренцијата добиена со нудење поголема 

вредност за клиентите преку пониски цени или со давање поголеми бенефиции кои ги 

оправдуваат повисоките цени. 132 

Можат да се издвојат неколку карактеристики на distinctive capabilities на хотелите, 

меѓу кои:  

 да имаат долгорочно финансиско дејство; 

 да можат да бидат применливи во различни конкурентски ситуации; 

 да бидат тешки за имитирање од другите хотели; 

 да бидат супериорни во однос на конкурентните хотели. 

Едни од подрачјата на distinctive capabilities се иновациите, но може да бидат и 

работењето, продажбата, дистрибуцијата и услугите. 

Апликацијата на концептот на компаративни предности нуди можност distinctive 

capabilities да преминат во компаративни предности за хотелите. Така, да се биде 

понудувач на еко производ или услуга со висок квалитет може, но и не мора да значи 

компаративна предност за еден еко хотел. Поседувањето на таков капацитет и неговата 

употреба, не секогаш води кон предност на пазарот во однос на конкуренцијата. Дали тоа 

ќе се случи или не зависи најмногу од тоа дали постои или дали може да се стимулира 

побарувачка за таквиот произовд или услуга. Доколку туристичкиот пазар се задоволува со 

просечен еколошки неподобен производ или услуга, доколку не знае или не посакува таков 

производ или услуга, оваа способност на еколошки одговорниот хотел нема да стане 

негова предност пред конкуренцијата. Затоа неопходно е и култивирање на еколошки 

свесни туристи и една целосна промена на парадигмата. 

 

2.3. Пермакултурата како иновативна еколошка одговорна практика применлива и 

во хотелиерството 

 

Зарем не ти кажав 

дека ти си риба? 

И затоа не се обидувај да ја исушиш земјата 

бидејќи  јас сум длабоко море. 

~ Руми 

 

Пермакултурата е дизајн систем и начин на живот базиран на екологијата и етиката. 

Терминот е создаден во 1976 год. од страна на австралискиот еколог Bill Morison и 

неговиот студент David Holmgren и претставува кованица од зборовите „ПЕРМАнента 

агриКУЛТУРА“.133 Пермакултурата е свесен дизајн и одржување на земјоделските 

продуктивни екосистеми кој во себе ги содржи разновидноста, стабилноста и 

                                                 
132 David W. Cravens, Nigel F. Piercy, Strategic Marketing, McGraw- Hill International Edittion, Eighth edition, 

2006, p.8  
133 Mollison B. and Slay R.M. , Introduction to Permaculture, New Edition, Tyalagum, NSW: Tagari Publications, 

1994 
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издржливоста на природните екосистеми.134 Тоа е хармонична интеграција на пределот и 

интердисциплинарна практика фокусирана на одржливо производство на храна, 

енергетско ефикасни градби, рециклирање, справување со отпадот, обработка на земјата и 

сл. 

Пермакултурата може да допринесе за создавање здрави природни системи каде 

енергијата е конзервирана, отпадот рециклиран, а ресурсите ги има во изобилство.135 Таа 

тежне кон создавање одржлива човечка средина и задоволување на потребите на луѓето во 

согласност со природниот тек, истакнувајќи ја разновидноста, изобилието и одржливоста 

на природата, односно тежнее кон намалување на човечкиот негативен импакт. 

Пермакултурата е свесно дизајниран систем кој ги имитира (биомиметика) патеките и 

врските кои постојат во природата, истовремено овозможувајќи изобилство на храна, 

материјали и енергија за задоволување на локалните потреби.136 

Пермакултурата како дизајн систем овозможува вештини и знаења доволни за да се 

спречи деградацијата на водните површини, почвата, шумите и квалитетот на воздухот, а 

кои знаења и вештини се доста креативни и задоволувачки. Пермакултурата значи 

партнерство со животот и природните елементи, сили и текови кои нè опкружуваат. 

Пермакултурата е начин на живот кој нè овластува да земеме целосна одговорност за 

нашата добробит, кој обезбедува бескрајни можности за креативност и иновации и кој нè 

поврзува со природата и заедницата на начини кои водат сметка за животот околу нас. 

Пермакултурниот дизајн се изработува на темелите на начелото - грижа за луѓето, грижа за 

Земјата и праведна распределба на ресурсите. 

Поважни принципи на кои се потпира пермакултурата се следните: 

 Етички принципи на пермакултурата:137 

1. Грижа за Земјата: овозможување сите живи системи да егзистираат и да се 

множат; 

2. Грижа за луѓето: овозможување луѓето да имаат пристап до оние ресурси кои им 

се неопходни за егзистенција; 

3. Фер распределба (поставување граници на населението и конзумирањето): со 

регулирање на нашите потреби, можеме да издвоиме ресурси потребни за 

горенаведените принципи.  

 Дизајн принципи на пермакултурата:138 

1. Набљудување и интеракција; 

2. Пронаоѓање и складирање енергија; 

3. Добивање принос; 

                                                 
134 Mollison Bill, Permaculture, A Designers’ Manual, Tagari Publications, Australia, Permaculture Institute, 2002 
135 Mollison B. and Slay R.M., Introduction to Permaculture, New Edition, Tyalagum, NSW: Tagari Publications, 

1994 

p. 72 
136 Holmgren David,  Essence of Permaculture, Holmgren Design Services, 2004 
137 Mollison Bill, Permaculture, A Designers Manual, Bill Mollison, Tagari Publications, Permaculture 

Institute, 2002, p. 2 
138 Permaculture - Peak Oil - The Source of Permaculture Vision and Innovation. Holmgren.com.au. 
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4. Примена на само-регулација и прифаќање на фидбекот; 

5. Користење и вреднување на обновливите ресурси и услуги; 

6. Спречување создавање отпад; 

7. Дизајн од модели до детали; 

8. Интеграција наместо сеграгација; 

9. Користење мали и бавни решенија; 

10. Користење и вреднување на диверзитетот; 

11. Користење и вреднување на маргиналното; 

12. Креативност и одговор кон промените. 

Пермакултурата како дизајн систем базиран на етика и еколошка одговорност може 

да најде своја примена и оправданост при развојот на разните облици на одржлив 

алтернативен туризам, како што се руралниот или аграрниот туризам. При развојот на тој 

вид на туризам, неопходно ќе се јави потреба од изградба и на хотелски капацитети кои 

нема да пркосат на начелата за екотуризам и притоа ќе применат еколошки одговорна 

пракса, со што ќе ја привлечат туристичката клиентела која најчесто е еколошки освестена 

и води сметка за своите еколошки отпечатоци.139 Во тие хотели слободно ќе може да се 

имплементираат знаењата од пермакултурата (на пример, хотел кој располага со своја 

градина и одгледува намирници по принцип на пермакултура и која ја нуди во своето 

мени, кој води сметка за градбата на хотелот, кој ја искористува дождовната вода итн.), со 

што самите хотелски комплекси ќе стекнат свои препознатливи distinctive capabilities кои 

ќе им овозможат зголемена конкурентност на туристичкиот пазар, а воедно и можности за 

подобра заработка преку заштеда на трошоците. 

Доколку пермакултурата и туризмот може заедно да соработуваат и да се 

поддржуваат, создадениот пазар ќе биде значајно продуктивен и ефективен. Туристите кои 

ќе бидат вклучени во пермакултурните знаења вметнати во туристички цели, едновремено 

ќе уживаат, ќе се едуцираат, ќе партиципираат во насока на подобра иднина за планетата 

Земја и за идните генерации. Туристите, сместени во еден „пермакултурен“ хотелски 

комплекс, ќе бидат горди што придонеле за позитивен еколошки отпечаток и нема да 

жалат ни за еден денар платен повеќе за еколошките бенефити. 

Руралниот туризам е вид на туризам кој исто така им овозможува на туристите да се 

„реобединат“ со природата во дестинацијата која ја посетуваат, а со тоа ќе влијаат врз 

економската и општествената состојба во руралната област која ја посетуваат. Исто така ќе 

придонесат за заштита на животната средина и локалната култура. Аграрниот туризам е 

една од формите на рурален туризам каде еколошки одговорните хотели и тоа како може 

да најдат квалитетна подлога за своја егзистенција. Аграрниот туризам е форма на туризам 

каде гостите посетуваат земјоделска област со цел да уживаат, да се едуцираат или да 

бидат вклучени во активностите. Исто така туристите може да ги конзумираат 

градинарските производи директно од градината. И секако, најголемо уживање е кога 

токму тие производи се еколошки подобни и не се хемиски третирани со пестициди. 

Луѓето стануваат сè позаинтересирани за тоа од каде доаѓа она што го конзумираат. Тие 

сакаат да се запознаат со фармерите и производителите и да знаат што внесуваат во себе. 

                                                 
139 Kliment Arnaudov, Implementation of the Permaculture Design System in Rural Tourism Development, извадок 

од научен труд, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid 
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Дел од нив сакаат и сами да земат учество во тоа производство на нивната храна. 

Пермакултурата тоа може да го понуди.  

Хотелите кои не се дел од аграрниот туризам, а кои се дел од урбаната средина, 

исто така можат самите да постанат производители на намирниците кои ќе ги вклучат во 

своето мени по принципот на пермакултура. Зарем има подобро чувство за гостите на 

хотелот од тоа да знаат дека внесуваат здрава храна, а притоа и еколошкиот импакт да им е 

позитивен? Воедно, пермакултурата применета во хотелиерското работење и тоа како 

може да биде одлична подлога за создавање нови distinctive capabilities со кои еден 

хотелски комплекс ќе се издвојува од конкуренцијата. 

 

3. Еколошката одговорност на хотелите – потреба или тренд на денешницата? 

 

Познатиот економски мислител, Ернст Фридрих Шумахер, ја започнува својата 

книга „Малото е убаво“140 давајќи една важна изјава: „Една од најголемите судбински 

грешки на нашето доба е верувањето дека ’проблемот со производството’ е решен“. Она 

што го мисли со оваа изјава е дека модерните луѓе се гледаат себеси одвоени од природата, 

предодредени да доминираат над неа и да ја искористуваат преку производството. Луѓето 

веруваат дека тие имаат неограничена моќ, потхранета од научните и технолошките 

достигнувања. Но, според Шумахер, тоа е една илузија. 

