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Пакомак е непрофитна компанија, основана на 3.12.2010, 
чија дејност е управување со отпадот од пакување. Согласно 
со Законот за управување со пакувањето и со отпадот од 
пакување, Пакомак од 10 јануари 2011 е првата компанија во 
Македонија што поседува дозвола за селекција и преработка 
на отпад од амбалажи.

ЗА КОМПАНИЈАТА
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Основачи на компанијата се 11 водечки производствени компании 
во Македонија: Пивара Скопје АД Скопје; Прилепска пиварница АД 
Прилеп; Витаминка АД Прилеп; Пелистерка ДОО Скопје; Магрони ДОО 
Скопје (Ладна, Добра вода); Кодинг Дооел Кавадарци (Горска вода); 
Кожувчанка ДОО Кавадарци; Вивакс Дооел Скопје; Благој Ѓорев АД 
Велес; ВВ Тиквеш АД; ВВ Стоби АД.
Денес во системот на Пакомак се вклучени над 800 компании што ја 
препознаа компанијата како најдобро бизнис-решение за менаџирање 
на амбалажниот отпад.
—
Целта на Пакомак е да изгради долготрајна и цврста соработка со 
своите клиенти и со државата и согласно со европските регулативи 
- да го минимизира негативното влијание на амбалажниот отпад врз 
животната средина, да промовира одговорен однос на компаниите кон 
амбалажниот отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите.



2011 2014



42.090 тони
40.557 тони
40.753 тони
42.008 тони
42.500 тони*

2011 год.

2012 год.

2013 год.

2014 год.

2015 год.

Пакомак секоја година остварува позитивни резултати и согласно со Законот за 
управување со отпад за пакување - не само што ги остварува, туку и ги надминува 
поставените национални цели. Со ваквите резултати, компанијата ги исполнува 
условите за работа и им ја гарантира сигурноста на сите клиенти.

* Очекувани количества за 2015 година.

Лиценцирани количества

Пакомак континуирано го подобрува своето работење за да остане вашето 
сигурно, ефикасно и секако квалитетно бизнис-решение за менаџирање на 
амбалажниот отпад. Ќе го продолжиме кругот на рециклирањето и во 2015 
година за да ги постигнеме националните цели и повторно да гарантираме 
дека вашата компанија е во согласност со законските обврски.

Исполнување на годишните национални 
цели за рециклирање отпад од пакување

(14.7% од лиценцираните количества)

(18.7% од лиценцираните количества)

(22.8 % од лиценцираните количества)

(27.4% од лиценцираните количества)

(35.3% од лиценцираните количества)

6.198 тони
7.595 тони
9.302 тони

15.000 тони*

11.500 тони

2011 год.

2012 год.

2013 год.

2015 год.

2014 год.

* Очекувани количества за 2015 година.



Како заштитена марка на Пакомак за Македонија, 
сите наши клиенти бесплатно го добиваат 
знакот Грин дот на својата амбалажа, додека на 
компаниите што не се членови во системот на 
Пакомак, компанијата е овластена да им наплати 
годишен надоместок за користење на знакот на 
своите амбалажи.

Работејќи во рамките на глобалните еколошки стандарди, Пакомак од 20.5.2011 
година се приклучува кон интернационалната асоцијација ПРОЈУРОП (ProEurope), во 
која членуваат 34 национални компании од 33 земји од Европа и Канада. ПРОЈУРОП 
(ProEurope) ја има лиценцата за користење на знакот Грин.дот, а секоја национална 
компанија-членка на ПРОЈУРОП (ProEurope) ексклузивно ја добива лиценцата Грин.
дот за матичната земја.

Грин дот е ознака што ги издвојува клиентите 
на Пакомак како компании што ги почитуваат 
еколошките стандарди дефинирани со законот и 
според директивите на ЕУ.

ЗАШТИТЕНА МАРКА 
НА ПАКОМАК
ГРИН ДОТ



Континуираното вложување во комуналната инфраструктура 
на Пакомак е со цел полесно и подостапно селектирање и 
рециклирање на амбалажниот отпад. Поставените канти 
и контејнери низ градовите во Р Македонија ги менуваат 
навиките на граѓаните, кои сè повеќе го селектираат својот 
отпад, ја јакнат еколошката свест и придонесуваат за почиста 
животна средина.

ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ИНФРАСТРУКТУРАТА
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ИНВЕСТИЦИИ ВО 
КОМУНАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА



До сега се поставени над 900 жолти и сини 
пластични контејнери од 1,1 м3 за собирање ПЕТ-
амбалажа, лименки и хартија во повеќе градови 
во земјата, над 1.850 пластични канти од 120 и 
240 литри, над 240 двојни метални садови (за 
внатрешна и надворешна употреба) и преку 180 
метални садови со зафатнина од 1 м3 и 2 м3 за 
селектирано фрлање на отпадот во населените 
места, парковите, трговските центри и други 
јавни површини, како и 17 подземни контејнери 
во Скопје. Компанијата, исто така, донираше и 
вкупно 6 специјализирани товарни моторни

Пакомак во изминатите 5 години непрекинато ја развива комуналната инфраструктура 
во Р. Македонија. Донациите на канти и контејнери во градовите и населените 
места низ земјата имаат за цел да го направат селектирањето и рециклирањето на 
амбалажниот отпад лесно достапно за сите.

возила за селективно собирање на отпадот во 
Тетово и во Скопје. 
За 2015 година планирана е нова комунална 
мрежа од ИГЛО-контејнери.
Пакомак е најпосветениот колективен систем за 
управување со отпад од пакување во Република 
Македонија. Компанијата и во иднина ќе продолжи 
со инвестиции во комуналната инфраструктура 
низ земјата со цел да ги олесни селектирањето и 
рециклирањето на отпадот, како и да ја зголеми 
еколошката свест во јавноста.



ДЕЛ ОД 
КОМУНАЛНИТЕ 
ИНВЕСТИЦИИ ПО 
ОПШТИНИ



• 17 подземни контејнери
• 275 пластични специјализирани 

контејнери од 1,1 м3 за собирање на 
ПЕТ-амбалажа 

• 80 контејнери тип игло од 1,5 м3
• 8 метални мрежести контејнери и 60 

канти од 120 литри 

Поставени се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

ОПШТИНА СКОПЈЕ

ОПШТИНА ТЕТОВО

• 3 специјализирани транспортни моторни 
возила за собирање отпад од пакување за 
Јавното комунално претпријатие. 

Обезбедени се:

• 3 специјализирани транспортни моторни 
возила за собирање отпад од пакување за 
Јавното комунално претпријатие.

Обезбедени се:

• 60 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање ПЕТ-
амбалажа

• 100 двојни метални сетови за собирање 
отпад од пакување од јавен простор

Поставени се:

Брендирани се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

• 62 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање    
ПЕТ-амбалажа

• 15 двојни метални садови за собирање 
отпад од пакување на кејот од 
Охридско Езеро

• 32 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање ПЕТ-
амбалажа 

• 1.000 канти од 120 литри во приватни 
домови

ОПШТИНА ОХРИД

ОПШТИНА БИТОЛА

• 16 специјализирани транспортни 
моторни возила за собирање смет на 
Јавното комунално претпријатие. 



• 100 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

Поставени се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

ОПШТИНА ШТИП

ОПШТИНА СТРУГА

• 1 линија за секундарна селекција
• 1 специјализирано транспортно 

моторно возило за собирање отпад од 
пакување

• 1 хидраулична преса за балирање 
отпад од пакување

За рециклажниот двор на ЈП Исар  
обезбедени се:

• 35 пластични специјализирани 
контејнери од 0,75 м3 за собирање   
ПЕТ-амбалажа

• 20 метални мрежести контејнери         
од 1,1 м3

Поставени се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор
на општината

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

• 8 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

• 12 канти од 120 литри

• 25 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

• 20 метални мрежести контејнери         
од 1,1 м3

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОПШТИНА КИЧЕВО



• 14 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

• 40 метални мрежести контејнери         
од 1,1 м3

• 4 пластични канти од 120 литри за 
објектот Македониум

Поставени се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

Инвестиции во јавниот простор 
на општината и локалитетот Куклица

ОПШТИНА КРУШЕВО

ОПШТИНА КРАТОВО 

• 1 хидраулична преса за балирање   
отпад од пакување

Обезбеденa е:

