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Со цел подигање свест кај граѓаните за важноста на рециклирањето и 
правилното располагање со ресурсите, „Пакомак“ потпиша меморандум 
за соработка со ЈП „Водовод и канализација“, со што ЈП „Водовод и 
канализација“ стана првото претпријатие во државата коешто испорачува 
сметки на рециклирана, еколошка и биоразградлива хартија. 

Соработката се должи на сетрификацијата на ЈП „Водовод и канализација“, 
коешто со воведување на интернационалниот стандард ISO 14001, ја 
потврди својата стратегија за  делување согласно европските стандарди за 
заштита на животната средина.

Граѓаните и корисници на услугите на ЈП „Водовод и канализација“, 
оттогаш започнаа да добиваат сметки за вода отпечатени на рециклирана, 
биоразградлива хартија, а потврда за екохартијата е логото на  „Пакомак“ 
коешто се наоѓа на секоја сметка. 

БИЗНИС ЗАЕДНИЦА 

СОРАБОТКА СО ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“1
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Во месец март, „Пакомак“ го достави  Годишниот извештај до Министерството 
за животна средина и просторно планирање со остварени национални цели 
за 2019 година.

Според извештајот за 2019 година, пријавени се 50.537 тони амбалажен 
отпад од коишто 55,41% се рециклирани, односно вкупно 28.002 тони 
амбалажен отпад. Во 2019 година, „Пакомак“ инвестираше во контејнери 
за стакло во 24 града низ државата, покривајќи 74% од територијата, а беа 
донирани и метални контејнери за пластика и хартија на град Скопје.

“Наша цел е понатамошна соработка со локалните самоуправи, и на 
различни локации да има барем по еден контејнер за амбалажен отпад, пред 
се ПЕТ, хартија, лименки и стакло, како и да се обезбедат специјализирани 
возила кои ќе ги опслужуваат. За да имаме иднина, треба сите одговорно 
да се однесуваме! Граѓаните да го селектираат отпадот, институциите да 
се грижат за негово селектирање и рециклирање, а компаниите загадувачи 
да плаќаат соодветен надоместок за тоа. Животната средина е неповратен 
ресурс. Ако еднаш ја уништиме, тешко повторно да ја повратиме. Затоа 
сите ние треба да биде одговорни, и секој во својот домен да придонесува“, 
истакна извршниот директор на „Пакомак“, Филип Ивановски.

Веќе деветта година по ред, „Пакомак“ ги исполнува своите цели и ја 
гарантира сигурноста на своите клиенти. Воедно, компанијата постојано 
расте во поглед на проекти за правилно рециклирање отпад, едновремено 
инвестирајќи во проекти за подигање свест кај граѓаните за неопходноста и 
начинот за селектирање и рециклирање отпад, а ќе продолжи со исто темпо 
и во иднина.

ДОСТАВЕН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ДО МЖСПП2



Изборот за најзелена општина на територијата на Република Северна 
Македонија продолжува и оваа година.

Во соработка со невладината организација „Балкан Еко Институт“ и 
„Шпаркасе банка“, „Пакомак“ втора година по ред распиша конкурс за 
избор на најеколошка општина за претходната година.

На конкурсот можат да се пријават сите општини од нашата земја, со 
пополнување на апликација за учество и испраќање на истата до крај на 
месец април. 

Критериумите за учество се однесуваат на инвестициите што општините ги 
презеле во тек на целата 2019 година, по однос на соодветен третман и 
селекција на отпад, засадување дрвја и зелени површини, како и инвестиции 
по прашањето на енергетска ефикасност. 

„Пакомак“ ги повика градоначалниците на сите општини да земат учество 
на конкурсот.

„Проблемите поврзани со загадувањето на воздухот, третманот на отпадот, 
водите и почвата не засегаат сите, заради што мораме постојано и активно да 
се посветиме на нивно решавање. „Пакомак“, како општествено одговорна 
компанија, има цел да ги мотивира и наградува сите коишто овие обврски ги 
извршуваат сериозно“, изјавуваат оттаму.

„ПАКОМАК“  „БАЛКАН ЕКО ИНСТИТУТ“  И 
„ШПАРКАСЕ БАНКА“ ЌЕ ИЗБЕРАТ НАЈЕКО 
ОПШТИНА ЗА 2019 ГОДИНА
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Апликацијата за пријавување на конкурсот учесниците може да ја најдат на 
официјалната веб страна на „Пакомак“ и истата да ја пополнат и достават 
во електронска форма на i.brdaroski@pakomak.com.mk, до 30 април 2020 
година, до 23.59 часот. 

Изборот за најеко општина се очекува да се одржи до крајот на месец мај 
2020 година, а најзелената општина ќе биде наградена со детско еколошко 
игралиште.



Со цел придонес за почиста животна средина, како и подигање на свеста 
кај младите за правилно селектирање и рециклирање отпад, „Пакомак“ 
отпочна соработка со невладината организација за екологија „4 СЕЛЕКТ“ 
за организација на континуирани активности за собирање ПЕТ амбалажа во 
десетина основни училишта на територија на Општина Карпош. 

