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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” 
ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2022  ГОДИНА. 
ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ЧИЈА 
ЦЕЛ Е ПРОМОЦИЈА НА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈА И 
ПРЕРАБОТКА НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД.

АМБАЛАЖАТА 
ШТО ИМА 
МИНАТО, 
МОЖЕ ДА ИМА
И ИДНИНА!
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„Пакомак“ со цел да постигне оптимум трошоци за собирање отпад, во 
соработка со швајцарска амбасада, воведе нови паметни сензори, кои се 
поставени на контејнерите како игло. Сензорите работат преку GPRS и IoT 
(Narrow band) технологија, каде што вработените во „Пакомак“, поврзани 
преку интернет, многу полесно може да следат каква е состојбата со 
контејнерите. 

ИЗРАБОТКА НА ПАМЕТЕН СЕНЗОР ЗА 
КОНТЕЈНЕРИ КАКО ИГЛО ВО СОРАБОТКА 
СО ШВАЈЦАРСКАТА АМБАСАДА1



„Green dot“ е една од најпопуларните ознаки што информираат за тоа 
што ќе се случи со амбалажата. Логото се наоѓа на самата амбалажата 
на производот и информира дека откако производот ќе биде потрошен, а 
амбалажата ќе се фрли, постои некој што ќе се погрижи да ја собере и да 
ја реупотреби. Со тоа што сите компании што на своите производи го имаат 
знакот „Green Dot“, а не се членки на системот на „Пакомак“, се задолжени 
да плаќаат за користењето на трговската марка. За сите тие што се членки 
на системот на „Пакомак“ користењето „Green Dot“ е бесплатно.

РЕГУЛИРАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ТРГОВСКАТА 
МАРКА „GREEN DOT“2
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Оваа година за денот на маската  1 април, „Пакомак“, во соработка со 
Шпаркасе банка и со „Рамстор мол“,по шести пат го организира најзабавниот 
екомаскембал! Настанот се одржа во просториите на „Рамстор мол“, а  на 
него настапи „Златно славејче“. Сите заинтересирани дечиња имаа можност 
да учествуваат во екомаскембалот со изработка на екомаска, која требаше 
да биде едукативна, креативна и воедно да биде изработена од материјали 
што може да се рециклираат, односно пластика, најлон, хартија или слично.

Трите најкреативни маски беа наградени со штедни влогови од Шпаркасе 
банка. За прво место штедниот влог изнесуваше 10.000 денари, за второ 
место 6.000 денари и за трето место 4.000 денари.

ЕКОМАСКЕМБАЛ ВО „РАМСТОР МОЛ“3



ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 
СО ШВАЈЦАРСКАТА АМБАСАДА4

„Пакомак“ распиша повик за учество на општините во проект за паметен систем 
за управување отпад од пакување во партнерство со швајцарската амбасада. 
Во овој проект беше предвидено да се постават 1.800 паметни сензори на сите 
контејнери како игло во сите 40 општини во РСМ и 65 нови вендинг машини. 
Овој проект ќе трае од септември 2022 година до август 2024 година.

Главни критериуми на повикот за општините:

• Општината да инвестира во повратни вендинг машини.

• Општината да партиципира во трошокот за стимулација на населението со  
   0,5 МКД по шише / лименка.

• Вклученост на приватниот сектор од општината во стимулација на граѓаните.

• Предност ќе имаат општините што ќе се групираат во плански региони.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 
СО ШВАЈЦАРСКАТА АМБАСАДА

ГЕНЕРАЛКА-ВИКЕНД5

Во периодот од 6 до 8 мај 2022 година „Пакомак“, заедно со „Пивара 
Скопје“ и со планинарското друштво „Мен енд Маунтен“, ја најави досега 
најголемата еколошка акција – Генералка-викенд 2022 година, која се 
спроведе во 24 општини низ државата, вклучително и во град Скопје. 
Екоакцијата беше поддржана и од Министерство за животна средина и 
просторно планирање и од Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.

Од страна на учесниците беа собрани рекордни 186 тони отпад во 
досега најголемата акција за чистење во земјава. Учествуваа повеќе од 
8.000 волонтери, што е за осум пати повеќе од минатата година.

Екоакцијата е планирано да се повторува секоја година сѐ до 2031 
година, со цел да се исчисти целата земја од отпад и да се спроведе 
одржлив систем за селектирање и управување отпад.



НАСТАН СО ГИЗ И СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ6

„Пакомак“, во соработка со ГИЗ и со Општина Аеродром, организира настан 
за децата од основните училишта каде што уметникот Кристијан Шопов 
им ги долови важноста на чистата животна средина и придобивките од 
рециклирањето. Потоа имаше активност и за децата, кои можеа слободно 
да ги украсуваат неколкуте контејнери за стакло.
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НАСТАН СО ГИЗ И СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ НОВ МОДЕЛ НА ВЕНДИНГ МАШИНА7

Во почетокот на оваа година „Пакомак“ потпиша договор со швајцарската 
амбасада за проект во времетраење од 30 месеци. Беше споделено дека 
до крајот на овој проект ќе се постават вкупно 65 вендинг машини. Со 
тоа што во октомври ќе се постават нови 27 вендинг машини, кои се со 
понапреден софтвер, кој на луѓето ќе им овозможи да селектираат 30 
шишиња во минута, со тоа што читачот на баркод ќе следи од која марка 
се и каква амбалажа се селектира.



ПОВИК ЗА ОПШТИНИТЕ ЗА 
УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ8

„Пакомак“ распиша повик за учество на општините во проект за паметен 
систем за управување отпад од пакување во партнерство со швајцарската 
амбасада, од кој ќе имаат придобивки сите три вклучени страни: граѓаните, 
општините и „Пакомак“. Рокот на аплицирање беше до 31.8.2022 година, 
каде што за учество на општините има два модела: 

• Да даваат субвенција за граѓаните (90.000 МКД годишно по машина)

• Да инвестираат во вендинг машини
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ПОВИК ЗА ОПШТИНИТЕ ЗА 
УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ

СОБИРАЊЕ КАПАЧИЊА 
ОД ПЕТ-АМБАЛАЖА9

„Пакомак“, во соработка со „Кредисимо“ (Credissimo), постави неколку 
садови за собирање капачиња во Скопје и во Битола. Редовна должност 
на „Пакомак“ е да ги празни.



НАСТАНИ НА КОИ БЕШЕ 
ПРИСУТЕН „ПАКОМАК“ 10

Во изминатиов период се случуваа повеќе познати настани во Скопје и во 
другите градови како што се: „Виноскоп“, „Златна бубамара“, концерт во 
Крушево, каде што „Пакомак“ постави контејнери на влезовите и организираше 
промотим со ранци, кој поминуваше низ луѓето и селектираше отпад.
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НАСТАНИ НА КОИ БЕШЕ 
ПРИСУТЕН „ПАКОМАК“ 

„ПАКОМАК“ ГОВОРНИК НА 
РАБОТИЛНИЦАТА ТАИЕКС11

На 14 и на 15 јуни во Скопје беше организирана работилница за 
поддршка на локалната самоуправа ТАИЕКС на тема „Управување отпад 
и развој на локалната економија“. Целта на работилницата беше да 
ги сподели политичките иницијативи на ЕУ и да придонесе во нивно 
претворање во практични мерки за развој на одржлива економија, 
ефикасно искористување на ресурсите и компетитивност на локалната 
економија, а сето тоа во рамките на „Зелената зделка“ (Green deal). На 
настанот се обратија неколку домашни и странски стручни лица, а од 
С.Македонија беше присутен „Пакомак“.
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