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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” 
ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ ДО МАРТ 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“ потпиша договор со швајцарската амбасадата за проект за 
реализација на смарт систем за управување со отпад од пакување во 
времетраење од 30 месеци. Во овој договор беше кажано дека ќе се 
поставуваат 65 вендинг-машини. Во план е тестирање на една таква машина 
во наредниве два-три месеца. 

Како дел од овој проект е започната изработката на софтвер за управување 
на паметни сензори кои што ќе бидат поставувани на Игло контејнерите и 
развој на паметни сензори. Целта е преку овој софтвер да им се овозможи на 
собирачите на отпад да ја извршуваат својата работа полесно и поефикасно 
со автоматско креирање на оптимални маршути, кои собирачите може да 
ги користат за празнење на Игло контејнерите. Во периодот што следи 
ќе биде тестиран прототип на неколку сензори за да се увиди процесот 
на функционирање. Со овој проект е предвидено поставување на 1.800 
сензори на сите Игло контејнери. 

Исто така, беше организиран настан во живо со швајцарската амбасада 
за настап на Форумот за меѓународна соработка со цел промоција на 
проектот. На форумот на ниво на сите Швајцарски амбасади во светот 
беше дискутирано за урбаниот развој и системските промени (како што се 
управувањето со отпад, управувањето со водите, енергетските системи итн)

ПРОЕКТ СО ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА1
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Под мотото „Истражи ја креативноста“ „Пакомак“ го распиша годинашниот 
конкурс за „Trash for Art“,  каде што и оваа година поддржувачи на конкурсот 
се битолската млекарница и „Пивара Скопје“, кои обезбедија специјални 
награди за делата направени од амбалажа од нивните производи.

Како и секоја година, овој конкурс е отворен за сите возрасни и деца, делата 
што се пријавени се натпреваруваат во повеќе категории и тоа: 1) градинки, 
2) основни училишта и 3) поединци и други организации. За секоја категорија 
е обезбедена парична награда и тоа: за прво место 30.000 денари, за второ 
место 20.000 денари и за трето место 10.000 денари.

Оваа година традиционалниот конкурс е поддржан дополнително од 
„Пивара Скопје“ и од „Бимилк“ и за најкреативните дела ќе се доделат 
специјални парични награди. Две посебни дела изработени само од 
амбалажен отпад од производите на „Пивара Скопје“ или од амбалажата 
на „Бимилк“ ќе бидат наградени со по 30.000 денари.

За учество во официјалната селекција доставените дела треба да се 
изработени од најмалку 10 парчиња амбалажен отпад и да бидат високи до 
150 см, а се доставуваат во Кинотека на РСМ.

ОБЈАВЕН КОНКУРСОТ ЗА „TRASH FOR ART“  
ЗА 2022 ГОДИНА2
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Специјални награди од „Бимилк“ и од „Пивара Скопје“.   

„Пакомак“ го затвори годинашното издание на „Trash for Art“ со 
прогласување на победниците од секоја категорија. Овој пат „Пакомак“ 
заедно со партнерите „Пивара Скопје“ и „Бимилк“ обезбеди специјални 
парични награди за најдобропласираните дела.

Оваа година беа поднесени вкупно 185 дела, создадени само од амбалажен 
отпад. 

Беа прогласени 11 добитници на награди, од кои две дела добија специјална 
награда од страна на „Пивара Скопје“ и на „Бимилк“.

За да ги промовира наградените дела, „Пакомак“ ги изложи во „Веро 
Центар“. Преку овaa изложбa на големиот број посетители им беше упатена 
порака за тоа колку е важна грижата за нашата животна средина. Делата беа 
пример за тоа дека искористената амбалажа може да се користи повторно 
и место да оди на отпад од неа може да се создаде уметничко дело.

ОБЈАВЕНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА „TRASH FOR ART“3



„GREEN DOT“4

„Green dot“ е една од најпопуларните ознаки што информираат за тоа што 
ќе се случи со амбалажата по нејзиното искористување. Логото се наоѓа на 
амбалажата на производот, со тоа што дава до знаење дека откако производот 
ќе биде потрошен, а амбалажата ќе се фрли, постои некој што ќе се погрижи 
да ја собере и да ја реупотреби таа амбалажа. 

„Пакомак“ е прва компанија во Македонија што има дозвола за селекција и 
за преработка на отпад од амбалажа. Со одлука од Комисијата за заштита од 
конкуренција и од страна на виш управен суд е потврдено дека „Пакомак“ има 
право за наплата на користењето „green dot“. Ова значи дека сите компании што 
се корисници на трговската марка „green dot“, а што не се членки на системот 
на „Пакомак“, се должни да му плаќаат на „Пакомак“ за нејзино користење.  
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КОМУНИКАЦИЈА СО НОВИ КЛИЕНТИ5

Од почеток на оваа година одреден број компании побараа да се приклучат 
кон системот на „Пакомак“. Во системот на „Пакомак“ има повеќе од 850 
компании со кои успешно соработува и на кои им нуди еколошки безбедни 
и економски оправдани решенија за амбалажниот отпад.

Производителите и увозниците на производи спакувани во амбалажа имаат 
законска обврска да организираат систем за собирање, селекција и за 
рециклирање на сопствениот амбалажен отпад што завршува кај крајните 
корисници. Поради почитување на законот, сите тие имаат интерес да се 
приклучат на системот на „Пакомак“. Компаниите што сакаат да се приклучат 
биле членки во систем што веќе нема дозвола за работа како колективен 
постапувач со отпад.



„ПАКОМАК“ СО ОСТВАРЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ 
ВО 2021 ГОДИНА И ВО ИДНИНА ОСТАНУВА ВАШИОТ 
СИГУРЕН ПАРТНЕР
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