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ФОРМИРАНА НОВА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ ПОСЕБНИ ТЕКОВИ ОТПАД2

Во согласност со националните цели, во 2020 година во Македонија треба 
да се рециклира 60 отсто од отпадот од пакување, односно повеќе од 65.000 
тони годишно хартија, пластика, стакло, лименки и дрво.

За таа цел, формирана е Асоцијацијата за управување посебни текови отпад 
при Стопанската комора на Македонија, која ги обединува и стопанските 
субјекти што имаат лиценца за колективно или за самостојно  постапување 
со посебни текови отпад од пакување, од батерии и акумулатори и од 
електричен и електронски отпад. Се очекува бројот на членките да се 
зголеми и со пристапување на  други заинтересирани стопански субјекти,  
како и со субјектите што се занимаваат со постапување со отпадот од 
возила, од гуми, текстил и со отпадни масла. 

Претседател на новата Асоцијација е извршниот директор на „Пакомак“, 
Филип Ивановски, а основните цели на Асоцијацијата се да ги координира 
учесниците, односно да се постави како спрега меѓу бизнис-секторот, 
институциите и граѓаните во системот  на управување на овие текови на 
отпадот со најниски трошоци за индустријата и со најголема еколошка 
придобивка за граѓаните.
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Учениците од сите основни училишта во осум скопски општини веќе петта 
година по ред, преку проектот  „Рециклирање?! - КАЖИ ДА!“, по иницијатива 
на „Пакомак“, друштвото за управување пакување и отпад од пакување, и на 
Шпаркасе банка имаат можност да учат за придобивките од селектирањето 
и од рециклирањето на амбалажниот отпад, но и во поширока смисла 
да осознаваат за волонтерската работа, која развива свесност за 
општествените проблеми, поттикнува заедништво и активизам, соработка и 
наоѓање соодветни решенија. 

Оваа година учениците од основните училишта во Карпош, Центар, Гази 
Баба, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Аеродром, Чаир и во Бутел собраа 
повеќе од 32 тона амбалажа од пластика или повеќе од 1.200.000 пластични 
шишиња, од кои 16 проценти, односно 200.000 пластични шишиња собраа 
учениците од ОУ „Браќа Миладиновци“ од Аеродром, што им го донесе 
првото место. Другите наградени училишта се:  ОУ „Аврам Писевски“, ОУ 
„Кузман Шапкарев“, ОУ „Крум Тошев“, ОУ „Димитар Поп-Ѓеорѓиев Беровски“, 
ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“, ОУ „Климент Охридски“ и ОУ „Тефејуз“.

На настанот за доделување награди беа присутни претставници од 
наградените училишта, многу ученици, наставници и други поединци од 
страна на вклучените субјекти и иницијатори и поддржувачи на овој проект.

„Пакомак“ со години промовира најразлични аспекти за развој на 
потенцијалите на учениците, идентификација и евалуација на тие аспекти 
за што поголема вклученост во општествено одговорните активности што 
носат бенефит за сите.

ПРОЕКТОТ „РЕЦИКЛИРАЊЕ?! - КАЖИ ДА!“ ГИ 
ДОДЕЛИ НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИТЕ УЧИЛИШТА5











Ракометарот на Вардар, Шпанецот Џуан Кањељас, со читателите на 
„Екопредвесник“ сподели искуства од системот за селекција на отпад во 
неговата земја.  

Во Шпанија отпад се селектира веќе неколку децении и луѓето веќе 
имаат создадени навики. Мислам дека и свеста е на високо ниво и сите 
размислуваме каков свет сакаме да им оставиме на нашите деца. Не можам 
ни да го замислам мојот град полн со отпад, за мене нема таква опција, вели 
Кањељас.

Луѓето во Шпанија сакаат да селектираат и да рециклираат отпад, навиките 
се веќе создадени бидејќи системот постои и постојано се унапредува веќе 
неколку децении, вели Џуан Кањељас.

Во резиденцијалните делови од шпанските градови има локации на кои се 
поставени по три или четири контејнери за селекција на различни видови 
отпад. Жолтите контејнери се за пластика, сините за хартија, зелените 
за стакло, а четвртиот контејнер е за органски отпад. Овие локации се 
позиционирани многу блиску  до домовите, за речиси никој да нема повеќе 
од пет минути одење. Тоа е и потребно и практично, објаснува Кањељас, 
бидејќи секој треба да ги донесе вреќите со селектиран отпад од дома, а 
сакаме тоа да го прави што почесто и да не му претставува мака ниту губење 
време. 

Во градинките и во училиштата најмалку еднаш неделно децата разговараат 
или слушаат предавање на теми од екологијата, рециклирањето, отпадот, 
загадувањето. Секое дете уште во градинка мора да научи за каков отпад се 
наменети контејнерите во различни бои. Има и денови на екологијата во кои 
децата се запознаваат со природата или на училиште одат со велосипеди 
или пеш.

ЕКОИСКУСТВО НА ЏУАН КАЊЕЉАС, РАКОМЕТАР НА 
ВАРДАР: „ШПАНИЈА СО ДЕЦЕНИИ ГО НАДГРАДУВА 
СИСТЕМОТ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД“10









Во септември, пак, фокусот за едукација на населението се префрли на 
најмалите, со пуштање во функција на проектот на кој „Пакомак“ е посебно 
горд – играта „Green game“. „Green game“ e мобилна апликација за деца каде 
што преку игри и собирање поени децата учат за екологијата, се забавуваат, 
но и вистински го селектираат отпадот за да напредуваат во играта и да 
бидат наградени.

ПРОМОЦИЈА НА ИГРАТА „GREEN GAME“, 
МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ДЕЦА13