• 20 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

• 20 мрежести метални контејнери         
од 1 м3

• 13 канти од 120 литри

Поставени се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

Инвестиции во јавниот простор 
и основните училишта на општината

• 15 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање        
ПЕТ-амбалажа

• 10 канти од 120 литри

• 8 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

• 224 пластични канти од 120 и 240 литри 

ОПШТИНА НЕГОТИНО

ОПШТИНА ДОЈРАН

• 1 хидраулична преса за балирање         
на отпад од пакување

Обезбеденa е:



• 5 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

Поставени се:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

Инвестиции во јавниот простор 
на општините

ОПШТИНА БОГДАНЦИ

ОПШТИНА БРВЕНИЦА 
И ВРАПЧИШТЕ

• 10 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање    
ПЕТ-амбалажа

• 40 мрежести метални контејнери         
од 1 м3 

Поставени се:

Обезбедено е:

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

Инвестиции во јавниот простор  
на општината

• 25 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање        
ПЕТ амбалажа

• 10 канти од 120 литри

• 10 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУША 

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

• 1 специјализирано возило-трицикл за 
собирање отпад од пакување



• 20 мрежести метални контејнери од 
1 м3 за собирање ПЕТ-амбалажа

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

ОПШТИНА СТРУМИЦА

За рециклажниот двор на ЈКП 
Дервен обезбедена е:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

• 1 хидраулична преса за балирање 
отпад од пакување

ОПШТИНА ВЕЛЕС

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

• 10 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање     
ПЕТ-амбалажа

• 25 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање 
ПЕТ-амбалажа

• 25 пластични специјализирани 
контејнери од 1,1 м3 за собирање  
хартиена амбалажа

• 30 канти од 120 литри

Поставени се:

Инвестиции во јавниот простор 
на општината

ОПШТИНА РЕСЕН



Поставени канти за селективно 
собирање на отпад во:

Инвестиции во комуналната инфраструктура на важни 
објекти/институции на територијата на Р. Македонија.

• Скопје сити мол
• Рамстор мол
• ТАВ Аеродром
• Базен Карпош
• Градски стадион Арена Филип Втори
• Канти за селективно собиранје  

амбалажен отпад во 136 градинки во 
16 града на РМ.

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ, 
ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 
И СПОРТСКИ АРЕНИ



Пакомак, како компанија за управување со отпадот од 
пакување, не заборава на својата општествена одговорност 
и постојано има активности чија цел е едукација на 
населението за отпадот, негово намалување во животната 
средина и создавање почиста иднина за сите нас.

НАСЕЛЕНИЕ
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ЕДУКАЦИЈА И 
АКТИВНОСТИ 
ЗА ДЕЦА

Пакомак верува дека здравите еколошки навики се формираат од 
најрана возраст и затоа постојано има екоработилници и предавања 
за децата во градинките и во основните училишта. Покрај едукација, 
компанијата и преку забавни екоактивности ги учи децата колку е важно 
да го селектираат и рециклираат својот отпад. Со таа цел редовно се 
реализираат проекти како „Чиста околина, чисто училиште, чисти раце“, 
3Д-екобусот, екомаскенбалот во Рамстор, а редовно се поддржуваат и 
детските музички фестивали „Поточиња“ и „Златно славејче“.



ПРОЕКТ

ЧИСТА 
ОКОЛИНА 
ЧИСТО 
УЧИЛИШТЕ 
ЧИСТИ 
РАЦЕ



Во екопроектот се вклучени 60 училишта од 6 
скопски општини, а Пакомак во секое од овие 
училишта постави наменски контејнери и жолти 
канти, кои учениците во одредени денови ги 
полнат со амбалажен отпад од пластика - 
исклучиво со пластични шишиња од вода, сокови, 
јогурт, пиво, оцет и од масло. За собраниот 
амбалажен отпад од пластика, Пакомак возвраќа 
со хигиенски средства - професионални апарати 
и неограничени количества течен сапун - до 
секоја чешма во училиштата, чии трошоци за 
обезбедување досега беа на товар на родителите.
Проектот има натпреварувачко-мотивирачки

Трета година по ред Пакомак во основните училишта низ Скопје го спроведува 
екопроектот „Чиста околина, чисто училиште, чисти раце“. Целта на оваа екоакција е 
зголемување на хигиената во училиштата, како и воведување здрави еколошки навики 
кај децата уште во нивното најрано детство.

