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АКТИВНОСТИ НА „ПАКОМАК” 

ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ ДО 
СЕПТЕМВРИ 2022  ГОДИНА



КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” 
ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУЛИ ДО СЕПТЕМВРИ 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!

ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2022



www.pakomak.com.mk

„Пакомак“ распиша повик за учество на општините во проект „СМАРТ 
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 пријавување е до 31.8.2022 година, каде 
што за учество на општините постојат два модела: 

• да дава субвенција за граѓаните (90.000 МКД годишно по машина)

• да инвестира во вендинг машини

ПОВИК ДО ОПШТИНИТЕ 
ЗА УЧЕСТВО НА ПРОЕКТОТ1



- Пивофест во Прилеп, Грин бич фестивал во Охрид, концерт на Симон 
Трпчевски 

На поголемите настани оваа година „Пакомак“ беше присутен со тим 
од девојки, кои беа ангажирани да ги собираат пластичните шишиња и 
лименките од посетителите. Со тоа што со овој пристап тие ги едуцираа 
посетителите за придобивките од рециклирањето. Вкупно беа собрани 
по две вреќи лименки и ПЕТ-шишиња, вкупно 20 кг амбалажа, каде што 
ангажираниот тим од страна на „Пакомак“ доби пофални зборови од 
посетителите за оваа акција.

ПРИСУСТВО НА ПОВЕЌЕ НАСТАНИ2
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На официјалните профили на „Пакомак“ на „Фејсбук“ и на „Инстаграм“ 
редовно се објавуваат „Антирекорди“, каде што идејата е да му се прикаже 
на народот дека отпадот треба да се селектира соодветно, не како на 
фотографиите. 

КОМУНИКАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ 3



КОНЦЕРТ „САУНД ОФ ГРИН“ (SOUND OF GREEN)4

- Фестивалот „Звукот на Скопје“ беше организиран од страна на Културно-
информативниот центар, каде што едниот ден, во соработка со „Пакомак“ и со 
партнерите го организираше „Саунд оф грин“ (Sound of Green). Повеќе од 3.000 
луѓе од сите генерации го посетија настанот и уживаа во одличната атмосфера 
што ја направија уметниците Дина Јашари, групата „Хајка“ и евровизиската 
претставничка на Србија, Констракта, заедно со нејзината група „Земља грува“. 
На настанот се влегуваше со селектирање едно пластично шише или лименка, 
а „Пакомак“ имаше поставено екокорнер за посетителите да можат соодветно 
да го селектираат отпадот.
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КОНЦЕРТ „САУНД ОФ ГРИН“ (SOUND OF GREEN) СОБИРЕН ПУНКТ И СОЗДАВАЊЕ 
ПРЕПОЗНАТЛИВО ИМЕ ОД ВЕНДИНГ МАШИНИТЕ5

Од страна на „Пакомак“ во секој од маркетите каде што има простор до 
вендинг машината беше поставен обележан собирен пункт со капацитет 
за три до пет полни вреќи. Целта е постигнување оптимум на собирањето 
отпад.



ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ОД „БИМИЛК“ ВО БИТОЛА6

Во Битола свечено беше отворено игралиштето во градскиот парк, кое е 
донација од Битолска млекарница. Отворањето на детското игралиште, исто 
така, беше проследено со многу забава, интересни игри, пеење и едукација. 
Од страна на „Пакомак“ беше организирана и едукативна работилница 
заедно со магионичарот Кристијан на тема екологија преку која на децата 
на интересен и креативен начин им беа претставени рециклирањето и 
пренамената на отпадот.
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ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ОД „БИМИЛК“ ВО БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАЛКАНСКА РАБОТИЛНИЦА7

Од страна на „Пакомак“ беше организирана меѓународна работилница 
со тема „Поефикасна селекција и рециклирање на амбалажниот отпад“, 
каде што учествуваа најголемите компании за управување отпад од 
регионот и тоа од Србија, Грција, Бугарија, Босна, Романија, Унгарија, 
Турција, Чешка, како и претставници од Белгија.

На оваа работилница директорот на „Пакомак“, Филип Ивановски, изјави 
дека нашата држава не заостанува многу во однос на регионот во делот 
на собирање и рециклирање на отпадот.

Целта на „Пакомак“ е до 2030 година 70 проценти од отпадот од пакување 
да се селектира соодветно и да се рециклира.

Во оваа работилница беа разменети различни искуства во поставувањето, 
развивањето и во функционирањето на шемата за преработка и 
рециклирање на отпадот од пакување.
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