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РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

македонски квалитет на „Пакомак“

торонто е чист и
зелен град, а него-
вите жители многу
се трудат да живеат
еколошки
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„Гласна куќа“, младите се
тие од кои почнува спасот
на планетата
Земја

ВеСнА ПетрушеВСкА

Претседателот Пендаровски 
му ја додели наградата за   

Пивара Скопје“, „Пакомак“ и 
амбасадорите на САД, Холандија
и на В. Британија по 
четврти пат го чистеа 
кејот на Вардар





„Пакомак“ д.о.о. ќе ја заврши
тековната 2019 година со
повеќе од 27.000 тони собран

отпад од пакување од кои најмалку
3.500 тони ќе бидат од собраната
стаклена амбалажа. Да нагласам, само за
илустрација за нашите неупатени
читатели, количината стаклен отпад од
пакување што се собираше до пред
неколку години од страна на
овластените јавни и приватни
оператори изнесуваше нула килограми.

„Пакомак“ стаклениот отпад од
пакување во најголем дел го собира
директно од угостителските локали и од
таканаречените зелени контејнери како
игло поставени во јавниот простор на
македонските општини со кои
„Пакомак“ веќе има договори за
соработка.

Овие два оперативни канала за
собирање обезбедуваат да бидат
подигнати 2.800 тони стаклен отпад од
пакување, преостанатите количини
стаклен отпад од пакување се
преземени од индустријата. Неспорно е
дека во изминатиов период „Пакомак“
најголемата количина собрана стаклена
амбалажа ја реализираше во соработка
со хотелите, рестораните и со
кафетериите, правни субјекти што се
најголеми корисници на неповратната
стаклена амбалажа. За спроведување на
овој обемен оперативен зафат
„Пакомак“ со своите партнери,
овластените собирачи на неопасен
отпад, воспостави мрежа за собирање во
повеќе од 1.000 угостителски локали во
дваесет поголеми македонски општини.
Интересот меѓу угостителските
работници за спроведување на оваа
активност од месец во месец сè повеќе
расте, а придобивката е повеќестрана.
Имено, угостителите, во согласност со
Законот за управување пакување и

отпад од пакување (ЗУПОП), добиваат
бесплатна услуга за собирање за
извршената примарна селекција на
отпадот од пакување што се генерира во
нивните локали. Општините го
намалуваат количеството отпад што се
депонира во нивната општина и се
намалуваат транспортните трошоци за
фрлање на отпадот во депониите. На
крајот „Пакомак“ година по година
успева да ги реализира националните
цели за собирање, кои произлегуваат од
споменатиот закон.

За жал, и покрај собраните 1.000 тони
стаклена амбалажа од граѓаните преку
мрежата на контејнерите како игло од
1,5 и од два кубни метра поставени во
јавниот простор, објективен заклучок е
дека овој дел од системот за собирање
има многукратно поголем потенцијал од
тој што е реализиран досега. Прашањето
е како да се унапреди тој дел од мрежата
за собирање? Одговорот е едноставен,
треба да се зголеми бројот на
контејнери како игло, кои ќе се постават
во јавниот простор, и да се обезбедат
соодветни специјализирани возила, кои
ќе ги сервисираат во максимално
ефикасни маршрути за собирање.

„Пакомак“ во изминатите години
постави повеќе од 750 специјализирани
контејнери од типот игло со зафатнина
од 1,5 и од два кубни метра во 26
поголеми македонски урбани општини,
сразмерно на нивната големина и на
бројот на жители. Повеќе од јасно е дека
овој број на контејнери е недоволен за
обезбедување квалитетен и оптимален
сервис за македонските граѓани во
сегментот на примарната селекција на
отпадот од пакување. Во периодот што
следува „Пакомак“ очекува голема
помош, а не само декларативни заложби
од локалната самоуправа, која во
согласност со ЗУПОП има обврска да
придонесе во обезбедувањето на
потребниот број садови за примарна
селекција на отпадот од пакување.
Некои членки на локалната самоуправа
тоа, несомнено, досега го спроведуваа,
но, за жал, најголемиот дел од
општинските власти се далеку од
планирање и од реализирање вакви
инвестициско-оперативни планови и
покрај фактот што Законот за
управување пакување и отпад од
пакување е на сила речиси десет

години.
Што се однесува до активностите што

ќе ги спроведе „Пакомак“ во 2020
година од системот за собирање од
хотелите и од рестораните, новитет е
почнувањето со организирано собирање
ПЕТ-амбалажа и алуминиумски
лименки. Во декември 2019 година веќе
се почна со пробно собирање на оваа
амбалажа во четириесетина скопски
угостителски локали и со сигурност
можам да кажам дека, според првичните
реакции, се насетуваат оптимистички
крајни резултати.