Земајќи ги како пример фосилните горива, Шумахер смета дека тие се користат 

како предмет за остварување приход наместо како капитален предмет. Доколку се 

третираа како капитал, тоѓаш ќе имаше значајни напори да се конзервираат и да се изгради 

фонд за нивна евентуална замена. Фосилните горива несомнено се дел од „природниот 

капитал“, но ние непоколебливо ги третираме како ресурс кој иако е потрошлив и не е 

обновлив, сепак се раководиме од тоа да оствариме приход со нивната употреба и 

исцрпување. Доколку ги исцрпиме нашите фосилни горива, ние ја доведуваме во опасност 

цивилизацијата; но ако го исцрпиме капиталот прикажан преку живата природа околу нас, 

ние го доведуваме во опасност самиот живот. Нашиот најголем успех придонесе за нашиот 

најголем проблем; исцрпување на природниот капитал. Модерниот индустриски систем го 

троши поголемиот дел од основата на која истиот е изграден. 

Економистите и моќните политичари инсистираат на економски раст. Дали некогаш 

би рекле дека е доволно? Природата се карактеризира со принцип на само-регулирачки 

раст. Како резултат на тоа, системот на природата, чиј дел е и човекот, тежнее кон тоа да 

биде само-балансиран и само-прилагодлив. Технологијата не познава граници и не е само-

регулирачка. Како резултат на тоа, нашиот модерен свет, обликуван од нашата сегашна 

технологија, потонува во 3 кризи: прво, човечката природа се побунува против 

нечовечките технолошки, организациони и политички модели; второ, животната средина 

која влијае позитивно за човечкиот живот бидува негативно погодена и дава знаци на 

делумен застој; и, трето, задирањата кои се прават во светските необновливи ресурси, 

                                                 
140 E. F. Schumacher, Small Is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered, Blond & Briggs, 1973 
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особено фосилните горива, претставуваат сериозни препреки и предизвикуваат 

исцрпување на тие ресурси во иднина. 

Речиси сите видови загадување се манифестација на економско расипништво 

(неефикасно користење ресурси, расипнички потрошена енергија, низа расфрлани корисни 

материјали). Во економијата, нешто не е економски прифатливо кога не донесува профит 

во вид на пари. Овој начин на размислување значи дека активноста може да биде 

економски прифатлива и покрај тоа што претставува пекол за животната средина. 

Подобрувањето на заштитата на околината преку подобри методи и технологија ќе 

овозможи зголемување на продуктивноста, а за возврат, сразмерно или делумно сразмерно 

ќе влијае на цената на изведувањето на таквите подобрувања, идеја што е добро позната во 

еколошките кругови како Портерова хипотеза. На нивото на продуктивноста на 

ресурсите, подобрувањето на животната средина и конкурентноста се заемно поврзани. 

Верувањето дека претпријатијата ќе ги прифатат профитабилните можности иако 

не ги поттикнуваат прописите создава лажна претстава за конкурентната реалност - дека 

сите профитабилни можности за иновации се веќе откриени, дека сите менаџери во врска 

со тоа се совршено информирани и дека организационите поттикнување се усогласени со 

иновирањето. Но, во реалниот свет менаџерите често имаат многу скудни информации и 

ограничено време да им се посветат. Една анализа покажала дека иако 80%  од проектите 

за заштедувањe енергија нуделе враќање на вложените пари во рок од две години или 

помалку, повиканите претпријатија не презеле ништо.141 

Од сето она што претходно беше објаснато за еколошката одговорност на хотелите 

и можностите кои произлегуваат преку примената на овој концепт, јасно е дека ЕОП не е 

само еден тренд кој ќе потрае извесно време и ќе исчезне. Оваа промена на парадигмата од 

економска во еколошка, таа промена на бизнис праксата во насока на еколошка 

одговорност, е повеќе од потреба за денешницата! И тоа не само за хотелите и бизнис 

заедницата како една дополнителна шанса за зголемување на профитабилноста и 

конкурентноста на пазарот, туку пред и над сè за опстанок на Земјата и човештвото во неа. 

Колку е добро кога хотелиерите ќе знаат дека со своето делување им овозможуваат 

просперитет на идните генерации преку создавањето подобри услови од оние кои ние како 

генерација сме ги наследиле! Колку е добро кога со бизнисот или со својата работна 

обврска не се загадува животната средина, а притоа дури и се зголемува профитот! Колку е 

добро кога ќе се нема потреба од тоа да бизнисот бара учтиви начини да каже дека ја 

загадува природната средина! Бидејќи истите и не постојат! А предоцна е за да се бараат 

нееколошки изговори. Природата одамна веќе е „повредена и крвари“. 

Еден таков пример кој потврдува дека еколошката одговорност на хотелите е една 

потреба на денешницата и на денешниот развој на туризмот, а не дека е само тренд на 

денешницата се токму Scandic хотелите. 

 

 

                                                 
141 Stephen J. DeCanio, Why Do Profitable Energy - Saving Projects Languish?, научен труд, Second International 

Research Conference of the Greening of Industy Network, Cambridge, 1993 
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4. „Scandic“ хотелите – пример за еколошки одговорен ланец на хотели 

„Scandic“, кој денес е дел од „Hilton International“, е една од најголемите хотелски 

ланци во Шведска и Скандинавија. Во свој состав има околу 150 хотели кои го носат 

логото на „Scandic“ во северна Европа и Балтикот  (Шведска, Данска, Финска, Норвешка, 

Естониа, Литванија, Германија, Холандија, Белгија и Полска). Креиран од „Exxon“ во 1963 

година како ланец на мотели, „Scandic“ рапидно постана најголемата шведска хотелска 

компанија и се прошири ширум цела Скандинавија. Седиштето е во Стокхолм. 

Во 1993 година, менаџментот на „Scandic“ хотелите реши да се фокусира многу 

повеќе на еколошките аспекти со цел „Scandic“ да стане еден од најеколошките ланци на 

хотели. Енергетската политика на ланецот е користење 100% обновлива енергија во 

Шведска со цел проширување на оваа политика во сите земји каде хотелот оперира. 

Ланецот се залага за минимизирање на користењето пластика од фосилни горива, како во 

инфраструктурата така и во конзумирањето. Емисијата на CO2 значајно е намалена во 

споредба со 1996 година (за 72%), и како една од зацртаните цели е хотелскиот ланец да 

постане CO2 неутрален до 2025 година. Во хотелите ширум овој ланец не се служи вода 

полнета во шишиња, а се води и сметка за рационално користење на истата. Визијата на 

„Scandic“ е создавањето вредност со тоа што хотелите би постанале место и инспирација 

за свесни луѓе во еден подобар свет. „Ако постанете лидер и преземете одговорност, вие 

стекнувате кредибилитет и сите стејкхолдери се победници, енергетската индустрија, ние, 

нашите гости и планетата“. 

Лошо погоден поради Голфската војна и ескалирачките цени, синџирот страдаше и 

три години трпеше последователни губитоци. Со цел да се сменат нештата, во 1994 година 

беше ангажиран нов менаџмент, кој брзо сфати дека подобрувањето на квалитетот на 

нивните услуги и соби не ќе биде доволно за нивно диференцирање од конкуренцијата. 

Подобар начин за да се стекне конкурентска предност би бил креирањето вредности со кои 

гостите ќе бидат привлечени и кои ќе претстставуваат водич за вработените при 

извршувањето на нивните задачи. Новиот менаџерски тим лансира нова визија, 

изјавувајќи: „ниедно претпријатие не може да ја одбегне еколошката одговорност и 

фокусирањето на еколошките проблеми; затоа „Scandic“ ќе биде прв на тој план и 

континуирано ќе работи на промоција на намалување на влијанието врз животната средина 

и за подобрување на истата; „Scandic“ ќе придонесе за развој на едно подобро одржливо 

општество.“ 

Менаџментот создаде нова група која ќе ги води вработените во рамките на 

процесот на инкорпорирање на вредностите поврзани со еко одговорноста. Тренинг 

сесиите им помогнаа на вработените да добијат подлабок увид за еколошките аспекти. 

Визијата, комбинирана со разбирањето на глобалните еколошки предизвици и процесите 

на промена, доведе до лансирање програма која се состои од четири делови: прво, 

интегрирање на еколошките приоритети при носењето одлуки; второ, подобрување на 

ефикасноста на ресурсите; трето, отстранување на штетните материјали; и, четврто, 

споделување на знаењето со вработените, добавувачите и потрошувачите во текот на 

процесот. 
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Промената на стратегијата не беше во противречност со промената на сопственоста. 

Имено во 2001 година, компанијата беше купена од страна на „Hilton“, а во 2007 година од 

страна на „EQT“.142 

„Scandic“ стекна значајна конкурентска предност благодарение на сопственото 

еколошко позиционирање со помош на:143 

 Креирањето корпоративна култура преку синергетски вредности; 

 Развојот на јасна пазарна позиција. Како еден од првите хотелски ланци кои 

активно започнаа да работат применувајќи triple bottom line, „Scandic“ креира 

вистинска конкурентска предност и изгради репутација преку позиционирање како 

„зелен“ ланец; 

 Подобрувањето на јаглеродниот отпечаток. Хотелот ја намали фосилната емисија и 

емисијата на CO2 по гостин за 72% во споредба со емисијата во 1996 година; 

 Додавањето значајна вредност за компанијата. Интересот на „Hilton“ и „EQT“ за 

купување на ланецот порасна благодарение на неговото еколошко позиционирање, 

бидејќи беа убедени дека ланецот нуди конкурентска предност. 