ефект, бидејќи на секои два месеци се евалуираат 
постигнатите резултати и им се доделуваат 
неколку споредни награди за најдобриот ученик, 
најзаслужното одделение или на најуспешното 
училиште од општината. На крајот на учебната 
година се доделуваат главните награди за 
најеколошкото училиште од секоја општина. 
Проектот започна во соработка со Радио Бубамара, 
а потоа беше поддржан и од Шпаркасе банка. 
Во првата година беа собрани 25 тони ПЕТ-отпад 
од училиштата, а во 2013-2014 година повеќе од 
40 тони или 1.500.000 шишиња. Оваа година се 
очекува бројката од 40 тони да биде надмината.

ПАКОМАК ЗА ОВОЈ ПРОЕКТ ЈА ОСВОИ 
НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ОДГОВОРНОСТ, ВО КАТЕГОРИЈАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, 
ДОДЕЛЕНА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ЕКОНОМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.



ПРОЕКТ



Станува збор за 40-минутна 3Д-интерактивна 
обука со предавање, проекција на 3Д-филм 
и интерактивна игра-тест, кои се одвиваат во 
рамките на еколошкиот автобус, стациониран во 
близина на училиштата. Целта е преку забавна 
и интерактивна програма децата да добијат 
знаење и да изградат личен позитивен однос кон 
одделното собирање на отпадоците.
По завршувањето на 40-минутната програма во 
3Д-екобусот, сите деца добиваат на подарок

Пакомак од 1 октомври 2014 го започна училишниот проект „3Д-ЕКОБУС“, во кој беа 
опфатени 19.000 деца од прво до петто одделение од 60 скопски училишта. Во 2015 
година проектот продолжи низ сите основни училишта во градовите: Штип, Битола, 
Прилеп, Охрид и Кавадарци опфаќајќи повеќе од 16.000 деца. Во 2016 година 
продолжуваме и во другите градови од Р Македонија.

семе, кое ќе може да го засадат во својот дом или 
училиште за да придонесат за повеќе зеленило 
во природата. 
Проектот досега е одлично прифатен од сите 
деца што учествуваа во него и тоа е дополнителна 
мотивација компанијата и во иднина да продолжи 
со различни активности да промовира секојдневно 
одговорно однесување кон животната средина.

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ОДГОВОРНОСТ, ВО КАТЕГОРИЈАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. ОВАА 
НАГРАДА ЗА ПРОЕКТОТ „3Д-ЕКОБУС“ НИ 
БЕШЕ ДОДЕЛЕНА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ЕКОНОМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.



АКТИВНОСТИ 
ЗА МЛАДИТЕ

Пакомак со своите активности се обидува да ѝ се приближи на 
помладата генерација и кај неа да ја зајакне екосвеста на еден 
позабавен начин. Со таа цел, компанијата го реализираше проектот 
со скопските кафулиња и ресторани „Are you recycling?“, редовно го 
организира екоконцертот „Sound of green“ и е дел од настаните што им 
се важни на младите, како Фешн вик, Пивофест, Револушн фестивал..



ЕКОКОНЦЕРТ



Секое лето во јуни, Пакомак го организира екофестивалот „Sound of green“ со звучни 
имиња од македонската и балканската музичка сцена.

Во изминатите години свој екоконцерт имаа:

2012 – Концерт на Едо Маајка, Да Џака Накот и 
Гоце Саф.

2013 – Концерт на Foolish Green, Новиот почеток, 
String Forces и Conquering lion.  

2014 – Концерт на Суперхикс, Паркети 
и DJ Goce D’Sauce. 

2015 – Концерт на Фолтин, Eye Cue и June.

Влезници за фестивалот се добиваат во 
замена за три празни пластични шишиња од 
која било големина. Овој механизам за влез на 
екофестивалот има цел да ги натера младите 
да размислуваат за животната средина и да ги 
потсети дека со мала промена во навиките може 
да направат многу за животната средина.