Примарно е да сфатиме дека за
личниот труд што ќе се вложи или за
конкретната активност со кој се
зачувува нашата околина не треба
секогаш да очекуваме материјална
сатисфакција. Во нашата држава
годишно се спроведуваат десетици
работилници и јавни дебати во врска со
управувањето на отпадот, но ефектот од
нив слабо се забележува во
македонското секојдневие. Лично
сметам и искрено се надевам дека што
поскоро ќе ги оставиме настрана
демагогијата и бесконечните дискусии,
а ќе се фокусираме на конкретно
реализирање проекти во управувањето
на отпадот од пакување. Нашето здравје
и здравјето на идните генерации во
голема мера зависи од начинот на кој го
управуваме отпадот денес.

Во меѓувреме, вам наши драги
читатели и екологисти, во име на тимот
на „Пакомак“, ви посакувам добро
здравје и многу среќа во новата 2020
година.

Со почит,

Општините мора да инвестираат во инфраструктура
за да се зголеми селекцијата на отпадот

3

екоПредвесник
Број 15, декември 2019
Издавач: Пакомак ДОО Скопје
Уредник: Соња Танеска- Игнатоска
Новинар: Сања Наумовска
Техничко уредување: Гоце Цветаноски
Дизајн: Пакомак
Лектура: Анета Василевска-Љубецкиј
Печати: печатница Серафимовски
Тираж: 28.000 примероци
Бесплатен примерок
Печатено на рециклирана хартија

ВоВедник

Пишува : Игор МакалоскИ,
Оперативен менаџер



акомак“, во соработка со
Шпаркасе банка, ги
награди прилепскиот
градоначалник, Илија

Јовановски, и Општина Прилеп
како најеколошки
градоначалник и општина за
2018 година со ново
мултифункционално детско
игралиште. 

На отворањето на новото
игралиште присуствуваа
генералниот извршен директор
на Шпаркасе банка Македонија,
Глигор Бишев, и менаџерот за
грижа на корисници од
„Пакомак“, Ико Брдароски.
Двајцата официјално  ја пуштија
во употреба донацијата и му ја
доделија наградата на
градоначалникот Илија
Јованоски.

Иако донациите се од општа
корист и интерес за сите луѓе,

сепак најголемата придобивка
од грижата за околината е
здрава и одржлива животна
средина и намалување на
необновливиот отпад.
Позитивните промени во
начинот на работа на општините
во земјава даваат надеж дека
еколошката свест кај луѓето
расте, а благодарение на
„Пакомак“ и на Шпаркасе банка,
тоа не поминува без награда.

Грижата за околината е задача
на поединецот, но само кога
група поединци работат за
заедничка цел може да се
очекува дека работите,
навистина, ќе имаат резултат.

Општина Прилеп постави
пример за тоа како треба да се
одржува чиста и здрава животна
средина.

Од тие причини, Општина
Прилеп и градоначалникот
Јовановски беа прогласени за
победници на конкурсот за
најеколошки градоначалник за
2018 година, титула што ја
заслужија со придонес во
селективното собирање отпад,
овозможувањето собирање
стакло преку сегментот на
хотели и на ресторани,
многубројните инвестиции за
зазеленување големи површини
и слично.

eкo македонија
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Јовановски награден 
како најеколошки 
градоначалник, Прилеп доби 

детско игралиште
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Позитивните
промени во начинот

на работа  на општините во
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радоначалникот на
Општина Кавадарци,
Митко Јанчев, го освои
второто место на

конкурсот за најеколошки
градоначалник за 2018 година, а
„Пакомак“ и Шпаркасе банка
Македонија ја наградија неговата
општина со ново детско
игралиште. Наградата на Јанчев му
ја доделија Глигор Бишев,
генерален извршен директор на
Шпаркасе банка, и менаџерот за
грижа на корисници од
„Пакомак“, Ико Брдароски.