Менаџерите на „Scandic“ веруваат дека еколошката одговорност претставува ДНК 

на компанијата и создава гордост кај вработените. Дел вработени кои се приклучија во 

ланецот веднаш после завршување на универзитет, ја напуштија нивната позиција со цел 

да се вработат во друг хотел. Но, подоцна истите пак се вратија, сфаќајќи колку културата 

за грижа на животната средина која се негува во „Scandic“ е од огромна важност за нив и 

која не може да се поврзе со друга организациона култура. 

Тренингот и континуираните состаноци со вработените помагаат за одржување на 

еколошките перформанси на „Scandic“ хотелот како важен дел од неговите интерни 

стандарди. Сертификацијата „Swan“144 обезбедува дека вработените уште со самото 

приклучување во фирмата се залагаат за еколошките грижи на компанијата, дека се 

соодветно информирани за еколошките перформанси на компанијата и дека континуирано 

се тренираат за еколошките прашања и проблеми поврзани со нивната специфична област 

на работа. 

„Environmental Dialogue“ е тренинг програма која се фокусира на еколошка 

едукација, при што членовите се вклучуваат во разни про-еколошки активности и со која 

се овозможува фидбек за еколошките импакти од поединечните услуги и од целиот ланец. 

Таа ги содржи следните четири компоненти: еколошки водич, еколошки состанок, 

еколошка програма и еколошки барометар.145 

 Еколошкиот водич вклучува опис на процесот на „Environmental Dialogue“, 

еколошката политика и цели на „Scandic“, како и информации за тековните 

активности и предлози за поттикнување на еколошките изведби. Интерактивниот 

                                                 
142 EQT е приватна инвеститорска компанија со седиште во Шведска 
143 Daniel Arenas, Jeremie Fosse & Emily Huc, Business Going Green, An exploratory study on the process towards 

sustainability, Institute For Social Innovation стр. 65 
144 SWAN е најмногу применувана скандинавска еко ознака. 
145 Paulina Bohdanowicz, Environmental education at Scandic Hotels – approach and results, proceedings of the 

Regional Central and Eastern European Conference of Sustainable Building, Warszawa, Poland, 2004 
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еколошки тренинг вклучува информации за персоналната и хотелската зависност од 

природните ресурси како и за импактот врз животната средина. Содржи и серија на 

прашања поврзани со личните ставови поврзани со еколошкото однесување, како и 

препораки за подигнување на еколошката свесност. Тренинг програмата започнува 

со краток осврт на историјата на животот на Земјата и на човечката зависност од 

природните ресурси. После тоа, информациите се делат во категории поврзани со 

енергијата, водата, отпадот и хемикалиите, нивната употреба и опциите за заштита. 

Вклучува и објаснение на последиците од најдобрите еколошки практики, како и 

информации за улогата на добавувачите во целокупната еколошка изведба. Се 

даваат и објаснувања за важноста на еко ознаките, транспортот и користењето на 

органска, еко храна.146 За вработените кои сакаат да ги прошират нивните еколошки 

знаења, еднаш годишно се организираат дополнителни курсеви во „Scandic Business 

School“. 

 Еколошкиот состанок се организира после една недела откако вработените го 

поминале еколошкиот водич. Состанокот треба да резултира со развој на 

еколошката програма и подобар акционен план за секој хотел. Еколошкиот 

состанок претставува форум за еколошките координатори од сите Scandic хотели. 

 Еколошката програма се прикажува во секој хотел во област која е пристапна само 

за членовите на тимот. Со неа активностите се поделени во три категории: оние кои 

веќе се завршени, оние кои се во прогрес или во фаза на истражување, и оние кои 

побаруваат значајни капитални инвестиции и кои се значајна ставка во 

долгорочното планирање. Присуството на индивидуална еко програма во рамките 

на хотелот се покажа како значајно олеснување за добивање еко ознака. 

 Еколошкиот барометар е полугодишно или годишно издание кое содржи извештаи 

за состојбата на секој хотел, сумирајќи колку одредени услуги се успешни при 

исполнувањето на целите кои се поставени во еколошката програма. 

Секој месец, во секој хотел се одржува состанок каде менаџерите дискутираат како 

за изведбата во целина, така и за еколошките перформанси. На интранетот на компанијата, 

постои и алатка за самоконтрола, која секој менаџер на хотел мора да ја пополни за да 

провери дали ги исполниле еко станадардите на „Scandic“. Хотелите имаат специфични 

прирачници кои помагаат за полесно извршување на дневните задачи на вработените. Сите 

овие прирачници содржат дел кој се однесува на еколошките аспекти. 

Полесно е да се обезбеди континуитет во еколошката пракса доколку има најмалку 

една личност вработена во секој хотел со единствена задача да го набљудува 

инкорпорирањето на еколошките иницијативи (во „Scandic“ секој е одговорен за 

подобрување на нивните еколошки изведби). Членовите на Scandic се горди на нивните 

еколошки достигнувања, на еколошката тренинг програма, како и на вметнувањето на 

проеколошките мерки во секојдневните задачи. „Scandic“ покажа дека и стратегиските 

операции може да бидат менаџирани со огромна еколошка одговорност. 

Менаџерот за одржлив бизнис е одговорен за снабдување информации и 

инспирација за еколошките аспекти и за координирање на работата во склад со еколошката 

                                                 
146 Scandic, Environmental common sense – that’s sustainability in practice, Scandic AB, Hilton International 

Nordic Region, Sweden 2003 
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одговорност за целиот синџир. Овој менаџер соработува со еколошки координатори кои 

имаат различни нивоа на техничка експертиза. Координаторите се одговорни за 

поставување еколошки цели имајќи ја предвид специфичноста на нивниот хотел, 

одржуваат проток на информации поврзани со еколошките аспекти, запазувајќи ги притоа 

еколошките мерки, поттикнуваат инспирација кај другите во хотелот и ги идентификуваат 

потенцијалните извори на иновација. 

„Scandic“ остварува успешна соработка со нивните добавувачи и успешно ги 

охрабрува да ги подобрат нивните еколошки перформанси. Договорот ги поттикнува 

компаниите кои соработуваат со „Scandic“ да постават мерливи цели и да размислат за 

интерен тренинг и комуникации поврзани со еколошките тематики. Доколку набавните 

политики се добро дизајнирани, набавниот синџир може да претставува клучен извор на 

distinctive capabilities. Од 1990-та година сите нови добавувачи се очекува да ги 

документираат нивните корпоративни еколошки политики и да ја потпишат „Scandic 

Supplier Declaration“ (Декларацијата за набавувачи на Scandic). Почнувајќи од 2004, сите 

Scandic добавувачи се обврзани да ја потпишат Декларацијата. 

Градбите во кои оперираат Scandic хотелите не ѝ припаѓаат на компанијата. Како 

резултат на тоа, хотелскиот ланец има мала директна моќ при изборот на материјалите кои 

се користат за изградбата и покуќнината. Хотелскиот ланец сепак е спремен да плати 

поголема рента за повеќе енергетски ефикасна инвестиција. Се прави голем напор за да се 

зголеми влијанието врз сопствениците да обрнуваат повеќе внимание на материјалите за 

градба. За таа цел „Scandic“ разви сопствен стандард за еколошка конструкција, 

„Environmental Construction Standard“, со кој се наведуваат материјалите кои може да се 

користат за изградба и со кој се специфицираат прифатливите алтернативи.147 Основниот 

концепт на секој проект треба да е 4R (reuse, renovate, recycle, reconstruct), додека сите 

употребени материјали и производи треба убаво да се документираат и да бидат ресурсно 

ефикасни и одржливи. PVC не се дозволува да се користи. Греењето и осветлувањето 

треба да биде контролирано по потреба, а средствата за ладење да не содржат материи 

(CFC и HCFC) кои влијаат негативно на озонската обвивка. Само опрема која троши 

минимум енергија е дозволена за употреба. 

Сите „Scandic“ хотели во Шведска се „SWAN“ сертифицирани. Хотелите во 

Скандинавија се обврзани да работат во склад со „SWAN“ сертификацијата, а во 

останатите земји во Европа во склад со „EU Flower“ сертификацијата. Двата сертификати 

ја препознаваат почитта што хотелот ја има за сеопфатниот опсег на стандарди кои ја 

вклучуваат енергетската изведба на хотелот, операциите и одржувањето на хотелот, 

набавката на производите, собите на хотелите, кујната, чистењето и перењето, отпадот и 

транспортот. Секој хотел кој има „Nordic Swan“ еко ознака ги задоволува критериумите на 

„EU Flower“, кои споредбено делуваат помалку строго. 

Еколошките стандарди се почитуваат и при преуредувањето и изградбата на нови 

соби. „SEREC“ (the Scandic Environmental Refurbishment Equipment and Construction 

Standards) дефинира листа на три материјали: оние кои се забранети, оние кои се 

прифатливи и оние кои се препорачливи.  Во последно време се применува и еден 

                                                 
147 Scandic Hotels, „Scandic environmental construction standard: sustainable construction and renovations at 

Scandic“, Hilton International Nordic Region, Sweden, November, 2001 
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поширок приод, кој не само што ги зема во предвид материјалите, туку се зема во предвид 

и потеклото на материјалите, рокот на траење и што се случува со нив кога ќе го напуштат 

хотелот. Почнувајќи од 2000-та година, повеќето од Scandic хотелите во Шведска користат 

хидро-енергија. 

Концептот „еко – соба“ (97% рециклирачка соба) беше воведен во 1995 година. 

Материјалите кои се користат за изградба на овие соби се 97% рециклирачки и вклучуваат 

дрвен мебел, чист памук и волна (особено локална), и минимална употреба на хром, метал 

или пластика. Scandic имаат повеќе од 10.000 еко соби. 

Со воведувањето на мерниот систем наречен „Scandic Utility System“ (SUS) се 

овозможи месечно да се праќаат извештаи во кои е документирана употребата на енергија 

потребна за работа на уредите, за греењето и ладењето, користењето горива како што се 

маслото, пропанот/бутанот, гасот, ТНГ и сл., употребата на вода и несортиран отпад, како 

и други клучни параметри како што се површината на имотот, бројот на ноќевања, 

приходот и сл. Со SUS се овозможи менаџментот на Scandic да ги следи промените во 

насока на користење на ресурсите и да ги идентификува проблематичните области. 