СОРАБОТКА СО 
КАФУЛИЊА И РЕСТОРАНИ



Пакомак, во соработка со скопските кафулиња и ресторани, пред 2 години ја започна 
екоакцијата „Аre you recycling?“, чија цел е селективно фрлање отпад во угостителските 
објекти.

Вработените во овие објекти ја селектираат 

амбалажата од пијалаците во кантите на 

Пакомак, а собраната амбалажа потоа се носи 

на рециклирање, наместо да заврши како отпад. 

Еколошката акција започна со 15-тина познати 

скопски кафулиња и ресторани, кои покажаа 

општествено-одговорно однесување и дадоа 

придонес кон зачувувањето на животната средина 

и природните богатства на нашиот главен град. 

Денес таа бројка изнесува повеќе од 100 
кафулиња и ресторани и во просек месечно од 
нив се собираат над 35 тони стакло. 
Освен тоа, во секое од кафулињата и рестораните 
вклучени во овој проект се поставени интересни 
екопораки чија цел е да ги поттикнат гостите во 
овие угостителски објекти да го селектираат и 
рециклираат својот отпад, односно да придонесат 
за поубава средина за живеење за секој од нас.



АКТИВНОСТИ ЗА 
ПОШИРОКАТА 
ЈАВНОСТ

Покрај активностите за децата и младите, Пакомак има проекти 
наменети и за пошироката јавност. Води редовни кампањи што 
ја промовираат важноста од селектирањето и рециклирањето на 
отпадот, ги пренесува своите екопораки преку интересен екобрендинг 
во соработка со трговските центри во градот, редовно го организира 
наградниот конкурс „Trash for art“ и заедно со своите клиенти - 
промовира одговорен однос кон амбалажниот отпад.



КАМПАЊА

ФАКТИ ЗА
РЕЦИКЛИРАЊЕТО



Во текот на 2011-2012 година Пакомак започна со првата едукативна кампања чија 
цел беше подигнување на еколошката свест кај пошироката јавност.

Првата кампања на Пакомак се состоеше од 
серијал постери што визуелно илустрираа 
различни факти за рециклирањето. Целта на 
кампањата беше да се потенцира важноста 
на рециклирањето на амбалажниот отпад, 
но и јавноста да се запознае со дејноста на 
компанијата Пакомак.
Беа опфатени повеќе типови амбалажен отпад – 
од хартија, од пластика, од стакло и од лименки 
(метал), поврзани со факти, кои објаснуваа што 

би значело за животната средина кога тие би се 
рециклирале. 
Континуираната кампања во текот на 2011 и 
2012 година првпат отвори една важна тема во 
Македонија – заштита на животната средина како 
предуслов за почиста иднина. 



САКАМ
ДА БИДАМ...

КАМПАЊА



Во текот на 2013-2014 година Пакомак ги промовираше селектирањето и 
рециклирањето на отпадот во јавноста преку кампањата „Сакам да бидам“. 

Беа креирани различни постери, за различни 
активности, со една иста порака - амбалажата од 
производите што ги користиме секој ден може да 
се рециклира во нов, корисен производ.
Визуелно беа претставени различни типови 
амбалажен отпад – од хартија, од пластика, од 
стакло и од лименки/метал, кои сонуваат да бидат 
рециклирани и да добијат нов живот. Пораката 
беше јасна и директна – дека нивната иднина 
зависи од нас и од нашите навики. 

Континуираната кампања во текот на 2013 и 2014 
година ја направи компанијата Пакомак видлива 
во јавноста и го отвори прашањето за одговорно 
однесување кон отпадот во секое домаќинство.



НАГРАДЕН КОНКУРС



Компанијата Пакомак, со цел да ѝ даде поинаков поглед на амбалажата во секојдневниот 
живот и да ги инспирира граѓаните да создадат интересни уметнички творби од 
амбалажен отпад, во декември го распишува наградниот конкурс „Trash for аrt“.

Конкурсот веќе четири години по ред е отворен 
за 2 категории на учесници: поединци и училишта, 
а во секоја категорија се делат вредни парични 
награди за првите 3 места.
Од година во година бројот на пријавените 
уметнички дела постојано расте, а со тоа и 
свесноста помеѓу населението дека амбалажата 
што има минато, со малку фантазија може да 
добие и иднина. 