Придонесот кон
екологијата и чистата
околина, обично, се
наградува со поздраво и со
подобро место за живеење, но
понекогаш тоа може да донесе
и многу повеќе. Преку

стимулација во вид на награди и
на донации, „Пакомак“ и Шпаркасе
банка Македонија ги
поттикнуваат општините во
земјава да направат позитивна
промена и подобро да се грижат за
околината. Донациите, кои се од
корист на сите луѓе од заедницата,
претставуваат показател за
добрата работа на општината, а

чистата
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„Пакомак“ и Шпаркасе банка 
ги наградија еколошките проекти на 
Јанчев и на Општина Кавадарци

околина, еколошката средина и
намалувањето на необновливиот
отпад се трајната награда што
произлегува од вложениот труд.

Општина Кавадарци и
градоначалникот Јанчев, во
рамките на конкурсот на
„Пакомак“, беа високо оценети за
својот придонес во инвестирање
во контејнери за селективно
собирање отпад, овозможување
собирање стакло преку сегментот
на хотели и на ресторани, разни
инвестиции за зазеленување
големи површини и урбана
опрема и слично.

Преку стимулација во вид на награди
и на донации, „Пакомак“ и Шпаркасе

банка Македонија ги поттикнуваат
општините во земјава да направат

позитивна промена

Г
Градоначалникот

на Општина
Кавадарци,

Митко Јанчев, го
освои второто

место на
конкурсот за
најеколошки

градоначалник
за 2018 година
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eкo македонија

„пивара Скопје“ и
„Пакомак“, традиционално,
четврти пат по ред,
организираа голема акција за
чистење на Скопје, на која се
придружија и амбасадорите
на САД, Кејт Мари Брнс, на
Холандија, Дирк Јан Коп, и на
Велика Британија, Рејчел
Галовеј. Акцијата, која се
одржа во октомври, собра
повеќе од 200 вработени во
компаниите, амбасадите,
детското СОС село и во
Стопанската комора на
Северозападна Македонија. 

Во најновата екоакција,
која се спроведе во рамки на
повеќегодишната платформа
„Рециклирате ли!?“, се чистеа
неколку километри покрај
кејот на Вардар, во близина
на новиот хотел „Хилтон“, во
скопските општини
Аеродром и Гази Баба. Беше
собран целиот сув отпад од
патеките и од бреговите на
двете страни на реката, кој
понатаму ќе биде соодветно
селектиран и рециклиран.
Традиционално, целата
логистичка поддршка при
транспортот, селектирањето
и рециклирањето на
собраниот отпад во акцијата
ја даде „Пакомак“. За
вадењето на отпадот од
реката се погрижија
нуркачите од спелеолошкото
друштво „Врело“.

Амбасадорите и првите
луѓе на компаниите

присутни на акцијата
истакнаа дека секој човек
треба да покаже личен
пример за грижата за
животната средина и преку
вакви акции да даде свој
придонес за зачувување
здрава животна средина.

„Со ваквите волонтерски
акции што ги организираме
заедно со нашите партнери,
амбасадите на САД,
Холандија и на Велика
Британија, сакаме да упатиме
јасна порака и апел до целата
заедница дека секој треба си
го преземе својот дел од
одговорноста и да се
ангажираме повеќе за
решавање на проблемите со
загадувањето, со што ќе
создадеме одржлива иднина
за нас и за идните
генерации“, рече генералниот
директор на „Пивара Скопје“
Дан Тимотин.

Платформата
„Рециклирате ли!?“ за
подигнување на јавната свест
за селектирање на отпадот
беше промовирана во 2016
година со првата екоакција за
чистење на кејот на Вардар, а
во досегашните акции беа
собрани повеќе од 300 кубни

Во најновата екоакција, која се спроведе во
рамки на повеќегодишната платформа
„Рециклирате ли!?“, се чистеа неколку

километри покрај кејот на Вардар, во близина на
новиот хотел „Хилтон“

Пивара Скопје“, „Пакомак“ и   
на САД, Холандија и на     

по четврти пат го чистеа    
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собрани 35 вреќи 
отпад во акција на

„Пакомак“ и на „Бучен
Козјак“ во Куманово

метри смет. Втората екоакција беше за
чистење на кејот и на водите на Вардар, како и
за чистење на околината и на водите на
езерото Матка, а минатата година беше
организирана и волонтерска активност за
подигнување на јавната свест за замена на
неразградливите пластични кеси со
алтернативни решенија што не ја загадуваат
животната средина, а беше спроведен и
едукативен карван со кој беа опфатени повеќе
од 10.000 основци.