„Hilton Environmental Reporting“ (HER) претставува пософистицирана верзија на 

SUS која е воведена во сите Scandic и Hilton објекти. Таа е достапна преку интранетот на 

Hilton, но пристап до неа имаат само авторизирани членови на тимот. Трите цели на HER 

се следните: овозможување јасен фидбек за членовите на индивидуалните хотели и ширум 

бизнисот; овозможување глобален механизам за известување за операциите, трошоците и 

употребата на ресурси; и, да ги подреди податоците со цел поттикнување на еко 

менаџментот и ООП. 

Во иднина оваа еколошка одговорност на „Scandic“ се очекува да има позитивно 

влијание врз еко менаџментот во „Hilton International“ групацијата и дека ќе биде 

инкорпорирана во сите услуги на „Hilton“ ширум светот. „Hilton“ хотелите во блиска 

иднина се очекува да се стекнат со еко ознаки (интерни или интернационални). Ова е 

навистина редок, но доста позитивен феномен каде силната еколошка посветенеост на 

помал бизнис влијае врз изведбата и еколошката посветеност на поголем бизнис. 

Најавите дека ќе се отвора „Hilton“ хотел и во Р. Македонија ветуваат можност за 

поблиску да се запознаеме со еколошката одговорност на истиот, а се отвора и можноста 

да другите хотели и практично се уверат дека еколошката одговорност знае и тоа како да 

биде профитабилна, конкурентна и да понуди доста креативни солуции. 
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V Анализа на можноста за примена на концептот на еколошка 

одговорност во хотелите во охридскиот регион 

 

1. Мерки и активности кои се потребни за изградба на еко хотел во охридскиот регион 

 

Охрид како туристичка дестинација има прекрасна местоположба и предуслови за 

примена на концептот на еколошка одговорност на хотелите со што би се овозможил 

развој на туризмот и хотелиерството со едновремена заштита на животната средина во 

самата туристичка дестинација. Повеќето од туристите доаѓаат во Охрид привлечени од 

неговото природно и културно богатство, па пред самите туристички чинители, а особено 

пред хотелиерите, се наоѓа предизвикот да обрнат внимание на својот еколошки 

отпечаток, како не би ја нарушиле и девастирале таа природна убавина и автентичност на 

охридскиот регион. Загадената животна средина влијае дестимулирачки за развој на 

туризмот, при што ги одвраќа не само сегашните, туку и идните потенцијални туристи да 

го посетат Охрид како туристичка дестинација. Охридското езеро мора да се зачува во 

својата природна убавина и автохтоност, а хотелите ширум крајбрежјето мора активно да 

придонесат кон тоа. Исто така, Охрид како град кој е под заштита на UNESCO не смее да 

си дозволи преку индиферентноста кон животната средина да ја изгуби таа заштита. 

Интервенциите вдолж крајбрежјето на Охридското езеро (каде и најмногу се лоцирани 

хотелите опфатени со истражувањето на овој труд) мора да подлежат на строг мониторинг, 

а според укажувањата на UNESCO препорачливо е да не се превземаат никакви градежни 

зафати во близина на езерото со цел да не се наруши сиот екосистем во и околу него. 

Преку имплементацијата на овој концепт наречен „Еколошка одговорност на 

претпријатијата“, хотелите во охридскиот регион не само што ќе придонесат за зачувување 

(па дури и оплеменување) на природното богатство, туку како што беше посочено во овој 

труд, оваа современа и еколошки оправдана практика ќе придонесе меѓудругото и за 

зголемување на нивната конкурентност, за подобра пенетрација на туристичкиот пазар, 

зголемена продуктивност и секако раздвижување на иновациите и зголемување на 

профитабилноста гледано на долг рок. 

Со цел полесна имплементација на овој „зелен“ концепт, неопходна е соодветна 

едукација и стимулирање на менаџерите на хотелите, како би полесно ги сфатиле 

бенефитите од примена на овој концепт. Како неопходност ќе се јави и едукацијата на 

локалното население да ги разбере овие користи, но и како истото може да придонесе кон 

„оззеленување“ на туристичката дестинација. Преку соодветен маркетинг ќе треба да се 

влијае и врз потенцијалните туристи кои би биле привлечени да го посетат токму оној 

хотелски комплекс кој води сметка за животната средина и да им се посочи дека со 

нивниот престој не само што обезбедиле лична сатисфакција, туку и придонеле за 

зачувување на животната средина во Охрид како дестинација каде што престојувале. Свој 

придонес тука може да дадат и еколошките здруженија и државата заедно со локалната 

самоуправа кои преку разни стимулации може да ги поттикнат менаџерите на хотелите во 

охридскиот регион да се ориентираат кон еколошки прифатлива бизнис пракса. Разни 

експерти може да придонесат кон демитологизација на размислата дека зеленото не е 
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профитабилно и исплатливо, како и демитологизација дека нужни се градежни зафати 

доколку сакаме да зборуваме за туристички раст и развој. Охрид има многу природни 

потенцијали кои сепак не се доволн валоризирани за да и бидат понудени на туристичкиот 

пазар. 

Со тоа што во Р. Македонија е донесен Правилник за формата и содржината на 

еколошката ознака, начинот, условите и постапката за нејзино доделување и користење, 

и тоа како се овозможува и се поттикнува имплементацијата на еко ознаките во 

туристичкиот бизнис. Односно, во самиот правилник има критериуми коишто се 

однесуваат на туристичкото сместување и со кое исполнување се добива еколошка ознака 

за туристичко сместување, а со која ознака хотелите во охридскиот регион ќе стекнат 

препознатливост и предност на туристичкиот пазар. Исто така и со Националната 

стратегија за развој на туризмот 2009-2013 година се укажува на влијанието на 

туристичкиот развој врз искористувањето на природните ресурси, а  од огромен значај е и 

Националната стратегија за одржлив развој на Р. Македонија 2009-2030 година. Во 

Националната стратегија за економски развој, до 2020 година се инсистира на 

унапредување на туризмот кој е во функција на привлекување странски туристи, со 

нагласено користење на компаративните предности. 

Пред самите менаџери на хотелите во охридскиот регион стои предизвикот да ги 

прифатат можностите кои произлегуваат од овој современ и еколошки подобен начин на 

работење во туристичкиот сектор, а чија успешност и профитабилна оправданост ја 

потврдува хотелиерската пракса (која од ден на ден с# повеќе и повеќе се зголемува) во 

многу светски познати туристички дестинации. Охрид како туристичка дестинација веќе 

располага со огромни природни убавини, па од менаџерите на хотелите ќе зависи дали со 

својата бизнис пракса ќе доведат до постепено деградирање на истите или ќе ја прифатат 

бизнис можноста со која ќе обезбедат нивна заштита и облагородување со истовремено 

зголемување на продуктивноста, профитабилноста и конкурентноста. 

 

2. Анализа и интерпретација на резултатите од истражувањето 

 

Истражувањето е спроведено на репрезентативен примерок на 13 менаџери, во 13 

хотели во Охрид, од кои повеќето се лоцирани на крајбрежјето. Анкетното истражување 

беше спроведено во месеците јуни и јули 2015 година. Пополнувањето се вршеше 

поединечно, односно се користеше техниката „лице во лице”. Резултатите од 

истражувањето се обработени и прикажани со дескриптивни и аналитички статистички 

методи, а добиените резултати се прикажани во графикони (пити) кои ќе одат како прилог 

на крајот од овој магистерски труд. 
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Град Хотели 

 

 

 

 

 

 

Охрид 

Фламенго 

Чинго 

Royal View 

City Palace 

Милениум Палас 

Лебед 

Гарден 

Инекс Горица 

Белведере 

Силекс 

Гранит 

Метропол 

Белви 

Табела бр.6: Листа на хотели опфатени со истражувањето 

 

 

Категорија на хотел 3 ѕвезди 3 

4 ѕвезди 9 

5 ѕвезди 1 

Број на соби До 50 6 

Над 50 7 

Број на вработени До 40 9 

Над 40 4 

Број на менаџерски кадар До 3 7 

Над 3 6 

Година на градба Пред 2000-та год. 6 

После 2000-та год. 7 

Табела бр.7:  Општи карактеристики на хотелите опфатени со истражувањето 
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  Категории Испитаници 

Менаџерска позиција Менаџер на хотел 11 

Друга менаџерска позиција 2 

Образование 

 

Средно / 

Високо 13 

Старост До 30 год. 3 

Над 30 год. 10 

Пол Машки 7 

Женски 6 

Работно искуство Помалку од 5 год. 6 

Повеќе од 5 год. 7 

Табела бр.8:  Општи карактеристики на испитаниците опфатени со истражувањето 

 

Категоријата на хотели опфатени со изтражувањето варира, но доминираат оние со 

4 ѕвезди (вкупно 9 хотели). Според резултатите од ова истражување, работното искуство, 

полот и староста на испитаниците не играат некој круцијална улога за разбирањето на 

ООП, ЕОП и имплементацијата на истите, а во однос на образованието сите менаџери 

опфатени со ова истражување имаат високо образование, па не би можело да се направи 

некоја споредба колку тоа влијае апропо резултатите кои ова истражување ги дава. 

Останатите независни варијабли како што се категоријата на хотел, бројот на соби, бројот 

на вработени лица, бројот на менаџерски кадар и годината на градба ќе бидат ставени во 

корелација со резултатите од истражувањето и ќе бидат споменати при анализата секаде 

онаму каде поради нивната застапеност при одговорите може да се извлече одреден 

заклучок поврзан со нив и зависната варијабла. 

1. МЕНАЏЕРСКА ПОЗИЦИЈА - за целите на ова истражување и темата на овој 

магистерски труд, контактиран беше исклучиво менаџерскиот кадар на хотелите опфатени 

со ова истражување. 11 или 84.6% од испитаниците се менаџери на хотелите, а 2 или 15.4% 

се лица поставени на друга менаџерска позиција во хотелот (поточно менаџери на 

рецепција) кои поради отсуство или зафатеност на менаџерот на хотелот беа замолени да 

го пополнат овој прашалник. 

