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БИЗНИС ЗАЕДНИЦА

1

ПАКОМАК ДЕЛ ОД
ПРВИОТ FMCG САМИТ

Првиот самит FMCG во Македонија се одржа на 12 мај во хотелот
„Александар Палас“.
На самитот присуствуваа претставници од менаџментот на најголемите
компании во Македонија, вработени во секторите за набавка, маркетинг и
продажба, како и консултанти, агенции и придружни дејности. Се дискутираа
актуелните прашања и проблеми што ги засегаат трговците, дистрибутерите
и производителите и преку примери од добрата практика на компаниите,
истите беа анализирани од нов, свеж агол.
Пакомак, како поддржувач на самитот, на присутните им подели еко-торби
и ги потсети за важноста од селектирањето и рециклирањето на отпадот.

ИНВЕСТИЦИИ ВО
ИНФРАСТРУКТУРАТА

2

НОВИ КАНТИ ВО
ТЕТОВО И БИТОЛА

Пакомак непрекинато ја развива комуналната инфраструктура во Р.
Македонија. Донациите на канти и контејнери во градовите и населените
места низ земјата имаат за цел да го направат селектирањето и
рециклирањето на амбалажниот отпад лесно достапно за сите.
Во изминатите 3 месеци беа поставени канти за селектирано одложување
на отпадот на следните локации:
• ТЦ „Палма Мол“ во Тетово – 10 канти
• Битола – 500 канти низ центарот на градот
Пакомак е најпосветениот колективен систем за управување со отпад од
пакување во земјава, преку чиј систем поминува над 42.000 тони амбалажен
отпад годишно. Подобрувањето на комуналната инфраструктура не само
што ќе помогне за полесно селектирање и рециклирање на отпадот, туку ќе
придонесе и за зголемување на еколошката свест во јавноста.
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БРЕНДИРАЊЕ НА
КАМИОНИ ВО БИТОЛА

Како продолжение на соработката со Јавното комунално претпријатие
во Битола, Пакомак ги брендираше камионите за собирање на отпад на
компанијата со еко-пораката „Не го прекинувај кругот“.
Визуелниот приказ на тоа како пластичните шишиња стануваат чевли,
картонската кутија-книга, а стакленото шише - стаклена чаша, дополнително
ќе ги мотивира граѓаните на Битола да не го прекинуваат кругот и да го
селектираат и рециклираат на отпадот.
Пакомак и понатаму ќе продолжи со активности кои ќе ја јакнат еколошката
свест и ќе ја поттикнуваат грижата за животната околина.
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ПРОДОЛЖУВААТ
ДОНАЦИИТЕ ВО ТЕТОВО

Пакомак на градот Тетово му донираше камион за собирање на хартија,
како и половина од сумата потребна да се купи возило за метење улици.
Ова е трет камион којшто компанијата Пакомак го донира во Тетово, а
досега во градот се донирани и 40-ина контејнери и 100 дводелни канти за
селективно собирање пластична амбалажа и друг комунален отпад.
Тетово е еден од градовите кој по Скопје генерира најмногу отпад, а со
тоа и отпад од пакување, па со овие донации значително е подобрена
комуналната инфраструктура во градот и хигиената на улиците.
Донацијата во Тетово ја прими градоначалничката Теута Арифи која се
заблагодари за поддршката од „Пакомак“ во справувањето со отпадот и
изрази уверување дека со ваква партнерска соработка, Тетово набрзо ќе
биде град кој одржливо и ефикасно ќе го менаџира својот отпад, вклучувајќи
го и отпадот од пакување.
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ОТВОРЕНА ПРВАТА ЛИНИЈА ЗА
СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ ВО ШТИП