Ико Брдароски од „Пакомак“ нагласи дека
постојат компании и субјекти што пласираат
различна амбалажа на пазарот и генерираат
отпад, а не учествуваат во финансирањето на
системите за негово собирање и рециклирање,
ниту ѝ плаќаат на државата за тоа, со што,
вели, директно ги оштетуваат буџетот и
животната средина.

„Уште од нашето основање, па сѐ до денес,
благодарение на финансиите и на поддршката
од нашите основачи, како ’Пивара Скопје‘ и
другите наши членови, успешно ги
исполнуваме и ги надминуваме еколошките
цели и планови за собирање и за правилен
третман на отпадот од пакување што ги
одредува државата. Но, постојат компании и
субјекти што пласираат различна амбалажа на
пазарот и генерираат отпад, а не учествуваат
во финансирањето на системите за негово
собирање и рециклирање, ниту ѝ плаќаат на
државата за тоа, со што директно ги
оштетуваат буџетот и животната средина. Ова
е проблем што мора соодветно да се адресира
и да се решава“, изјави Брдароски.

м
лекарницата „Бучен Козјак“, заедно со „Пакомак“, граѓанската
иницијатива „Не биди ѓубре“, „Киме граф“ и со поддршка од
Општина Куманово и на ЈП „Чистота и зеленило“

организираше еколошка акција „Биди ин, биди фин, користи Recycle
Bin“, за чистење отпад во центарот на Куманово. Во акцијата, во која
учествуваа педесетина граѓани, волонтери од невладини организации,
извидници, планинари и вработени во приватни фирми, јавни
претпријатија и во Општина Куманово беа собрани повеќе од 35 вреќи
отпад. 

Директорот на „Пакомак“,
Филип Ивановски, истакна дека
компанијата ги поддржува сите
акции за соочување со отпадот,
со цел да се зголеми еколошката
свест кај граѓаните.

„Не можеме ние толку да
исчистиме колку што
несовесните граѓани можат да
фрлат отпад. И ова е еден начин
на повик на граѓаните,
укажување да внимаваат како се
однесуваат, пред сè, со нивниот
личен отпад, џебниот, да го фрлаат во кантите, а потоа и отпадот од
домаќинствата да го фрлаат во соодветни контејнери или да го
селектираат и сите да придонесеме за почиста средина и за заштеда на
ресурсите во градот“, изјави Ивановски. 

За Анита Спасовска, генерална директорка на „Бучен Козјак“,
компанијата, во рамките на својата општествена одговорност, се
грижи за животната средина и иницира подигнување на свеста не
само кај возрасните, туку и кај децата. 

„Да создадеме млади генерации што ќе се грижат за животната
средина и да внимаваат каде ќе ги фрлаат отпадоците од храната.
Ѓубрето не е од тие што случајно ќе поминат туку или ни се на гости,
туку е од нас што секојдневно живееме во Куманово“, изјави Спасовска.

      амбасадорите
        В. Британија

    а  кејот на Вардар



ред многубројна публика, претседателот
Стево Пендаровски му додели Награда за
македонски квалитет на „Пакомак“ за

иновативното решение QR код апликација за
напредно собирање амбалажен отпад.

Традиционално, ова престижно признание се
доделува од страна на Сојузот на стопански
комори (ССК), под покровителство на
претседателот на Северна Македонија, а е
наменето за компаниите и за производите што
имаат традиција во создавање и во одржување
на националната марка.

Во согласност со прецизно воспоставените
критериуми, комисијата составена од членови

на кабинетот на претседателот на Република
Северна Македонија, внимателно ги одбира
добитниците на признанијата земајќи ја
предвид нивната работа во текот на
изминатата година. Сојузот на стопански
комори традиционално ги доделува
признанијата за македонски квалитет –
престижна награда, чијашто мисија е да ги
истакне и поттикне домашните претприемачи
да создаваат трајни вредности. Оваа година,
чест да ја добие наградата имаше „Пакомак“,
друштвото за управување амбалажен отпад.