2. ОБРАЗОВАНИЕ - сите 13 испитаници имаат завршено високо образование, иако 

дел од нив навеле дека не имаат завршено високо образование од областа на туризмот. Тоа 

што сите имааат завршено високо образование е солиден показател дека туризмот и 

хотелиерското работење во Охрид почнуваат да се развиваат за сметка на едуцираноста и 

професионалноста во водењето на овој бизнис. 

3. СТАРОСТ - 3 испитаници или 23.07% се менаџери помлади од 30 години, а 10 

испитаници или 76.93% се менаџери постари од 30 години. Она што искрено ме изненади 

со овој резултат е што 23% помлад менаџерски кадар не е мала процентуалност, што 
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укажува на тоа дека младите имаат колку-толку можност да ги применуваат своите 

менаџерски способности и својата визија во хотелиерското работење. 

4. ПОЛ - 53.84% или 7 од испитаниците се од машки пол, а 46.16% или 6 од 

испитаниците се од женски пол. Тоа воедно укажува на еден баланс во однос на полот кога 

станува прашање за водење на менаџесрката работа во хотелското работење. 

5. РАБОТНО ИСКУСТВО - баланс постои и во однос на работното искуство, 

поточно 6 испитаници или 46.16% се со работно искуство помало од 5 години, а 7 

испитаници или 53.84% со работно искуство над 5 години. 

Преку анализата на одговорите на прашањата (вкупно 24 прашања) кои што се 

составен дел од прашалникот (види прилог бр. 1), доаѓаме до целта и суштината која овој 

труд има за задача да ја постигне. Во прилог следува елаборирање на одговорите на 

затворените опцијални ДА/НЕ прашања од прашалникот (освен последното прашање кое 

нуди повеќе опции) кои испитаниците опфатени со анкетното истражување ги понудија. 

Одговорите графички се прикажани и се на крајот во прилог на овој труд (види прилог 

бр.2). 

1. Првото прашање од овој дел од анкетниот прашалник гласи „Дали сте запознаени 

со концептот на Општествена одговорност на претпријатијата?“ 12 испитаници или 92.3% 

се изјасниле позитивно, а само 1 или 7.7% од испитаниците се изјаснал дека не е запознаен 

со овој концепт. Охрабрува проценталната застапеност на оние кои знаат што е ООП и 

овој показател влева оптимизам дека истото тоа знаење ќе најде и своја применливост. 

Влева оптимизам и фактот што ООП веќе почнува и да се гледа како дел од маркетинг 

миксот, па набрзо можеби и нема да остане претпријатие кое ќе остане имун на 

променливото опкружување кое покажува сè повеќе разбирање за овој концепт. 

2. Второто прашање гласи „Дали досега сте примениле општествено одговорна 

бизнис практика?“ 10 од испитаниците или 76.93% се изјасниле дека примениле 

општествено одговорна практика во работењето, а 3 од испитаниците или 23.07% дека 

немаат применето. И овој показател влева доза позитивност дека бизнис праксата (во 

случајов хотелската пракса) ја увидува потребата од тоа да се биде опшетствено 

одговорен, и следствено, делува во таа насока. За издвојување е и тоа што менаџерот не 

еден хотел од оние 4 кои аплицирале за еко ознака се изјаснил дека досега немаат 

применето општествено одговорна практика, што укажува на тоа дека можеби и недоволно 

е разбран овој концепт, со оглед на тоа што не може да се аплицира за еко ознака, ако не се 

исполнат одредени критериуми кои се во насока на еколошката одговорност, која е дел од 

ООП. Интересно е и тоа што сите три хотели кои не примениле општествено одговорна 

практика располагале со помал број менаџесрки кадар (тројца или помалку) и се со година 

на градба после 2000 година. 

3. Третото прашање од прашалникот кое гласи „Дали сте запознаени со концептот 

на Еколошка одговорност на претпријатијата?“ доби своја 100% потврденост, односно 

сите 13 испитаници се изјаснија дека се запознаени со овој концепт. Тоа само по себе 

доволно јасно кажува дека екологијата добива на значај и интерес и во хотелиерството во 

Охрид. Зачудува по малку фактот што и оној 1 испитаник кој во претходното прашање се 

изјасна како незапознаен со концептот на ООП се произјаснил позитивно за неговата 
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запознаеност со еколошката одговорност на претпријатијата, за која јасно наведовме во 

овој труд дека е само еден дел од целината наречена ООП. 

4. „Дали сте примениле еколошки одговорна бизнис практика?“ - така гласи 

четвртото прашање понудено до испитаниците преку анкетниот прашалник. 9 од нив или 

69.23% се изјасниле позитивно, а 4 или 30.77% негативно. Гледано генерално, таа 

процентуалност и не е така мала, со оглед на тоа што моја генерална констатација е дека 

еколошката свест на бизнис секторот сеуште е на ниско ниво. Од друга страна, изненадува 

тоа што на претходното прашање, сите испитаници се изјаснија дека се запознаени со 

концептот на ЕОП, но не сите се заложиле да го применат истиот. Изненадува и одговорот 

на еден од менаџерите во оние 4 хотели кои аплицирале за еко ознака, каде на второто 

прашање се изјаснува негативно, а на ова четврто одговара позитивно, односно 

најверојатно или поради недоволна сериозност при одговарањето или поради недоволна 

запознаеност со тоа дека не може да се зборува за ЕОП ако не се зборува истовремено и за 

ООП, бидејќи ЕОП и само еден дел од ООП, изнел таков контрадикторен став. Односно, 

не може едно претпријатие да не биде ОО доколку едновремено е ЕО. 

5. Седум испитаници или 53.84% потврдно одговориле на петтото прашање од 

прашалникот кое гласи „Дали електричната енергија или дел од неа ја обезбедувате од 

обновливи извори на енергија?“, а шест испитаници или 46.16% негирале дека користат 

електрична енергија од обновливи извори. Овој одговор доволно кажува дека во 

хотелиерството постои неостиг од едукација за предностите од користењето на обновлива 

енергија како за самиот бизнис, така и за животната средина. Моја генерална констатација 

е дека грото од хотелиерите сметаат дека тоа ќе значи дополнително оптеретување на 

трошоците и затоа не инвестираат во оваа еколошка пракса. Изненадува и тоа што еден од 

хотелите кој аплицирал за еко ознака одговорил дека не обезбедува енергија или дел од 

неа од обновлив извор. 

6. На шестото прашање „Дали користите штедливи светилки?“ сите испитаници 

одговориле потврдно, што е факт кој влева позитивност, дури иако нивниот главен мотив 

можеби бил заштеда на трошоците, сепак како позитивна екстерналија од таа пракса ќе се 

јави зачувувањето на животната средина. 

7. „Дали располагате со прозорци кои имаат висок степен на термичка изолација?“ 

гласи седмото прашање, на кое 9 менаџери или 69.23% одговориле со „да“, а 4 менаџери 

или 30.77% одговориле дека не користат. Оваа процентуалност сепак говори дека хотелите 

опфатени со истражувањето генерално ги увиделе предностите кои произлегуваат од 

вградувањето прозорци со висок степен на термичка изолација, иако делува загрижувачки 

што 2 менаџери од оние 4 хотели кои аплицирале за еколошка ознака сеуште немаат 

вградено вакви прозорци. 

8. Осмото прашање „Дали располагате со систем за автоматско исклучување на 

клима уредите при отворање прозор/врата?“ ја бележи следната статистика: 7 менаџери 

или 53.84% одговориле потврдно, а 6 менаџери или 46.16% одговориле негативно. Значи 

може да се заклучи дека хотелиерите сеуште во целост не ги имаат сфатено или пак не се 

осудуваат да инвестираат во поволностите кои би произлегле од еден ваков систем, и тоа 

како за самиот хотел, така и за животната средина. Она што е индикативно е што кај 
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случаите со оние 4 хотели кои аплицирале за еколошка ознака и кои се во фаза на 

добивање на истата, само 1 хотел располага со ваков систем. 

9. На деветтото прашање кое гласи „ Дали располагате со систем за автоматско 

исклучување на осветлувањето?“, одговорите делуваат охрабрувачки. Имено, 11 од 

испитаниците (84.61%) се изјасниле позитивно, а само двајца (15.39). Кај оние хотели кои 

аплицирале за еко ознака, само еден хотел не располага со ваков систем, што по малку 

делува чудно во однос на тоа што сметам дека ова би требало да е еден од основните и 

задолжителни критериуми за стекнување еко ознака. 

10. Десеттото прашање се однесува на тоа дали хотелите опфатени во ова 

истражување рационално ја користат водата, при што сите 13 хотели се изјаснале 

позитивно. Тоа им донесува не само заштеда на трошоците, туку овозможува и бенефити 

по животната средина, иако мотивот зошто рационално ја употребуваат водата не беше 

истражен, сепак тој мотив може да се пронајде анализирајќи ги одговорите дадени на 

последното прашање од овој прашалник, а со кое прашање се бара одговорот на 

првенствената причина зошто еден хотел би постанал еколошки одговорен. 

11. И во однос на едниаесеттото прашање поврзано со отпадните води од хотелот, 

сите хотели опфатени во истражувањето се изјаснаа дека водат сметка за нив. Лично 

сметам дека генерално тоа е повеќе резултат на почитување на законската легислатива, 

одошто што е резултат на добрата и еколошката волја на повеќето од менаџерите во тие 

хотели. Имено, долго време сум вклучен во еколошкиот невладин сектор и имам одредени 

сознанија за да си земам за право ваков став да произнесам. И секако, голем дел од 

еколошките иницијативи кои се правени во град Охрид не наишле на поддршка од страна 

на некој од менаџерите од хотелскиот сектор, било преку спонзорство, било преку лична 

волонтерска вклученост. 

