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КЛИЕНТИТЕ, ЗА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈАТА И ПРЕРАБОТКАТА 
НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД. ПАРАЛЕЛНО, ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ВО ИНФРАСТРУКТУРАТА НЕПРЕКИНАТО ПРОДОЛЖУВААТ. 
ВО ОВА Е-ИНФО ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА 
КОМПАНИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД ОКТОМВРИ ДО ДЕКЕМВРИ 
2014 ГОДИНА.
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По повод 10-годишнината на компанијата „Екопак“ од Бугарија, во месец 
ноември се одржа конференција во Софија на која што Пакомак ги 
презентираше своите активности во изминатата година.

На конференцијата беа присутни повеќе компании од регионот чија главна 
дејност е управување со пакување и отпад од пакување. Учесниците ги 
споделија своите позитивни искуства во работата, како и своите планови 
за иднината. 

Преку размена на искуствата, се отвори одлична можност за подобрување 
на работата на секоја компанија, а со тоа и подобрување на животната 
средина во секоја земја поединечно. Пакомак и понатаму ќе продолжи да 
ги следи случувањата од областа на менаџирање на амбалажниот отпад и 
преку нив – постојано ќе ја надградува и подобрува својата работа.

БИЗНИС ЗАЕДНИЦА 
ПАКОМАК НА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ВО БУГАРИЈА1 Бизнис Конфедерација на Македонија, во рамки на проектот “CSRforALL”  

или “КОО за Сите” (Корпоративна Општествена Одговорност за сите),  
организираше панел дискусија  по повод презентирање на придобивките 
од проектот КООзаСите / CSRforALL.  

Целта на семинарот беше да се презентираат придобивките од проектот   
“CSRforALL” или “КОО за Сите”, да се споделат позитивните искуства 
и практики од компаниите добитници на награда за Општествена 
одговорност, како и факторите кои можат да придонесат кон подобрување 
на стратегијата за општествена одговорност.

Пакомак, како добитник на националната награда во категоријата за 
заштита на животната средина, беше поканет како говорник на овој 
семинар. Успешната приказна на компанијата ја сподели со присутните г. 
Ико Брдароски од Пакомак. 

Заедно со останатите говорници, на семинарот беа дефинирани позитивни 
практики, политики, програми и насоки за корпоративна општествена 
одговорност.

ПАКОМАК НА СЕМИНАРОТ 
„CSRforALL“2
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Пакомак во изминатите месеци продолжи непрекинато да ја развива 
комуналната инфраструктура во нашата земја. 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.

Во месец октомври компанијата донираше:

 • Жолти и плави контејнери, како и картонски кутии за хартија на 
Штуловиот Универзитет во Тетово. 

 • Канти за собирање пластика во ЈУДГ Фидани од Чаир.

 • Контејнери кои беа поставени во КАК хотелите во Маврово.

 • Жолти контејнери за собирање пластичен отпад во Кавадарци

 • Комунална инфраструктура за отпад од пакување на кампусот УКИМ

Пакомак ќе продолжи со инвестиции во комуналната инфраструктура низ 
државата, а исто така ќе продолжи да ја подигнува јавната свест за заштита 
на животната средина преку различни активности. Секако, тука е важна 
и улогата на граѓаните кои треба да дадат свој личен придонес, односно  
во одделна ќеса да ги собираат различните видови на амбалажен отпад и 
потоа истите да ги фрлаат во соодветните канти и контејнери. 

ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 3

Маврово – КАК хот
ели

Штулов универзит
ет
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Пакомак од 1 октомври го започна новиот училишен проект „3Д ЕКОБУС“ во 
кој ќе бидат опфатени 19.000 деца од прво до петто оделение од 60 скопски 
училишта од 6 општини од Скопје: Карпош, Аеродром, Центар, Гази Баба, 
Кисела Вода и Ѓорче Петров. Станува збор за 40-минутна 3Д инерактивна 
обука со предавање, проекција на 3Д филм и интерактивна игра-тест, кои 
ќе се одвиваат во рамките на еколошкиот автобус, стациониран во близина 
на училиштата. Целта е преку забавна и интерактивна програма децата да 
се здобијат со 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 семе кое ќе може да го засадат во својот дом или 
училиште за да помогнат да имаме повеќе зеленило во природата. На 
подарокот, односно на летокот што ќе го добијат заедно со семето, залепен 
е  уникатен код. Овој код децата ќе може да го внесат на веб-страницата 
на Пакомак за да се регистрираат за учество во екоквизот на компанијата. 
Децата со најдобри резултати ќе освојат велосипед, ролерки, скирол, 
фотоапарат и уште многу други интересни подароци.

Проектот досега е одлично прифатен од сите деца кои учествуваа во 
него. Во наредните месеци ќе продолжи да се одвива и низ останатите 
училишта, а компанијата верува дека и таму децата ќе го прифатат со истиот 
ентузијазам. Целта на овој проект е да им помогне на децата да формираат 
навики за секојдневно одговорно однесување кон околината.