QR код апликацијата за напредно собирање
отпад од пакување е решение со кое „Пакомак“
ќе понуди полесен начин на собирање,
складирање и рециклирање отпад. Преку неа ќе
се спроведе дополнителна автоматизација на
процесите, што на долг рок ќе донесе
придобивки за граѓаните, за потрошувачите, но
и за компанијата. Новитетот со спроведувањето
на QR код апликацијата со напредна
технологија е тоа што од мануелно
евидентирање на барањата од страна на
клиентите сега се премина во комплетно
автоматизиран процес за евиденција на
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Претседателот Пендаровски 
му ја додели
Наградата за македонски 
квалитет на „Пакомак“
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потребите за собирање.
Наградата за македонски квалитет ја врачи

лично претседателот на Република Северна
Македонија, Стево Пендаровски, а во име на
„Пакомак“ ја прими Филип Ивановски, извршниот
директор на компанијата, кој пред присутните
изјави:

„Нашиот македонски квалитет може да се
подобрува и да расте само и единствено ако секој
од нас, независно од својата професија, го работи
најдобро што може тоа што се нафатил да го
работи...Тоа што ни недостига во Македонија е
малку повеќе професионален однос и
одговорност кон тоа што го работиме! Верувам
дека како држава одиме по тој пат на градење
одговорни професионалци, а тоа ќе значи дека
нашиот, македонски квалитет може да стане
компаративна предност за нашите компании
ориентирани кон извоз... нешто како што се сега
германскиот, јапонскиот, швајцарскиот квалитет...

Ние во ’Пакомак‘ изминативе години успеавме
да изградиме мал, но професионален тим од луѓе
од различни професии, афинитети и возраст, тим
насочен да биде професионален и одговорен во
својата работа. Денес добиваме мала сатисфакција
за нашата професионалност и упорност во

настојувањето да ги менуваме навиките на
нашето општество, награда добиена лично од
претседателот на републиката, за кој сум уверен
дека ќе ги покаже сите атрибути на
професионалец, награда што ќе ни биде импулс
плус да бидеме уште подобри професионалци, да
продолжиме да се менуваме на подобро, ние
самите, но, пред сè, и македонското општеството
околу нас, со иновативни идеи и чесна работа.
Македонија се сака со дела, со работа...и тоа сега” .

„Пакомак“ уште од
2011 година успешно
го управува отпадот
од пакување со цел да
го намали на
минимум негативното
влијание на отпадот
од пакување врз
животната средина и
да промовира
зголемена
општествена
одговорност кај
компаниите во
нивниот однос кон
отпадот од пакување.
Позитивните примери
треба да се
поддржуваат и
истакнуваат, а Сојузот
на стопански комори
не дозволи добрата
работа на „Пакомак“
да помине
незабележана.
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„Гласна куќа“, 
младите се тие од
кои почнува спасот
на планетата Земја

ашата ТВ-серија е

многу популарна

меѓу тинејџерите, од каде

Ви е идејата?

n Како продукциска куќа
долго време ја анализираме
потребата од специјализи-
рана содржина на ТВ-екра-
ните за целната група
тинејџери. Сфативме дека
оваа целна група е целосно
игнорирана. Детските про-
грами не им се интересни на
нив, а другата сервирана со-
држина е далеку од со-
одветна за нив. Долг период
јунаци на македонските ти-
нејџери се ликови што про-
мовираат содржина што не е
соодветна за нивната воз-
раст. Тоа придонесе за ис-
кривена реалност на многу
теми, другарството не е
толку силно колку порано и
создадовме деца што  пре-
рано пораснаа. Затоа ре-
шивме да го реализираме
проектот „Гласна куќа“ и
мислам дека е полн погодок.

Обработувате најраз-

лични теми за доброто во

општеството, дали е тоа

начин да се допре до  мла-

дите?

n Дефинитивно. Знаете,
кога ние родителите им збо-
руваме на нашите деца од

13, 15, 17 години на некои
теми тие не нè ни слушаат.
Едноставно, годините им се
такви. Сакаат да бидат само-
стојни. Кога некој на нивна
возраст ќе сподели таква ин-
формација многу полесно ја
прифаќаат. Се создаваат
трендови на одговорно од-
несување и тоа станува дел
од нивното секојдневие.

Во една од епизодите те-

мата е екологија, но и дру-

гарство, колку сметате

дека е важно да ги научиме

децата како да ја спасат

планетата Земја?

n Ова е многу актуелна

тема во ова општество и
реалноста ни покажува
дека решението е во наши
раце. Како граѓани мораме
да ја преземеме оваа борба
на наш грб. Верувам дека за
разрешување на овој про-
блем најважно е освестено
општество, а младите се
тие од кои се почнува. Са-
каме да создадеме опште-
ство во кое нашите деца ќе
имаат поквалитетен живот
за кој треба да бидат
свесни дека самите се креа-
тори.

