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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” 
ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2020  ГОДИНА. 
ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ЧИЈА ЦЕЛ 
Е ПРОМОЦИЈА НА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈА И ПРЕРАБОТКА 
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„Пакомак“, во соработка со Заедницата на единиците на локална 
самоуправа (ЗЕЛС) е дел од проектот што треба да овозможи подобро 
управување со рециклирањето на стакло во Западен Балкан. Проектот е 
иницијатива на ГИЗ, во име на Германското Федерално Министерство за 
економска соработка и развој.

Како водечки партнер во проектот, „Пакомак“ ќе добие донација од 160 
контејнери за рециклирање стакло. 

Контејнерите ќе бидат поставени во повеќе општини низ нашата земја, 
вклучително во  општините Штип и Илинден, одбрани за пилот-општини во 
коишто ќе се следат резултатите од проектот. 

НАСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАКЛЕНА 
АМБАЛАЖА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 1
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Магионичарот Кристијан Шопов и „Пакомак“ изработија серијал кратки 
видео-клипови со екомагионичарски трикови за деца, во коишто Кристијан 
ги открива своите магионичарски трикови, изведени во домашни услови на 
изолација.

Покрај тоа што нудат забавна содржина за најмладите, видео-клиповите се 
од едукативен карактер. Преку нив Кристијан и „Пакомак“ потсетуваат на 
различните видови амбалажен отпад и соодветните начини за селектирање.

ВИДЕО-СЕРИЈАЛ СО КРИСТИЈАН 
МАГИОНИЧАРОТ2



„Пакомак“ го објави конкурсот за најеко општина во 2019 година. Проектот 
е поддржан од „Шпаркасе Банка Македонија“ и се одржува втора година 
по ред. Целта е преку стимулација со награди и донации да се поттикнат 
општините ширум земјата на креирање и реализирање  позитивни промени 
и подобра грижа за околината.

Минатата година, за најеко општина беше избрана Општина Прилеп, додека 
второто место го доби Општина Кавадарци. Општините, за својот придонес 
кон екологијата и чистата околина, беа наградени со нови детски игралишта 
изработени од еколошки материјали. 

КОНКУРС ЗА НАЈЕКО ОПШТИНА3
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„Пакомак“ спроведе истражување за еколошките навики на граѓаните во РС 
Македонија.

Резулатите од анкетата го покажаа следното:

• само 23% од испитаниците имаат навики за селектирање отпад од 
амбалажа; 

• на прашањето – Колку често селектираат отпад¬? – 9% од испитаниците 
одговориле со „секогаш“ и 16% со „често“;

• во овогодишната анализа, споредено со анализата од минатата година, 
посочувањето дека недистигот од  контејнери и канти за селектирање 
амбалажен отпад е причина за ретко селектирање, е намалено за 14% (од 
79% на 65%);

• дури 80% од испитаниците одговориле позитивно на идејата за вендинг 
апарати за селектирање пластика и лименки, а 38% од испитаниците сметаат 
дека вендинг апаратите треба да бидат поставени покрај маркети;

• 42% од испитаниците се информирани за активностите и кампањите на 
„Пакомак“, додека најголема информираност има за проектот за собирање 
пластична амбалажа во основните училишта, односно 37%.

Анкетата беше спроведена во девет града. Испитаниците, вкупно 1200, беа 
контактирани телефонски, по случаен избор.

„ПАКОМАК“ СПРОВЕДЕ ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА 
ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ ВО РС МАКЕДОНИЈА4



Со цел поголема достапност на контејнерите за рециклирање и поголема 
запознаеност на  граѓаните за нивните локации, „Пакомак“ ја освежи, веќе 
постоечката, дигитилната мапа на својата веб-страница, со додавање 
најнови податоци за локациите на контејнерите за селектирање пластика, 
хартија и стакло, од типот  – игло.

„Пакомак“ продолжува со поставување контејнери за правилно 
селектирање отпад. На мапата е обележани во соодветните бои посебните 
видови контејнери за различен вид отпад и тоа: зелените контејнери за 
рециклирање стакло;  контејнерите со сина боја за хартија и композит; 
жолтите контејнери за пластика и лименки.

ДИГИТАЛНА МАПА НА КОНТЕЈНЕРИ5
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„Пакомак“ континтинуирано работи на подигнување на јавната свест на 
населението за правилно селектирање на амбалажниот отпад и заштита на 
животната средина. 