ПОЧЕТОК  НА ПРОЕКТОТ 
3Д ЕКОБУС4

НАСЕЛЕНИЕ
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Проект-платформата „Скопје креатива“ е иницијатива на ЈУЦОП 
„Универзална сала-Скопје“ за развој на креативните индустрии, во соработка 
со бизнис секторот од нашата земја. Оваа година беа објавени пет конкурси 
за изработка на нови креативни производи и услуги, на кој учество можеа да 
земат сите креативци индивидуалци, здруженија на граѓани и компании кои 
делуваат и творат во областа на креативните индустрии.

Пакомак беше една од петте компании кои објавија свој конкурс на „Скопје 
Креатива“. Компанијата ги повика сите дизајнери да изработат уникатна 
уметничка инсталација создадена од амбалажен отпад. Наградниот фонд 
за најдоброто избрано идејно решение изнесуваше шест илјади денари и 
истовремено доби директен влез во потесниот избор на најдобри дела на 
традиционалниот конкурс Trash for аrt 2014 кој ПАКОМАК го организираше 
во Ноември 2014 година.

Пакомак со оваа активност ја разбуди креативноста кај луѓето и ги 
инспирираше да погледнат поинаку на отпадот и да создадат од него 
интересни уметнички дела.  

Истовремено, беше потенцирано дека грижата за животната средина 
зависи од сите нас и таа започнува со селектирање и рециклирање на 
амбалажниот отпад.

ПАКОМАК ДЕЛ ОД 
„СКОПЈЕ КРЕАТИВА“5

Детската радио-емисија „Веселата дружина“ со Ивце Пивце е интерактивна 
и едукативна емисија на Радио Слободна Македонија која е во етер секоја 
недела од 10:00-12:00 часот. 

Пакомак ја поддржа оваа емисија и од оваа година во неа ќе бидат 
вметнати повеќе еколошки теми во разговорите со децата. Ќе се разговара 
за важноста од селектирањето и рециклирањето на отпадот, ќе бидат 
промовирани сите активности на Пакомак, ќе се споделуваат искуствата на 
децата со проектите на Пакомак кои се одвиваат во нивните училишта итн. 

Целта е со оваа радио-емисија да се подигне еколошката свест кај 
најмладите и да се развијат кај нив здрави еколошки навики кои ќе имаат 
долгорочни позитивни ефекти врз нашата животна средина.

ПАКОМАК СПОНЗОР НА 
РАДИО-ЕМИСИЈАТА „ВЕСЕЛАТА ДРУЖИНА“6
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Проектот „Чиста околина, чисто училиште, чисти раце“ во кој се вклучени 
60 училишта од 6 скопски општини продолжи од септември, со почетокот 
на учебната година.  Пакомак во секое од овие училишта постави наменски  
контејнери и жолти канти, што учениците  во одредени денови ги полнат со 
амбалажен отпад од пластика. За собраниот амбалажен отпад од пластика, 
Пакомак возвраќа со хигиенски средства - професионални апарати и 
неограничени количини течен сапун - до секоја чешма во училиштата, чии 
трошоци за обезбедување досега беа на товар на родителите. 

Во текот на месец октомври  децата од овие училишта собраа над 5.000 
килограми пластичен амбалажен отпад. Компанијата е задоволна од 
учеството на децата во проектот и нивните постојани заложби за почиста 
животна средина.

Триесетина скопски кафулиња и ресторани веќе цела година се дел од 
еко-акцијата на Пакомак „Аre you recycling?“. Вработените во овие објекти 
ја селектираат амбалажата од пијалаците во кантите на Пакомак и само во 
месец октомври беа собрани 6.000 килограми стаклен отпад. Дополнително, 
преку интересен еко-брендинг, се подигнува еколошката свест и кај гостите 
во овие угостителски објекти. 

Еко-кафулиња и ресторани во Скопје кои се вклучени во проектот се: 
Барбакан, Корзо, Концепт 37, Каса ди Бурбон, Скопје Кафе, кафе бар АБЦ, 
Интермецо, Џино, Сити Грил, Форца Мај кафе во ТЦ Зебра, Баду, Сидро, 
Гурмет, Дукат, Идадија, Кај Перо, Театро, Куќа за храна и Фурна. Нивниот  
број постојано расте, а со тоа и грижата за животната средина во нашиот 
главен град.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПРОЕКТОТ СО УЧИЛИШТАТА 

ПАКОМАК ВО ЕКО-АКЦИЈА СО 
СКОПСКИТЕ КАФУЛИЊА И РЕСТОРАНИ 87
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Во месец ноември Пакомак го поддржа детскиот музички фестивал 
„Златно Славејче“.