12. „Дали водите сметка за емисиите на CO2 на хотелот?“, така гласи дванаесеттото 

прашање од овој прашалник. 76.92% или 10 од испитаниците одговорија дека водат 

сметка, а 23.08% или 3 од испитаниците дека не посветуваат нужно внимание на овие 

емисии. Сметам дека, сред сите овие алармантни климатски промени,  ова нужно треба да 

постане императив на секој хотел, па дури и законската легислатива принудно да ги тера 

сите хотелски комплекси да водат сметак за емиссите на јаглероден диоскид и сите 

останати стакленични гасови. Прекршителите соодветно да бидат санкционирани. Еден од 

менаџерите на хотелите кои аплицирале за еко ознака се изјаснал негативно по ова 

прашање, што повторно делува индикативно и по малку чудно (се разбира доколку 

одговорот е веродостојен и објективен) за тоа како може да се аплицира за еко ознака без 

да се води сметка за емисиите на штетни гасови!? За напомена е и тоа што сите три хотели 

кои одговориле негативно се се категорија од 3 ѕвездички и имаат број на менаџерски 

кадар од 3 или помалку лица. Сите хотели се од мал тип, со број на соби кој не надминува 

50 и број на вработени до 40. 

13. На тринаесеттото прашање кое гласи „Дали во вашиот хотел се врши сепарација 

на отпад?“,  8 менаџери или 61.53% од испитаниците одговориле потврдно, а 5 или 38.47% 

негативно. Ова е добар показател во насока на еколошката одговорност на хотелите, а 

уште подобар е показателот кој вели дека сите 4 хотели кои аплицирале за еко ознака 

вршат сепарација на отпад. Сите 3 хотели опфатени со ова истражување кои имаат 
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категорија од 3 ѕвездички не вршат сепарација на отпад, па може да се заклучи дека 

категоријата на хотел влијае врз свеста за оваа проблематика поврзана со отпадот. Исто 

така, 4 од хотелите се со број на сои помал од 50, следствено, може да се заклучи дека 

помалите хотели не обрнуваат доволно внимание на справувањето со отпадот. 4 од 

хотелите се со година на градба после 2000-та година, што делува  по малку изненадувачки 

за моите првични ставови дека хотелите кои се изградени во подоцнежен период би 

делувале повеќе еко одговорни одошто оние со година на градба пред 2000-та година. 

14. „Дали практикувате да им укажете на гостите, со примена на информативен 

материјал, како може да придонесат во заштеда на енергија и вода во хотелот?“ На ова 

прашање од прашалникот, постои речиси еднаквост помеѓу потврдните и негативните 

одговори, односно 7 испитаници или 53.84% одговориле со „да“, а 6 испитаници или 

46.16% одговориле со „не“. Ова јасно покажува дека хотелите сеуште недоволно ја 

сфатиле заштедата на енергија и вода преку примена на еко практики која ќе придонесе не 

само за позитивен еколошки импакт, туку и за драстично намачување на трошоците во 

своето работење. Само еден од оние 4 хотели кои аплицирале за еко ознака не практикува 

да им укаже на гостите преку информативен материјал како да придонесат за заштеда на 

енергија и вода. Интересно е и тоа што само еден менаџер на хотел од оние со 3 ѕвездички 

категорија се изјаснил негативно по ова прашање. Четири од овие шест негативни 

одговори на менаџерите по ова прашање се од менаџери на хотели со над 50 соби. 

15. Одговорите на петнаесеттото прашање „Дали персоналот е обучен и доволно 

мотивиран да им пренесува информации на гостите поврзани со заштедата на вода, 

енергијата, селектирање отпад и сл.?“ влеваат оптимизам. 10 испитаници или 76.92% 

одовориле позитивно, а само 3 или 23.08% од испитаниците сметата дека персоналот не е 

обучен и доволно мотивиран за пренос на информации од еко значај. Сите четири хотели 

кои аплицирале за еко ознака имаат доволно обучен и мотивиран персонал за пренос на 

информации на гостите за тоа како да придонесат во заштеда на вода, енергија, 

селектирање отпад и сл. 

16. 84.61% од менаџерите или 11 од вкупно 13 испитани менаџери се запознаени со 

системите за управување со животната средина (EMS), еко стандардите и еко ознаките, а 

15.39% или само двајца од нив немаат никакви информации за EMS, еко стандардите и еко 

ознаките. И овој податок влева доза оптимизам за тоа дека хотелиерството во Охридскиот 

регион делува доволно информирано за еко современите трендови на хотелиерско 

работење, иако едно е да се знае нештото, а сосема друго дали истото и ќе има и своја 

практична примена. Менаџерите од четирите хотели одговорија потврдно. Да се напомене 

дека двата хотели каде по ова прашање добив негативен одговор беа со категорија 3 

ѕвездички (напомена: во истражувањето вкупно беа опфатени 3 хотели со категорија 3 

ѕвездички), што може и да биде еден индикатор дека оние хотели кои се од помала 

категорија не обрнуваат многу внимание на импламентација на EMS. 

17. Седумнаесеттото прашање гласи „Дали хотелот има донесено план или 

политика за заштита на животната средина?“ и на истото 9 од менаџерите или 69.23% 

одговориле потврдно, а 4 менаџери или 30.77% одговориле негативно. И овој показател е 

доста висок, со оглед на тоа што во Охрид сеуште нема хотел кој се декларира како еко 

хотел, иако оваа висоак процентуалност може да е резултат на законската легислатива која 

ги принудува бизнисите да водат повеќе сметка за животната средина. Сите 4 хотели кои 
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аплицирале за еко ознака имаат донесено план или политика за заштита на животната 

средина. 3 од 4 хотели кои немаат воведено план или политика за заштита на животната 

средина се со година на градба после 2000-та година, а имајќи предвид дека во ова 

истражување вкупно беа опфатени 7 хотели со година на градба после 2000-та година, 

можеме да заклучиме дека во хотелите со градба пред 2000-та година има поголема свест 

за имплементација на една ваква еко политика. Исто така, бројот на менаџерски кадар кај 

овие хотели е до 3 лица, па следствено можеме да заклучиме и дека бројот на менаџесрки 

кадар е во тесна корелација со воведувањето на една ваква еко политика и план. 

18. „Дали сметате дека еколошката одговорност на хотелите е потреба на 

денешницата?“ На ова прашање, сите испитаници одговорија позитивно, што можеби 

ветува дека во блиска иднина се очекува истите да преземат посерозни напори за да ја 

задоволат оваа потреба на денешницата, имајќи ги предвид и климатските промени со кои 

се соочува човештвото. 

19. И на деветнаесеттото прашање, „Дали сметате дека еколошката одговорност на 

хотелите е одлична можност за стекнување конкурентска позиција и раздвижување на 

иновациите?“, сите испитаници одговорија позитивно, со што всушност се потврдува и 

една од основните хипотези на овој магистерски труд дека еколошката одговорност е 

современа компонента на работењето која свја примена и тоа како наоѓа во хотелиерското 

работење. Со нејзина примена хотелите во охридскиот регин не само што ќе влијаат 

позитивно (позитивна екстерналија) врз животната средина и граѓаните, туку ќе 

пенетрираат на пазарот поуспешно, а воедно и ќе генерираат мноштво иновативни идеи 

кои неминовно ќе придонесат кон повисока профитабилност. 

20. „Сметате ли дека еколошката одговорност на хотелот овозможува привлекување 

туристи кои се спремни да потрошат повеќе финансиски средства доколку знаат дека 

производите или услугите кои се нудат во хотелот имаат позитивен еколошки импакт?“ - 

на ова прашање, 92.3% или 12 од испитаниците одговориле дека сметаат дека еко 

одговорноста придонесува за привлекување туристи со повисоки примања, а само еден 

испитаник или 7.7% го негирале тоа. И овој показател доволно кажува дека хотелиерите 

треба да вложат напори во насока на примена на еколошка одговорносѕ во своето 

работење за да успеат и да го земат тој вишок потрошен денар од туристите, а не тоа само 

да се сведе на претпоставка. Сите менаџери на хотелите кои аплицирале за еко ознака 

сметаат дека ќе привлечат туристи кои се спремни да потрошат денар повеќе за еколошки 

прифатлив производ и услуга. Оној еден негативен одговор по ова прашање е од менаџер 

на хотел чија градба е од понов датум, па мој субјективен став е дека овој одговор се 

должи токму на релативно краткиот период на постоење поради кое не доволно се 

запознале со психологијата и барањата на туристите. 

21. „Дали сте поднеле барање за стекнување со некоја од еко ознаките во 

хотелиерското работење?“- на ова прашање, секако дека оние 4 хотели кои се во фаза на 

стекнување еко ознака се изјаснаа позитивно, а притоа уште 3 други менаџери на хотели 

(со година на градба пред 2000-та година) одговорија дека имаат волја и планираат во 

блиска иднина да поднесат барање, односно вкупно 7 менаџери на хотели или 53.84 % 

одговориле позитивно, а 6 менаџери или 46.16% одговориле негативно.  
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22. Со оглед на моите поинакви очекувања за одговорите на ова 22 прашање од 

прашалникот, „Еколошката одговорност е еден вид промена во начинот на работа. Дали 

кај вашите вработени се јавува отпор кон промените кои ги воведувате во работењето?“, 

ме изненадија резултатите кои анализата на одговорите ми ги понуди. Имено, 11 од 

менаџерите на хотелите или 84.61% негираа дека се јавува отпор кон промени кај 

вработените, а само двајца од нив или 15.39% од испитаниците се сложија дека се јавува 

отпор кон промените. Сметав дека процентуалноста ќе биде обратна, но овој показател, 

секако доколку е реален и објективен, ветува дека менаџерите на хотелите имаат поволна 

подлога за да ги воведат новините во работење кои би произлегле од примената на 

еколошката одговорност. 