Покрај инвестиции во инфраструктурата, значајни екоакции и проекти, 
„Пакомак“ низ годините има реализирано бројни едукативни дигитални 
кампањи.

Во мај 2020 година, како дел од своите маркетинг активности, „Пакомак“ 
постави нови банери на актуелни интернет-портали, со цел зголемување на 
екосвеста кај пошироката јавност.

„ПАКОМАК“– ДИГИТАЛНА КАМПАЊА6



АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДРУМИ ОД АМБАЛАЖНО 
СТАКЛО7

„Пакомак” продолжува со акцијата за собирање стаклен амбалажен отпад 
директно од домот на граѓаните.

„Одржувањето и подобрувањето на  животната средина започнува од секој 
еден од нас, а потоа одговорноста се проширува низ заедницата како 
колектив. Во идеални услови, веројатно, сите би го селектирале отпадот, 
но предизвикот доаѓа кога нема услови и истите треба да се создадат. 
Новата акција на „Пакомак“  го прави  токму тоа – создава услови за целото 
население правилно да го одложува стаклениот отпад, елиминирајќи ја 
оддалеченоста меѓу  поединечните домаќинства и соодветните контејнери 
и олеснувајќи го процесот во корист на граѓаните, а за долготраен бенефит 
на околината“ – истакнаа од „Пакомак”.

За зголемување на свеста за акцијата, „Пакомак“ постави информативни 
постери во 15 градови низ Македонија, а лансираше и реклама на 
социјалните медиуми.

АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДРУМИ ОД АМБАЛАЖНО 
СТАКЛО
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колектив. Во идеални услови, веројатно, сите би го селектирале отпадот, 
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социјалните медиуми.
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„Пакомак“ ја продолжува соработката со ЈП „Водовод и канализација“. 
Во мај 2020 година, „Пакомак“ ги достави новите екопораки за месечните 
сметки за вода.

Проектот започна со кобрендирање на сметките на ЈП “Водовод и 
канализација“, со што претпиријатието стана првото во државата коешто 
испорачува сметки на рециклирана, еколошка и биоразградлива хартија со 
цел заштита на животната средина. 

Оваа иницијатива е реализирана во партнерство со „Пакомак“, како почеток 
на заемна соработка  во борбата за подигнување на свеста на граѓаните 
за важноста на рециклирањето, зачувувањете и правилната употреба на 
ресурсите, со цел заштита на животната средина.

КОБРЕНДИРАЊЕ НА СМЕТКА НА 
ВОДОВОД –  СКОПЈЕ 8

БИЗНИС



ПРОМОЦИИ ВО ГРАДСКИ ПАРК СО 
„ПИВАРА СКОПЈЕ“9

„Пакомак“ со соработка со “Пивара Скопје“ во јуни 2020 година 
организираше настан за рециклирање амбалажен отпад и подигнување на 
екосвеста на населението. 

Настанот – „Чисти па части“ се одржа во Градскиот парк во Скопје, каде што 
беа поставени  екошанкови. 

Со секоја донесена амбалажа за рециклирање, посетителите добиваа 
гратис пијалак и се едуцираа за правилното селектирање амбалажен отпад 
и за значењето на селектирањето за животната средина.
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ЕДУКАЦИЈА ВО КАМПОТ НА ТВ ЕМИСИЈАТА 
„ГЛАСНА КУЌА“10

Како дел од програмата за едукација на најмладите и креирање еколошки 
навики, „Пакомак“ спроведе едукативна акција за правилна селекција на 
отпад во склоп на кампот на ТВ емисијата „Гласна куќа“.

Во кампот беа поставени корпи за селектирање отпад, а учесниците имаа 
можност да научат како правилно да рециклираат амбалажен отпад.



Континуираните активности во областа на односи со јавноста се одличен 
начин да се информира населението за проектите што ги спроведува 
„Пакомак“, како и за нивната поширока имплементација.

Во изминатите три месеци, „Пакомак“ активно работеше на подготовка и 
пласирање објави за своите проекти. Компанијата  објавуваше известувања  
за поставување на контејнерите низ повеќе градови во нашата земја (Штип, 
Охрид, Куманово и Кочани), како и едукативни текстови за важноста на 
селектирање отпад и заштита на животната средина.

„ПАКОМАК“ ПР АКТИВНОСТИ 11
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