Ваши искуства со еколо-

гијата?

n Видете, ние доаѓаме од
една генерација што не-
маше ваква борба. На наше
огромно задоволство, мла-
дите се поосвестени за тоа
прашање од нас. Нивното
секојдневие е исполнето со
овие прашања, свесни дека
тоа им го нарушува квали-

Би сакала да им
се обратам на
тинејџерите и да
им укажам да
останат такви
какви што се. Да
не дозволат
системот да ја
намали нивната
пасија за
животот,
нивната заложба
за себеразвивање и
за создавање
еколошки
освестена нација

ВеСНА ПетруШеВСКАРазговор со 

В



тетното живеење. Тие
живеат со таа реал-
ност. Горда сум што де-
цата, на некој начин,
ни одржуваат лекции
на тема екологија.

Нешто повеќе за со-

работката со „Пако-

мак“.

n „Пакомак“ е компа-
нија што е маркер на
нашето однесување
кон екологијата. Драго
ми е што ваква компа-

нија функционира во
нашата држава. Нив-
ната работа ја знае од
најмал до најголем
член на
општеството.Нè на-
учија да рециклираме,
а, што е најважно, во
свеста на општеството
длабоко ги врежаа
придобивките од тоа.
Ја поздравувам нив-
ната заложба и им по-
желувам уште поголем
развој. 
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колошките навики на
жителите на Канада, генерално, се
сметаат за напредни и за успешни.
Сепак, и ним им недостига
мотивација за да бидат уште
поамбициозни и да работат на
намалување на негативните
последици од климатските
промени, смета Христина
Велјановска, Македонка што живее
во Торонто. Во нејзиниот град,
објаснува, постои програма за
селектирање и за рециклирање на
отпадот, која има позитивни и
негативни аспекти. Отпадот е една
од најголемите закани што го
загрижува целиот свет и ги тера
луѓето да размислуваат подлабоко
за своите активности со кои ја
згрозуваат иднината на нашиот
дом - планетата Земја. Иако има
уште многу простор да напредува
за да биде уште позелен град,
сепак, Торонто е уреден, чист и
зелен град, кој може да
се искористи како
пример за моделирање
на други градови низ
целиот свет. 

Секоја општина има своја
програма за отпад

Управувањето на отпадот
во Канада е регулирано на
провинциско ниво. Секоја
општина развива своја
програма за управување
отпад во согласност со
барањата на Законот за
заштита на животната
средина. Намалувањето
на отпадот,
рециклирањето и
правењето компост се

ефикасни начини за намалување на
генерирањето гасови што
предизвикуваат ефект на стаклена
градина, како што се јаглероден
диоксид и метан.

„Во Торонто отпадот се одделува
во различни канти во кои се

селектира отпад што се
рециклира, биоотпад и
отпад што се носи во

депонија. Кантите се во
три бои, сини за отпадот што

се рециклира, црни за
мешовитиот отпад и зелени
за органскиот отпад. Сите
станбени згради,
продавници, училишта и
државни институции имаат
сини и црни канти, додека

кантите за биоотпад се
воведени неодамна и ги нема

насекаде, а државата сè
уште се обидува да ги

едуцира граѓаните колку е
важно да се прави компост“,

вели Христина. 
Домаќинствата една година

торонто е чист и зелен град,
а неговите жители многу се трудат
да живеат
еколошки

Христина ВелјаноВска од ТоронТо, Канада

Е

Намалувањето на отпадот,
рециклирањето и правењето
компост се ефикасни начини

за намалување на
генерирањето 

гасови што 
предизвикуваат 

ефект на 
стаклена градина, 

како што се јаглероден
диоксид и метан



однапред знаат кога кој отпад ќе
биде собран

Таа објаснува дека на тротоарите
на Торонто, на секои 50 до 100
метри, се поставени канти за џебен
отпад во кој има одделни делови за
селекција на различни видови
амбалажа, како и за мешовит отпад.
Целта е, вели, граѓаните што повеќе
да ги користат за улиците и
парковите да останат чисти.
Домаќинствата, пак, имаат
календар со распоред за собирање
на отпадот за целата година, кој е
подготвен и издаден од Општината.
Сите населби околу Торонто се
поделени по региони и имаат
назначено посебни денови кога
семејствата треба да го изнесат
своето ѓубре. 