23. Со оглед на тоа што во овој труд се нуди една еколошка иновативна практика 

која може да најде своја примена во хотелиерското работење, односно тое е примената на 

концептот наречен пермакултура, неминовно се постави и прашањето„Дали сте 

запознаени со концептот на пермакултура?“. И на ова прашање не очекував дека ќе 

добијам толку висока процентуалност на позитивни одговори (30.77% или 4 од 

испитаниците во споредба со 69.23% или 9 од испитаниците кои одговорија дека не се 

запознаени). Доколку и овие одговори се веродостојни и објективни, тогаш истите влеваат 

оптимизам дека хотелиерите во охридскиот регион и тоа како може на широка врата да 

покажат свое залагање за примена на еколошката одговорност во своето работење. Сите 

менаџери кои позитивно одговорија на ова прашање се менаџери на хотели со година на 

градба пред 2000-та година со број на соби над 50 и со менаџерски кадар над 3 лица. 

24. На последното прашање од прашалникот кое се однесуваше на тоа поради кои 

причини хотелиерите би го примениле концептот на еколошка одговорност, најмногу од 

нив (5 менаџери или 38.46%, од кои еден менаџер во хотел кој аплицирал за еко ознака) 

одговориле дека би го примениле првенствено поради заштеда на енергија и останати 

трошоци. Менаџерите во сите три хотели со категорија 3 ѕвездички се изјаснале за ова 

опција. 4 менаџери или 30.77% од испитаниците се изјаснаа дека концептот на ЕОП би го 

направиле првенствено поради чисто еколошки цели, што и не е мала процентуалност 

имајќи предвид дека еколошката свест во Р.Македонија во бизнис секторот за жал е на 

ниско ниво. Само еден менаџер на хотел кој аплицирал за еко ознака се изјаснал дека 

главен мотив за имплементација на концептот на ЕОП му е екологијата. Три од вкупно 

четирите хотели се со година на градба после 200-та година и со број на менаџерски кадар 

до 3 лица. 15.38% од испитаниците, односно 2 менаџери се изјаснаа дека би го примениле 

концептот на еколошка одговорност првенствено поради зголемување на конкурентноста. 

Исто толку менаџери одговориле дека првенствено поради подобрување на имиџот би 

превзеле еколошки одговорна практика во своето работење. Поради маркетинг цели никој 

од хотелиерите опфатени во ова истражување не би го применил концептот на еколошка 

одговорност на претпријатијата, односно на хотелите. 

Резултатите од истражувањето на магистерскиот труд во целост ги потврдуваат 

поставените цели на истражувањето. Трудот во целост ја потврди основната хипотеза која 

се однесуваше на тоа дека со примената на еколошката одговорност во хотелиерството ќе 

се подобри конкурентската позиција на современиот туристички пазар, ќе предизвика 

придвижување на иновациите и зголемена профитабилност, при што нема да се 

предизвикаат негативни влијанија по животната средина, туку напротив, истата не само 
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што ќе се заштити туку и ќе биде унапредена. Самата статистика на одговорите на 18-то, 

19-то и 20-то прашање од прашалникот (види прилог бр.2), а кои прашања всушност 

директно се однесуваа токму на оваа основна хипотеза, и тоа како го потврдува она 

посоченото во и со основната хипотеза. 

Исто така, преку истражувањето, своја потврда и поткрепа најдоа и помошните 

хипотези поставени преку овој труд. Односно, туризмот при својот развој треба секогаш да 

ја има во предвид животната средина и да ги применува еколошките сознанија. 

Одговорите на 18-то прашање од прашалникот „Дали сметате дека еколошката 

одговорност на хотелите е потреба на денешницата?“ и тоа како ја потврдуваат оваа 

хипотеза. Преку резултатите од ова истражување се потврди и помошната хипотеза која 

укажувапе на тоа дека орентацијата кон еколошки одговорни практики на хотелскиот 

субјект ќе му обезбедат зголемување на конкурентноста, профитабилноста и 

продуктивноста. Впрочем, оваа хипотеза е тесно поврзана со основната хипотеза и 

всушност е во јадрото на основната хипотеза. Со овој труд се потврди и помошнаат 

хипотеза дела менаџментот и организациската култура во хотелските претпријатија и тоа 

како придонесуваат за подобро разбирање и имплементирање на концептот на еколошката 

одговорност. Особено самата статистика на одговорите на 16-то и 17-то прашање и тоа 

како ја потврдува оваа хипотеза. Воедно со тие одговори се потврдува и последната 

помошна хипотеза на овој труд дека примената на системите за управување со животната 

средина, енергетските солуции за хотелите, еко стандардите и еко ознаките се една добра 

алатка за подобрување на еколошката одговорност на хотелските претпријатија. Самиот 

факт што 4 од вкупно 13-те хотели во Охрид опфатени со ова истражување поднеле 

барање за стекнување еко ознака говори дека екологијата треба да биде водилка при 

идното развивање на туризмот, поконкретно, при водењето на хотелскиот бизнис како 

еден од најголемите туристички чинители. 
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Заклучок 

Бизнисите се составен дел од општеството, а општеството е составен дел од 

природата, па неизбежно влијаат на неа на позитивен или на негативен начин. Со 

глобализацијата и со зголемената финансиска и економска меѓузависност, влијанието на 

бизнис секторот врз заедниците и животната средина е зголемено. Одлуките и 

активностите на претпријатијата секогаш имаат влијание врз животната средина, иако 

можеби истите сметаат дека не се директно засегнати од она што се случува во животната 

средина (позитивни и негативни екстерналии), без разлика каде истите се наоѓаат 

едноставно не може да бидат ставени под стаклено ѕвоно и целосно да се изолираат од 

животната средина. Директните влијанија на бизнисите можат да бидат поврзани со 

употребата на ресурсите на претпријатието, локацијата на активностите на претпријатието, 

генерирање на загадување и отпад, како и влијанието на активностите на претпријатието 

врз природните живеалишта. Со цел намалување на влијанијата врз животната средина, 

претпријатијата треба да усвојат интегриран пристап кој ќе ги земе во предвид директните 

и индиректните економски, општествени и еколошки импликации на нивните одлуки и 

активности. 

Туризмот исто така претставува индустрија сочинета од многу бизниси кои влијаат 

врз животната средина. Масовниот туризам создава многу негативни еколошки последици, 

како што се осиромашување на природните ресурси, загадување, хотелски градби кои се 

во судир со природната хармонија, намалување на еколошката сензитивност на туристите 

и домицилното население и сл. Хипертрофираниот развој на туризмот создава огромни 

еколошки рани врз животната средина, кои особено се опасни на долг рок. Голем дел од 

туристите ја „конзумираат“ природата и со тоа создаваат негативен импакт врз природните 

елементи и екосистеми во целина, на тој начин создавајќи т.н. алтерација (промена и 

нарушување на природните ресурси и животна средина). Исто така, и селективниот 

туризам како алтернатива на масовниот не секогаш има еко одржлива компонента во себе. 

Повеќе за тоа беше посочено погоре во трудот каде се разработува пермакултурата како 

концепт кој своја примена може да најде во развојот на аграрниот туризам. 

Без оглед на тоа дали сме или не вклучени во туристичките текови, мора да знаеме 

дека животната средина не е одвоена од нас: ние сме во неа и таа е во нас; ние ја правиме, 

но и таа нè прави нам. Охрид како една позната туристичка дестинација, град кој својот 

економски развој првенствено го базира на туризмот, на еден директен или индиректен 

начин ги вклучува сите жители да придонесат за развојот на туризам, а воедно тој туризам 

на еден директен или индиректен начин ги засега и самите жители. Без да водиме сметка 

за животната средина гледано во целина или пак гледано низ призма на туризмот, животот 

во неа е осуден на колапс, а ако во една дестинација екосистемите почнат да се 

уништуваат, туризмот во неа набрзо ќе биде осуден на колапс, колкугод со хотелски 

капацитети да располага истата.  

Предоцна е да се биде песимист! Влева позитивност што човештвото има визија за 

хуманост и еколошка одговорност, визија да се биде во конекција со сите живи битија, 

визија која не штети и не загадува, визија која ги поттикнува луѓето да бидат најдоброто 

што можат. Сепаратизмот е коренот на дисхрамонијата со природата и насилство врз 
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природата и луѓето. Влева позитивност што и бизнисите почнаа да го препознаваат тој 

сепаратизам и почнаа и тие да покажуваат еко визија преку нивната еколошка 

одговорност. И тоа препознавање добива позабрзано темпо. 

Неопходност е да го надминеме овој т.н. „еко-апартхејд“ базиран на илузијата за 

сепарација на човекот од природата, на сепарација на бизниост од животната средина. Тоа 

треба да го направиме не само мисловно, туку и практично. Овој „еко-апартхејд“ е илузија 

бидејќи ние сме дел од природата и Земјата, а не одвоени од нив. Потребна е промена на 

парадигмата од економска во еколошка, односно од Terra Nullius (празна Земја) во Terra 

Madre (мајка Земја). Оваа потребност и бизнисите с# позабрзано почнаа да ја согледуваат, 

затоа што истите сфатија дека таа потреба не само што ќе биде во склад со природата, туку 

затоа што истата придонесува и за зголемена профитабилност, раздвижување на 

иновациите, зголемена конкурентност, привлекување квалитетен кадар, подобрен имиџ, 

маркетинг итн. Бенчмаркингот како една добра алатка за споредба истото тоа им го 

потврдува на оние „конзервативни“ бизниси, па се забележува тренд дека истите 

започнувааат да преземаат еко практики налик конкурентот и да сфаќаат дека да се биде 

„зелен“ не само што е неопходност доколку се сака да се опстане на пазарот, туку е и доста 

лесно и на еден начин интересно и забавно. 