Соработката помеѓу Пакомак, општина Штип и Јавното претпријатие Исар
почна уште во 2011 година со заеднички активности, за да во оваа тековна
2015 се направи крупен исчекор со пуштање во употреба на линијата за
секундарна селекција на отпад од пакување.
Првичните резултати кои се реализирани во текот на месец јуни, во
периодиот на пробна работа, се охрабрувачки. Селектирани се повеќе од
4,5 тони пластични шишиња собрани на територијата на општина Штип,
односно околу 150.000 парчиња ПЕТ амбалажа.
Линијата се состои од две машини, транспортна лента и преса, за селекција,
пресирање и балирање на отпадот. Целата инвестиција чини околу 40.000
евра и е дел од соработката на Исар со компанијата Пакомак.
Во Штип дневно се произведува околу 280 м3 комунален отпад. Од него, 30
% отпаѓаат на пластика, 33 % на хартија, 3 % стакло и 40 % друг комунален
отпад. Од оваа количина на отпад, граѓаните селектираат едвај 2 %, а
ЈП Исар собира и преработува околу 6 м3 хартија и пластика дневно.
Останатиот отпад се носи и уништува на градската депонија. Напорите на

ЈП Исар и Пакомак се насочени кон креирање на долгорочни одржливи
методи за превенција, едукација и подигнување на јавната свест за важноста
од селектирање на амбалажниот отпад и заштитата на животната средина.
Јавното Претпијатие Исар, покрај исполнувањето на законските обврски
со отворањето на оваа линија, истовремено ќе овозможи и дополнителен
приход од секундарната селекција, а Пакомак како прв и најголем колективен
постапувач со отпад од пакување во државата, ќе може на еден современ
начин да дојде до реализација на националните цели во управувањето со
отпадот од пакување.
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НАСЕЛЕНИЕ
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ЕКОМАСКЕНБАЛ
ВО РАМСТОР МОЛ

На денот на смеата и шегата – 1-ви април, во ТЦ Рамстор се одржа
третиот по ред екомаскенбал во организација на Пакомак и Рамстор. Под
мотото „Рециклираме и се маскираме“ малите креативци од градинките и
основните училишта од Скопје изработија оригинални маски од амбалажата
на производите кои секојдневно ги употребуваат. Жири-комисијата ги
избра најдобрите еко-маски и тоа во 2 категории на учесници – деца од
3 до 9 години и деца од 9 до 14 години. На победниците во секоја од овие
категории им беа доделени– велосипед, ролерки и скирол.

7

НАГРАДИ ЗА НАЈУСПЕШНИТЕ
ВО „3Д-ЕКОКВИЗОТ“

Во април завршија едукативните презентации кои се одржуваа во 3Д
екобусот на Пакомак во Скопје и истите продолжија во училиштата низ
Штип.
Знаењето со кое децата се здобија за време на предавањата во 3Д екобусот,
можеа да го проверат на веб-страницата на Пакомак преку интересен
екоквиз. Најдобрите ученици беа наградени со следните награди:
I место: Велосипед
Бојана Цилевска – ОУ „Мирче Ацев“ – Ѓорче Петров, Скопје
II место: Фотоапарат
Давид Тодоров – ОУ „Круме Кепески“ – Кисела Вода, Скопје
III место: Скирол
Томас Стојановски – ОУ „Димитар Македонски“ – Кисела Вода, Скопје
IV место: Ролерки
Андреј Ангеловски – ОУ „11 Октомври“ – Центар, Скопје
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ПАКОМАК ДЕЛ ОД
ФЕСТИВАЛОТ „ПОТОЧИЊА“

Пакомак и оваа година го поддржа детскиот музички екофестивал
„Поточиња“.
Пред почетокот на фестивалот, на децата им беше пуштено едукативно
видео за важноста на селектирањето и рециклирањето на отпадот. Тие
воедно се запознаа и со активностите во 3Д екобусот, како и со Веселата
дружина – децата кои на радио Слободна Македонија, заедно со Ивце
Пивце, промовираат здрави еколошки навики.
Пакомак и во иднина ќе продолжи преку вакви активности да гради личен
позитивен однос кон одделното собирање на отпадоците кај децата.
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УЧИЛИШНИОТ ПРОЕКТ
„3Д-ЕКОБУС“ - ВО ШТИП И БИТОЛА