„На пример, во мојата населба во
четврток ги оставаме кантите на
работ од тротоарот каде што
службите можат слободно и
непречено да дојдат до нив.
Отпадот за рециклирање и за
компост се собира секој четврток, а
ѓубрето за депонија секој втор
четврток“, вели таа. 

Тие што живеат во згради, пак,
имаат специјално дизајнирани
канали за мешовит
отпад и за отпад за
рециклирање, кои водат
директно во голем
подземен контејнер, сместен
во специјално наменета
просторија, која, пак, е
директно поврзана со
надворешниот пристап за
камиони. Општинските
служби поминуваат
еден ден во неделата,
во зависност од
регионот, и го
собираат ѓубрето од
сите згради. Кантите
за секое
домаќинство, една
сина и една зелена,

се обезбедени од општината, а за
мешовитиот отпад семејствата
купуваат големи црни вреќи. 

Пластиката, стаклото и хартијата
се фрлаат во една канта

За разлика од многу земји, каде
што пластиката, хартијата и
стаклото се селектираат во
различни канти, во Канада
семејствата не се обврзани да ги
одвојуваат. Сè што се рециклира
влегува во сината канта. Христина
објаснува дека за да им биде
полесно, но и за да бидат

позаинтересирани и поефикасни,
граѓаните од општините добиваат
илустриран постер со инструкции
како се селектира домашниот
отпад. 

„Семејствата мораат пластиката
што има храна, течности или друга
содржина прво добро да ја измијат
пред да ја пратат на рециклирање.
Во Торонто во пролетните и во
есенските месеци има и распоред за
собирање ѓубре и органски отпад и
од дворовите, како лисја, гранки,
цвеќиња. Тие мора да бидат
спакувани во специјални хартиени
вреќи, кои домаќинствата сами ги
купуваат, а се собираат
наизменично, една недела ѓубре од
двор, а другата мешовитото“, вели
Христина.

И Канаѓаните грешат, а
едукацијата постојано се
спроведува

Канада посветува големо
внимание и на едукацијата преку
медиумите, но и во училиштата. И
покрај многубројните кампањи,
посочува Христина, сè уште се
случуваат грешки во селекцијата на
отпадот. Особено погрешни

артикли се стават во сините канти,
што ги уништува другите
предмети што можеле да се
рециклираат. 
„Загаденото рециклирање

во моментов троши милиони
долари годишно. Околу една
третина од тоа што е ставено во
сината канта не припаѓа таму.

Во моментов, Онтарио
размислува да ја забрани
пластиката за еднократна
употреба, како што се
цевките, чашите и
шишињата за вода, за да се
намали овој проблем“, вели
Христина. 
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ите првачиња од основното
училиште „Аврам Писевски“ во
општината Карпош добија

еколошки моливчиња од
компанијата „Пакомак“. Децата, не
само што ќе има со што да ги
пишуваат задачите, туку, кога ќе го
истрошат моливчето, ќе можат да го
засадат и да добијат некој зеленчук
или зачинско растение. 

„Пакомак“, по повод почетокот на
новата учебна година, во соработка
со министерот за образование и за
наука, Арбер Адеми, заменик-
министерот за животна средина и за
просторно планирање, Јани
Макрадули, и градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев,
направи акција за подигнување на
еколошката свест на најмладите. 

Министерот Адеми порача дека е
потребно подигнување на свеста за

заштита на животната средина, што,
според него, најдобро се постигнува
преку воспитно-образовниот процес
на учениците и преку наставните
програми што содржат вакви теми. 

Заменик-министерот Макрадули
изјави дека со поддршка на
„Пакомак“десет илјади првачиња ќе
добијат траен подарок – екомоливи
што кога ќе ги потрошат, ќе можат да
ги засадат и ќе можат да уживаат во
одгледувањето и во негувањето на
растението што ќе се развива од
семето.

„Некој ќе одгледа домат, некој
рузмарин…, зависи какво семе има во
неговото моливче. Ова е пример како
од најрана возраст младите ги учат
повозрасните како се чува и се
штити планетата. Борбата за здрава
животна средина се одвива преку
четири компоненти: инвестиции во
инфраструктура, мониторинг,

законодавство и подигнување на
јавната свест. Не случајно сме во ова
основно училиште во општина
Карпош бидејќи тоа е едно од
најдобрите во собирање отпадна
амбалажа од пластика“, рече
Макрадули. 