По завршувањето на конкурсот, победничките 
дела и делата-финалисти редовно се изложуваат 
во најголемите трговски центри низ Скопје 
за да може пошироката јавност да ужива во 
несекојдневните уметнички дела.



ЗАЕДНИЧКИ 
АКТИВНОСТИ 
СО КЛИЕНТИТЕ



Пакомак постојано ја зацврстува соработката со своите клиенти преку заеднички 
активности. Целта на овие активности е да се подигне екосвеста кај населението, 
да се минимизира влијанието на амбалажниот отпад врз животната средина, како и 
да се промовира одговорен однос кон амбалажниот отпад со негово намалување и 
повторна употреба преку рециклирање или енергетско искористување.

До сега Пакомак има организирано повеќе 
викенд-промоции во супермаркетите Веро, каде 
што во замена за 3 празни пластични шишиња, 
посетителите на подарок добиваа производ од 
клиентите на Пакомак.
Минатата година, пак, клиентите на Пакомак се 
вклучија во кампањата за рециклирање - „Сакам 
да бидам“. Во соработка со агенцијата Маратон, 
беа избрендирани над 12 автобуси со различни 
екопораки, секоја поврзана со самата дејност на 
клиентите на Пакомак.
На скопскиот аеродром „Александар Велики“, во 
соработка со компаниите Портлајн и ТАВ, беа 
поставени билборди со интересни екопораки.

Акцијата на Пакомак за пролетното чистење 
на подрумите од стакло, во соработка со 
супермаркетите Тинекс, исто така имаше цел 
да ја промовира важноста на селектирањето и 
рециклирањето на отпадот.
Компанијата верува дека преку партнерската 
соработка со своите клиенти многу посилно може 
да влијае за промена на навиките на населението 
за селектирање и рециклирање на отпадот. 
Во исто време, населението се запознава со 
компаниите што стојат на нивна страна и им 
помагаат да имаат почисто маало, почист град и 
почиста иднина.



ПОДДРШКА НА 
ГОЛЕМ БРОЈ 
ЕКОАКЦИИ И 
ПРОЕКТИ



Покрај долготрајните проекти на Пакомак, компанијата редовно поддржува и помали 
екоакции и проекти со цел да ја подигне еколошката свест кај пошироката јавност.

Во изминатите години организирани се или 
поддржани голем број акции за чистење на 
Водно и на кејот на реката Вардар од страна на 
Пакомак. Компанијата поддржа многу креативни 
екоработилници за најмладите, спортско-
рекреативни настани како „Прв до врв“ и проекти 
како „Нашата зелена граница“. 
Со различни екоактивности беше присутна на 
детските манифестации Поточиња и Златно 
славејче, како и на другите музички фестивали во 
земјата - Пивофест, Револушн фестивал во

Куманово, Златна бубамара, Д ФЕСТ Дојран и 
многу други. 
Пакомак го поддржа и издавањето на првиот 
еколошки речник во Македонија. 
Сите овие активности и уште многу други имаат 
цел континуирано да ја промовираат важноста на 
селектирањето и рециклирањето на отпадот како 
најважен чекор за чиста животна средина во која 
ќе живееме сите ние.



ЕДУКАТИВЕН 
ЕКОПАРК 
НА СРЕДНО 
ВОДНО



Пакомак на Средно Водно, во близина на жичницата „Милениумски крст“, го отвори 
првиот едукативен екопарк во соработка со Прокредит банка, ЈП „Паркови и зеленило“, 
Град Скопје, како и децата и наставниците од 60 основни училишта од Скопје.

Екопаркот се простира на површина од над 500 
квадратни метри и во него посетителите може да 
уживаат во природните убавини на парк-шумата 
Водно, но во исто време да научат повеќе за 
рециклирањето и за историјата на местото на 
коешто се наоѓаат.
Учениците од скопските основни училишта, кои 
редовно го рециклираат пластичниот отпад, во 
паркот засадија 60 нови садници од зимзелени 
дрвја, кои ќе им останат во наследство на 
генерациите што доаѓаат. 