„Основна цел на овој проект е да продолжиме со едукација и стимулација на 
децата, како и на нивните родители да носат пластична амбалажа и хартија 
во поставените контејнери, подигнување на свеста за заштита на здравата 
животна средина, всадување на еко- културата кај децата - основци, уште од 
најрана возраст, како и зголемување на хигиената во училиштата“, истакнаа 
од „Пакомак“.

Согласно концептот на проектот, во основните училишта во Општина Карпош, 
„Пакомак“ за секое дете делеше биоразградливи кеси за повеќекратна 
употреба, за во нив, децата во своите домови заедно со родителите да го 
селектираат отпадот од пакување (пластични шишиња и хартија). 

 Во училиштата, за време на средбите со децата, како дел од проектот, 
невладината организација за екологија „4 СЕЛЕКТ“, организираше 
едукативни презентации. 

АКЦИЈА СО НВО  „4 СЕЛЕКТ“ ЗА СОБИРАЊЕ 
ПЕТ АМБАЛАЖА ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД 
ОПШТИНА КАРПОШ

4

НАСЕЛЕНИЕ 



www.pakomak.com.mk

Собраните количини селектиран отпад  се мереа во присуство на официјален 
претставник од невладината организација „4 СЕЛЕКТ“, а  потоа „Пакомак“  
во утврдените термини, редовно го собираше  целокупниот селектиран 
отпад и го транспортираше до компаниите рециклатори. 

По собирање на отпадот, како дел од акцијата на секое дете му беа доделени 
биоразградливи кеси за повеќекратна употреба.



За потребите на повратните вендинг машини за пластични шишиња и 
лименки на „Пакомак“, што треба да бидат пуштени во употреба во тек на 
2020 година, во февруари беше развиена Екомак мобилната апликација.

Апликацијата ќе им овозможи на корисниците собирање на т.н. „зелени 
поени“. Имено, за секое шише или лименка што ќе го рециклираат  во 
некоја од вендинг машините на „Пакомак“, корисниците на апликацијата 
ќе добиваат  „зелени поени“ коишто преку оваа апликација ќе може да 
ги заменат  со соодветни награди, односно ќе може да ги искористат за 
плаќање производи и јавни услуги (на пр. комунални такси, билети за јавен 
превоз, паркинг и сл.)

Екомак мобилната апликација ќе биде достапна за бесплатно симнување. 
Секој којшто ќе ја користи повратната вендинг машина на „Пакомак“ со 
симнување на апликацијата ќе добие свој кориснички профил преку кој ќе 
може  да го следи бројот на добиени и искористени поени, да ги користи 
поените за плаќање на услуги и да ги заменува за награди од „Пакомак“.

РАЗВОЈ НА ЕКОМАК АПЛИКАЦИЈАТА ЗА ВЕНДИНГ  
МАШИНИ 5
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Развојот на повратните вендинг машини на „Пакомак“ засега оди според 
утврдениот план со Фондот за иновации и технолошки развој, а се очекува 
истите да бидат пуштени во употреба до крајот на 2020 година. 

На почетокот, се планира да се постават вендинг машини во неколку 
општини, а на долгорочен план се очекува да бидат поставени на целата 
територија на државата.

Проектот е наменет за сите граѓани, а целта е да се поттикне ефикасното 
рециклирање  отпад.



ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПО ПОВОД СВЕТСКИ ДЕН НА 
ВОДАТА 6

По повод Светскиот ден на водата, ЈП „Водовод и канализација“ во 
соработка со „Пакомак“ одржа презентација во неколку основни училишта 
на територија на град Скопје.

Информативната и интерактивна презентација, чијашто цел беше пред сè 
едукација на најмладите, беше на тема „Водата е нашето богатство“. Преку 
презентацијата младите имаа можност да дознаат повеќе околу значењето 
на водите, но и нивната заштита преку совесно користење ресурси и 
соодветно рециклирање.

Акцијата е дел од активностите предвидени со меморандумот за соработка 
меѓу „Пакомак“ и ЈП „Водовод и канализација“.

Светскиот ден на водата, од 1993 година наваму, се одржува секоја година 
на 22 март, откако претходната (1992) година, во Обединетите Нации,  беше 
одржана Конференција за животна средина и развој.
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 “ПАКОМАК“ ДОНИРА КОНТЕЈНЕРИ ЗА СОБИРАЊЕ 
АМБАЛАЖНО СТАКЛО ВО БЕРОВО7

„Пакомак“ донираше пластични контејнери на Општина Берово што ќе 
служат за собирање и складирање амбалажно стакло.

Контејнерите се со капацитет од 1,5 кубен метар и се поставени на 
фреквентни локации со цел да бидат полесно достапни на граѓаните, а 
во нив ќе може да се фрла исклучиво отпадно стакло како амбалажа од 
шишиња и тегли.

“Садовите за собирање стакло ќе придонесат за засилување на системот за 
собирање отпад што може да биде реупотребен и рециклиран. Апелираме 
до сите граѓани да се однесуваат одговорно со поставените контејнери“, 
изјавија од општината.

Донацијата на контејнери за општина Берово, е само почеток на акцијата за 
селектирање комунален отпад во општината, каде што во понатамошниот 
период ќе се работи на зголемување капацитети за селекција на 
преостанатиот отпад, со цел заштита на животната средина и здравјето на 
граѓаните.
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