Секогаш кога бизнисот со својата бизнис пракса смета дека ќе ја скроти и победи 

природата така што ќе ñ се спротивстави сметајќи дека натрупувањето профит е 

единствената цел на бизнисот (споменати беа погоре во трудод аргументите на Милтон 

Фридман против Општествената одговорност на претпријатијата), секогаш бизнисот сам 

себеси се повредува, иако за тоа првично не е свесен. Можеби не на краток рок, но на долг 

рок профитабилноста per se е неодржлива. Природата не е ништо друго туку нашето 

сопствено битие. Во судирот на природата и нашиот мозок, треба да се држиме до 

природата, затоа што ако ñ се спротивставиме, таа лесно може да н# уништи. Предизвик на 

менаџерите е да го сфатат тоа и екологијата да ја инфилтрираат во самата ДНК на 

бизнисот. 

Во светски рамки се бележи тренд на промена на економската парадигма во 

еколошка, „зелена“ парадигма, поточно трансформирање на традиционалните бизниси од 

20-от век (чиј бизнис модел беше фокусиран на економската комптетивност) во 

иновативни претпријатија на 21-от век кои се базирани на стратегија на одржливост и 

еколошка одговорност која креира вредност не само за акционерите, туку и за општеството 

и планетата во целина. Примената на еко ознаките и еко стандардите и тоа како ја забрзува 

таа промена. 

Туристичкиот бизнис, особено хотелите како најрепрезентативни чинители во 

туристичкиот сектор, кои направиле значајни измени во својата структура во насока на 

еколошката одговорност, секако дека ќе се соочат со потребата од интерна реорганизација 

за да се инкорпорира визијата за еколошка одговорност. Во тие хотели ќе се јави можноста 

за креирање и на цело едно одделение за еколошка одговорност кое ќе биде носител и 

контролор на политиката, целите и плановите од тоа подрачје, а ќе ја евалуира и нивната 

имплементација и периодично ќе го разгледува нивното применување. 

Од истражувањето спроведено за целите на овој труд јасно видовме дек одредени 

хотели од охридскиот регион (вкупно 4) веќе аплицирале за стекнување еко ознака и 
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направиле одредени модификации во менаџментот и организациската култура во својот 

хотел за да постанат препознатливи како еколошки одговорни хотели. Другите хотели исто 

така превзеле некои активности кои и тоа како се поврзани со концептот на општествена и 

еколошка одговорност. Ова се показатели кои не смееме да ги игнорираме и кои даваат 

јасни информации за тоа колку прашањата поврзани со животната средина се од значаен 

интерес за носителите на развојот на туризмот. 

Како позначајни индикатори кои укажуваат на тоа дека еден хотел е еколошки 

одговорен би биле следните: разрешувањето на еколошките проблеми е составен дел од 

стратегијата на хотелот; хотелот економично и одржливо ги користи суровините и 

материјалите; хотелот внимава на штедењето на енергијата, на отпадот, рециклирањето и 

превенцијата на загадувањето; еколошките ризици се третираат на транспарентен начин; 

хотелот соработува со јавната администрација, научните институции и невладините 

организации; и сл. Пред менаџерите на хотелите стои предизвикот да преземат повеќе 

еколошки подобни активности, како што се интегрирањето на еколошките приоритети при 

носењето одлуки, подобрувањето на ефикасноста на ресурсите, отстранувањето на 

штетните материјали, споделувањето на еколошките сфаќања заедно со вработените, 

добавувачите и потрошувачите и сл. Преку овој труд и истражувањето спроведено за 

целите на овој труд, јасно се стави до знаење дека еко менаџментот ја подобрува 

конкурентноста и профитабилноста на хотелите, а примената на еколошките практики и 

тоа како ги задоволува барањата на туристите, кои несомнено очекуваат подобар однос 

спрема животната средина во дестинацијата каде решиле да престојуваат. 

Еколошката одговорност имплементирана во хотелите им овозможува да стекнат 

конкурентска предност и поуспешно позиционирање и пенетрирање на современиот 

туристички пазар. Таа предизвикува раздвижување на иновативноста и претставува еден 

поттик повеќе за менаџерите на хотелите да создадат сопствени предности (distinctive 

capabilities) базирани на почитување на „зелената“ парадигма и по кои предности 

хотелскиот субјет би бил препознатлив. Хотелскиот ланец „Scandic” преку анализата на 

случај  изнесена во овој труд тоа и тоа како го потврдија. 

Неопходно е да се размислува стратегиски, и само така еколошката одговорност 

како иновативна пракса ќе постане извор на огромен општествен напредок и подобрување 

на животната средина (создавање економски и еколошки бенефити), со тоа што хотелите 

ќе ги искористат своите значајни ресурси, стручност и искуство за активности корисни за 

општеството и животната средина.  

Секоја промена започнува со направениот прв чекор. Можеби тоа е и најтешкото - 

да се направи токму тој прв чекор. Но, штом се направи, сите нешта потоа стануваат 

полесни, поедноставни, а и поразбирливи. Да се надеваме дека во блиска иднина секој 

бизнис, особено секој хотел, еколошката одговорност ќе ја имплементира како тоа да е 

еден предуслов за да започнат, за да го водат или за да го развиваат и задржат бизнисот во 

иднина. Бидејќи и е предуслов! Овој труд токму имаше за цел и тоа да го потврди – 

чекорот наречен еколошка одговорност на претпријатијата (конкретно хотелите) е 

неопходност за зачувување на животната средина, но и за зачувување на бизнисот во 

иднината кој претстои. Одлуката за правење на тој чекор е на менаџерите! 
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Напомена: 

Хартијата на која овој магистерски труд е испечатен е од делумно (70%) 

рециклирана хартија, бидејќи 100% рециклирана хартија авторот не можеше да 

пронајде. Воедно, постоеше можност таа хартија да не биде со соодветен квалитет и 

бела боја за еден магистерски труд да биде испечатен и притоа да делува научно и 

професионално изработен. Имено, рециклираната хартија се прави со обнова и 

рециклирање на отпад од хартија. Со употребата на рециклирана хартија се спречува 

сечата на дрва, се штеди електрична енергија и вода, и притоа се создава помал 

негативен импакт врз реките, езерата и атмосферата. 
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Прилози 

 

Прилог бр.1 - Прашалник 

 

Прашалник 

 

Основни податоци за хотелот: 

1. Категорија: ______________ 

2. Број на соби: _____________ 

3. Број на вработени: ______________ 

4. Број на менаџерски кадар: _____________ 

5. Година на градба: _________________ 

6. Локација: ____________________ 

 

Податоци за лицето пополнувач на прашалникот: 

1. Менаџерска позиција: ____________________________  

2. Образование: __________________________ 

3. Старост: __________________ 

4. Пол: __________________ 

5. Работно искуство: __________________ 
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Прашања: 

1. Дали сте запознаени со концептот на Општествена одговорност на претпријатијата? 

Да 

Не 

 

2. Дали досега сте примениле општествено одговорна бизнис практика? 

Да 

Не 

 

3. Дали сте запознаени со концептот на Еколошка одговорност на претпријатијата? 

Да 

Не  

 

4. Дали сте примениле еколошки одговорна бизнис практика? 

Да 

Не 

 

5. Дали електричната енергија или дел од неа ја обезбедувате од обновливи извори на 

енергија? 

 

Да 

Не  

 

6. Дали користите штедливи светилки? 

Да 

Не 

 

7. Дали располагате со прозорци кои имаат висок степен на термичка изолација? 

Да 

Не 

 

8. Дали располагате со систем за автоматско исклучување на клима уредите при отворање 

прозор/врата? 

 

Да 

Не 

 

9. Дали располагате со систем за автоматско исклучување на осветлувањето? 

Да 

Не 

 

10. Дали водите сметка за рационално користење на водата во хотелот? 

Да 

Не 
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11. Дали водите сметка за отпадните води од хотелот? 

Да 

Не 

 

12. Дали водите сметка за емисиите на CO2 на хотелот? 

Да 

Не  

 

13. Дали во вашиот хотел се врши сепарација на отпад? 

Да 

Не 

 

14. Дали практикувате да им укажете на гостите, со примена на информативен материјал, како 

може да придонесат во заштеда на енергија и вода во хотелот? 

 

Да 

Не 

 

15. Дали персоналот е обучен и доволно мотивиран да им пренесува информации на гостите 

поврзани со заштедата на вода, енергијата, селектирање отпад и сл.? 

 

Да 

Не 

 

16. Дали сте запознаени со системите за управување со животната средина (EMS), еко 

стандардите и еко ознаките? 

 

Да 

Не 

 

17. Дали хотелот има донесено план или политика за заштита на животната средина? 

 

Да 

Не 

 

18. Дали сметате дека еколошката одговорност на хотелите е потреба на денешницата? 

Да 

Не 

 

19. Дали сметате дека еколошката одговорност на хотелите е одлична можност за стекнување 

конкурентска позиција и раздвижување на иновациите? 

 

Да 

Не 
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20. Сметате ли дека еколошката одговорност на хотелот овозможува привлекување туристи 

кои се спремни да потрошат повеќе финансиски средства доколку знаат дека производите 

или услугите кои се нудат во хотелот имаат позитивен еколошки импакт? 

 

Да 

Не 

 

21. Дали сте поднеле барање за стекнување со некоја од еко ознаките во хотелиерското 

работење? 

 

Да 

Не 

 

22. Еколошката одговорност е еден вид промена во начинот на работа. Дали кај вашите 

вработени се јавува отпор кон промените кои ги воведувате во работењето? 

 

Да 

Не 

 

23. Дали сте запознаени со концептот на пермакултура? 

Да 

Не 

 

24. Би го примениле концептот на еколошка одговорност на хотелот првенствено поради: 

 еколошки цели 

 маркетинг цели 

 зголемување на конкурентноста на хотелот 

 заштеда на енергија и останати трошоци 

 подобрување на имиџот на хотелот 

 

 

 

 

 

 

Благодарам за издвоеното време за одговарање на овој прашалник! 
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Прилог бр. 2 - Графички приказ на одговорите на испитаниците  

 

1. Дали сте запознаени со концептот на 
Општествена одговорност?

Да

Не
92.3%

7.7%

 

 

2. Дали досега сте примениле 
општествено одговорна практика?

Да

Не76.93%

23.07%
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ХОТЕЛИЕРСТВОТО 
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