Училишниот проект „3Д ЕКОБУС“ од април до крајот на училишната
година во јуни, продолжи низ училиштата во Штип и Битола.
Станува збор за 40-минутна 3Д инерактивна обука со предавање,
проекција на 3Д филм и интерактивна игра-тест, кои се одвиваа во
рамките на еколошкиот автобус, стациониран во близина на училиштата.
Преку забавна и интерактивна програма децата се здобија со знаења
од областа на екологијата и научија повеќе за одделното собирање на
отпадоците.
Во Штип автобусот помина низ 5 основни училишта и вкупно 2018 ученици
се дружеа со суперхероите на Пакомак. Во Битола, пак, 2835 ученици
од 10 основни училишта беа дел од интерактивната 3Д проекција во
екоавтобусот.
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Коментарите на децата и на нивните наставници беа повеќе од позитивни.
Ви пренесуваме дел од нив:
- „Учениците имаа можност визуелно да ја видат користа од рецклирањето.
Одлично смислено. Се надеваме на идна соработка“
- „На интересен начин учениците научија многу, многу..“
- „Секоја чест, преку игра и забава најдобро се памети!“
Проектот беше одлично прифатен од сите и истиот ќе продолжи од
септември низ останатите училишта во Р.Македонија. Целта на овој
проект е да им помогне на децата да формираат навики за секојдневно
одговорно однесување кон околината.
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ПРОЛЕТНО ЧИСТЕЊЕ НА
ПОДРУМИТЕ ОД СТАКЛО СО „ТИНЕКС“

Во април Пакомак започна екоакција за пролетно чистење на подрумите од
амбалажно стакло со ланецот супермаркети Тинекс.
Во одредени викенди, во периодот од април до јуни, низ повеќе општини во
Скопје беа поставени специјални контејнери за стакло и стара хартија пред
супермаркетите Тинекс. За само 3 месеци беа собрани повеќе од 30 тони
стакло кое беше однесено на рециклирање, а во исто време – граѓаните
се ослободија од стаклената амбалажа и старата хартија што само им
зафаќаше простор во домовите.
За да ги мотивира граѓаните, Пакомак за секои 7 стаклени тегли или шишиња
делеше семе за цвеќе. Со тоа компанијата придонесе граѓаните да имаат не
само чисти, туку и позелени домови.
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ПАКОМАК ДЕЛ ОД
СКОПСКИОТ ЦВЕТЕН ФЕСТИВАЛ

Вториот Скопски Цветен Фестивал се одржа на 16 и 17 мај во Градскиот
парк во Скопје.
За време на фестивалот на цвеќето вработените во ЈП „Паркови и зеленило“
им ги пренесоа своите искуства за правилно садење и одгледување цвеќиња
на присутните, а беа одржани и креативни работилници за изработка на
цветни аранжмани, оригами, венчиња за девојчиња и сл. Еден дел од
фестивалот беше зона за забава и еко-пикник. Тука граѓаните имаа можност
да погледнат цветни перформанси, да вежбаат аеробик со своите деца и да
слушаат музика во прекрасниот цветен амбиент.
Пакомак беше присутен на Скопскиот Цветен Фестивал со свои презентации
во 3Д екобусот на кои децата дознаа многу повеќе за рециклирањето и
зачувувањето на околинатa. Исто така, за време на фестивалот им беа
доделени награди на 150 ученици со најдобри резултати во собирање на
пластични шишиња за оваа учебна година во проектот „Чиста околина,
чисто училиште, чисти раце“.
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ЕКОПРЕДАВАЊА ВО
ГРАДИНКИТЕ И УЧИЛИШТАТА

Пакомак, во соработка со АИЕСЕК, одржа презентација за патот на отпадот
во повеќе градинки и училишта. Децата научија што се случува со отпадот,
откако тој ќе заврши во кантите на Пакомак и како истиот се преработува
во нови, корисни производи. На крајот од презентацијата, на децата им беа
поделени еко-речници и еко-сликовници.
Дополнително, во градинките и училиштата во кои беа одржани
презентациите, беа поставени канти за собирање отпад од пластика
и хартија за да можат децата селектирано да го фрлаат отпадот и да ги
применат знаењата со кои се здобија.
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ЕКОИГРА „МЕМОРИЈА“
ВО КАПИТОЛ МОЛ