Водителот на фестивалот имаше интерактивна комуникација со децата, 
односно им поставуваше различни еко-прашања на кои тие одговараа.   

Пред Универзалната сала, за време на фестивалот, беа поставени 
картолини од препознатливите екохерои од 3Д екобусот на Пакомак со 
кои децата можеа да се сликаат.

Вклученоста на децата во активностите на фестивалот и нивното 
познавање на различните еко-теми покажа дека активностите на 
Пакомак имаат позитивно влијание врз развојот на еколошката свест кај 
најмладите.

ПАКОМАК ДЕЛ ОД 
„ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ“9

Пакомак во месец ноември се сретна со највлијателните новинари од 
нашата земја и со нив ги сподели резулатите од својата работа во 2014.  
Целта на објавувањето на овие резултати е да се запознае јавноста, како и 
компаниите-членки на Пакомак, со влијанието што го прават врз животната 
средина преку селектирање и рециклирање на својот амбалажен отпад. 

Медиумите објавија дека Пакомак преку својата инфрастуктура и со своите 
соработници организираше селективно собирање и рециклирање на 
повеќе од 9.500 тони амбалажен отпад во 2014 година. Тоа значи дека во 
изминатата година беше спасена шума од 70.000 дрвја, заштедена е вода 
потребна да се наполнат 42 олимписки базени, заштедени се 4.000 тони 
нафта, како и електрична енергија која би ја потрошиле 3.900 семејства во 
трособен стан во период од една година. 

Компанијата се надева дека овие податоци ќе ги мотивираат клиентите и 
пред сè јавноста да продолжат да го селектираат и рециклираат својот 
отпад со цел во 2015 да се соберат и рециклират за 30 проценти поголеми 
количини отпад. Тоа ќе значи помалку отпад на депониите и почиста 
животна средина за сите нас.

ПАКОМАК НА КАФЕ СО НОВИНАРИТЕ/ 
РЕЗУЛТАТИ НА ПАКОМАК ЗА 201410
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Компанијата ПАКОМАК со цел да даде еден поинаков поглед на амбалажата 
во секојдневниот живот и да ги инспирира граѓаните да создадат интересни 
уметнички творби од амбалажен отпад, го распиша четвртиот по ред 
награден конкурс Trash for art.  

Конкурсот траеше до 15 декември 2014 година и беше отворен за две 
категории – училишта и поединци. Во секоја категорија беа доделени по 
три награди - за прво, второ и трето место во вредност од 50.000 денари, 
25.000 денари и 15.000 денари.

На конкурсот беа пријавени над 160 уметнички дела од амбалажен отпад, 
па стручното жири имаше тешка задача од сите пријавени да ги одбере 
најдобрите.

Во категоријата поединци беа наградени следните дела:

1 место – награда 50.000 ден. / автор: Стефан Анчевски
2 место - награда 25.000 ден. / автор: Михаил Стојмановски
3 место – награда 15.000 ден. / автор: Цветан Караѓоргиев

СЕ ОДРЖА
TRASH FOR ART 201411 Во категоријата училишта беа наградени следните дела:

1 место – награда 50.000 ден. / СУГС „Никола Карев“- Скопје
2 место - награда 25.000 ден. / СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје
3 место – награда 15.000 ден. / ЈОУДГ „Росица” - Скопје

Оваа година, за сите дела кои влегоа во потесниот избор, беа доделени 
Дипломи за финалисти на Конкурсот Trash for Art 2014. 

Финалисти беа делата од следните училишта/автори: 

 • ООУ „Владо Тасевски“- Скопје 
 • ООУ „Гоце Делчев“- Скопје 
 • автор: Бојан Трпковски 
 • автор: Дарко Базерко 
 • автор: Оливер Настевски 
 • ООУ „Јохан Хајнрих - Песталоци“- Скопје 
 • автор: Мартина Мијушковиќ 
 • СУГС „Никола Карев“- Скопје
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Пакомак на 21 декември ги покани наградените автори и сите финалисти на 
конкурсот „Trash for art 2014“ во Веро-центарот и таму свечено им ги додели 
наградите и дипломите. Воедно, на настанот беше поставена и изложба на 
наградените дела и делата-финалисти.

Изложбата во Веро-центарот се уште е во тек до крај на месец јануари. Преку 
неа, сите посетители во Веро-центарот увидоа дека со малку фантазија 
амбалажниот отпад може да се претвори во вистинска уметност. 

Целта на изложбата е да ја подигне еколошката свест кај јавноста и 
истовремено да ги мотивира сите оние кои ќе ги видат делата од „Trash 
for art 2014“  -  да го селектираат и рециклираат својот амбалажен отпад. 
Пакомак има планови оваа изложба да биде пренесена и во останатите 
трговски центри за да стигне оваа еко-порака до што повеќе луѓе од нашата 
земја. Само заедно, со мала промена во навиките на фрлање на отпадот, 
може да направиме многу за животната средина.

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА 
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