Дополнително, во паркот беа поставени табли 
со екопораки, канти за селективно фрлање 
на отпадот, но и табли на кои е испишана 
хронологијата на градот Скопје од 4 милениум 
п.н.е., па сè до денес. 
Овој проект, освен едукативниот карактер, има 
цел да ја зачува природната убавина на местата 
што ги посетуваат скопјани, а долгорочно 
и да се спречи загадувањето и да се зачува 
биодиверзитетот на Водно. 



2015



КАМПАЊА



Во 2015 година Пакомак започна со нова принт-кампања „Не го прекинувај кругот“ со 
цел да иницира промена во навиките кај населението, односно поредовно користење 
на кантите и контејнерите на Пакомак. 

Како поддршка на кампањата, Пакомак првпат 
сними три кратки едукативни ТВ-спота за да 
стигне до пошироката јавност и да го промовира 
рециклирањето како здрава еколошка навика.
Освен тоа, Пакомак стана спонзор на детската 
радиоемисија „Веселата дружина“ со Ивце Пивце 
на Радио слободна Македонија. Се емитува 
секоја недела од 10 до 12 часот и е интерактивна 
и едукативна екоемисија.

Целта на сите овие активности е промоција на 
правилната селекција на отпадот. Затоа што 
само така амбалажата од производите што ги 
користиме секој ден нема да заврши како отпад, 
туку како нов производ. Со тоа сите ние ќе имаме 
почист град и позелена иднина.



ПАКОМАК СО 
ЕДУКАТИВНА 
ТВ-КАМПАЊА

Пакомак првпат сними едукативен ТВ-спот.

Како поддршка на принт-кампањата „Не го прекинувај кругот“, која се 
одвива во моментов, Пакомак оваа година првпат сними едукативен 
ТВ-спот за да стигне до пошироката јавност и кај сите нив да ја разбуди 
еколошката свест. 
Компанијата сними три кратки ТВ-спота, кои со пораката „Амбалажата 
што има минато може да има иднина“ го промовираат рециклирањето 
на амбалажата од стакло, хартија и пластика. 

Целта на компанијата со оваа кампања е да мотивира правилно 
селектирање на отпадот како прв чекор што води до негово рециклирање 
и претворање во нов корисен производ.



ПАКОМАК 
ДОБИ НОВА 
5-ГОДИШНА 
ДОЗВОЛА 
ЗА РАБОТА

Пакомак е првиот и најголем колективен постапувач со отпад од 
пакување во Македонија, единствена компанија со остварени 
национални цели четири години по ред. 

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) 
позитивно ја оцени апликацијата на Пакомак за продолжување на 
дозволата за работа за постапување со отпад од пакување доставен 
од страна на компанијата Пакомак и на 12 ноември 2015 година и 
официјално ја продолжи дозволата на ПАКОМАК за следните пет 
години. Ова е резултат на севкупните активности што беа реализирани 
изминативе години, пред сè на инвестициите во инфраструктурата 
(контејнери и канти за собирање отпад од пакување), како и на многуте 
едукативни кампањи за подигнување на јавната свест на населението. Во 
моментов Пакомак има склучено договори со компаниите што создаваат 
42% од вкупниот отпад од пакување во Македонија и има договори 
со 22 општини од Република Македонија за организирано одделно 
собирање на отпадот од пакување. Освен тоа, Пакомак е единствената 
компанија од Македонија приклучена на интернационалната мрежа 
за управување со отпад од пакување ПроЈуроп (ProEurope) и ја има 
лиценцата за употреба на симболот „Грин дот”. 

Во досегашното петгодишно работење, преку системот на Пакомак 
беа собрани и преработени вкупно над 49.000 тони амбалажен отпад, 
којшто се состои од: хартија, пластика, стакло (кое досега никој не го 
собираше, ниту локалните компании имаат капацитет за рециклирање), 
како и композит, метал и дрво. Националните цели за собран и 
рециклиран отпад од пакување во следниве 5 години се зголемуваат 
од година во година, така што за следните 5 години очекуваме оваа 
бројка да биде најмалку двојно зголемена.





Бул. Партизански одреди, Порта Влае блок 4, 1000 Скопје

(02) 20 44 567

www.pakomak.com.mk