Пакомак и Капитол Мол во месец мај организираа интересна екоигра
„Меморија“ за најмладите посетители на трговскиот центар во населбата
Аеродром во Скопје.
Како во секоја класична игра „Меморија“ и тука децата требаше да поврзат
2 исти слики, но во овој случај – различни амбалажи од хартија, стакло и
пластика. Под секоја слика беше наведена точната боја на кантата во која
треба да се фрли таа амбалажа.
На овој начин, преку игра и забава, децата учеа како правилно да го
селектираат и рециклираат отпадот за да имаме сите почиста животна
околина.
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БРЕНДИНГ НА КОНТЕЈНЕРИТЕ
ВО РАМСТОР МОЛ

Пакомак и ТЦ Рамстор го оградија просторот каде што се поставени
контејнерите на трговскиот центар и го искористија како позиција да
постават заеднички брендинг со еко-пораката „Не го прекинувај кругот“.
Контејнерите се поставени зад трговскиот центар каде што има голема
фрекфенција на луѓе, па целта на ваквиот брендинг е да им се прикажат
визуелно на граѓаните придобивките од селектирањето и рециклирањето.
Кога јасно ќе се запознаат со нив, ќе бидат мотивирани да не го прекинуваат
и тие самите кругот на рециклирањето и да ја фрлаат амбалажата во
соодветните канти на Пакомак.
Компанијата и во иднина ќе ги продолжи ваквите партнерски соработки за
да стигне до што повеќе граѓани и да промовира здрави еколошки навики
кај сите нив.
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НОВИ ЕКО-КАФУЛИЊА И
ЕКО-РЕСТОРАНИ ВО СКОПЈЕ

Во еко-акцијата на Пакомак „Аre you recycling?“ се вклучија нови угостителски
објекти, па денес во Скопје има вкупно 70 еко-кафулиња и еко-ресторани.
Вработените во овие објекти ја селектираат амбалажата од пијалаците во
кантите на Пакомак и со тоа придонесуваат истата да биде однесена на
рециклирање, наместо да заврши како отпад.
Сите еко-кафулиња и еко-ресторани имаат интересен еко-брендинг чија цел
е да ја подигне еколошката свест кај гостите во овие угостителски објекти.
Месечно во овие објекти се собира над 30 тони стаклен отпад, а со
вклучување на нови кафулиња и ресторани се очекува таа бројка да
порасне во иднина. Во овие кафулиња и ресторани Пакомак од септември
ќе организира еко-забави кои дополнително ќе ја зацврстуваат еколошката
свест кај граѓаните.
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Светскиот Ден на животната средина, 5 јуни, беше одбележан од
организациите “Планетум“ од Струмица и “4х4х4 Балкански Мостови“ од
Скопје, како и децата од О.У. „Кирил и Методиј“ од с. Дабиља.
На овој ден беше организирано чистење на училишниот двор на О.У. „Кирил
и Методиј“ во с. Дабиља и изложба на слики што најдобро ја прикажуваат
катастрофата на поплавените подрачја во Струмичкиот регион.
Пакомак го поддржа овој настан со тоа што им обезбеди кеси и ракавици
на сите оние што собираа отпад. Дополнително, компанијата му додели
награда на ученикот од О.У. „Кирил и Методиј“ во с. Дабиља којшто имаше
најмногу донесен амбалажен отпад во текот на целата училишна година.
Настанот се реализираше во рамки на проектот: Развој на ENV.net во
Западен
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Балкан и Турција: гласот на граѓаните за нивно влијание на процесот на
реформи за животната средина за што поскора интеграција во ЕУ, поддржан
од Европската Унија.
Пакомак и во иднина ќе биде не само поддржувач, туку и гласноговорник на
сите горливи прашања од областа на екологијата и заштитата на животната
средина.
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