Градоначалникот Богоев изјави
дека Општината има многу
активности за заштита на животната
средина и против загадувањето, како
што се новите зелени површини,
селекцијата и рециклирањето на
отпадот во училиштата, едукација на
децата од најрана возраст…

„Најсоодветно е навиките за
чување на животната средина да се
всадат во главите на нашите
најмлади уште од најрана возраст. Во
спротивно, кај повозрасните
менувањето на навиките најчесто
оди преку казни или санкции“, рече
Богоев.
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еко совети 

од кои ќе пораснат растенија
ПАКОмАК“ ПОДели еКОмОлиВчињА 

С



„Пакомак“, традиционално,
шести пат по ред го поддржа
фестивалот на детска песна
„Златно славејче“. На штандот на
компанијата, пред почетокот на
претставите во трите фестивалски
дена, од 22 до 24 ноември, на
децата им беа поделени
екомоливчиња. Тие повторно имаа
можност да се сретнат со еколошките
теми и пораки, а годинава добија и
моливче, кое, кога ќе го потрошат, можат да го
засадат и да добијат растение. 

„Пакомак“ е традиционален
партнер на фестивалот, кој в година
ќе го одбележи златниот јубилеј, 50
години од основањето. Годинава,

на сцената на Македонската
филхармонија во Скопје, се испеаја
13 песнички, со поддршка на хорот

од 90 деца, а се слушнаа и песнички од
децата-гости од Романија, Албанија,

Србија и од Хрватска,
Фестивалот „Златно славејче“ го

организира Советот за грижи и за воспитување
деца на Градот Скопје. 
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Станарите на една зграда во
скопската населба Тафталиџе 2
засадија 28 зимзелени дрвја за само
една година. Зградата, која се наоѓа на
улицата „Војвода Васил Чакаларов“
има мал, но многу уреден и зелен
двор. Во овој кус период станарите
самите инвестираа и засадија четири
елки повисоки од 180 сантиметри,

девет туи повисоки од 150
сантиметри, како и осум туи високи
40 сантиметри. 

Покрај тоа што го уредуваат дворот
на зградата, станарите на зградата
број 24 го одржуваат и уредуваат и
зеленилото на јавната површина
пред нивната зграда. Тие засадија
нова трева и купија и засадија и седум
чемпреси високи 180 сантиметри, а
одгледуваат и градина од рози. 

„Целта ни е да создадеме пријатна
околина, пред сè, за нас, жителите на
зградата, да се заштитиме од
бучавата и од правот, кои доаѓаат од
улицата, и да дадеме наш мал
придонес за зазеленување на градот
што се бори за кислород. Сакаме и да
им дадеме и пример на сите наши
сограѓани дека не е тешко да се
организираат и да создадат зелени

градини во својата околина“,
посочуваат станарите од зградата во
Тафталиџе 2.

децата на 
феСтиВалОт 
„злАтНО 

СлАВеЈче“
ДОБиЈА 

еКОмОлиВ-
чињА

Станари на една Зграда ВО тафталиџе 

зАСАДиЈА 
28 ДрВЈА 



д
одека повеќето од нас имаат привилегија да
користат интернет на дневна основа и можат да го
прочитаат ова, и можат да пијат свежа вода без

никаков проблем, тоа не е случај со сите.
Околу две милијарди луѓе немаат безбеден пристап до
вода за пиење, што може да изгледа прилично иронично со
оглед на тоа што живееме на планета составена од две
третини вода. Но, сега може да постои решение.
Неодамна невладината организација „Дајте моќ“ создаде
фабрика на соларна енергија, која ја претвора солената
океанска вода во свежа вода за пиење и со тоа им помага на
25.000 луѓе на ден.
И покрај тоа што ова не е прв проект на организацијата,
„Дајте моќ“ неодамна имаше огромен успех во
инсталирањето на оваа фабрика што ја претвора солената

вода во вода за пиење во Киунга, мал град во Кенија, па
дури и имаше пилот-тест во август што веќе им го подобри
животот на жителите во градот.
Организацијата не планира да запре тука и сака да ја
користи технологијата и во другите делови од светот.
И покрај тоа што се смета дека една третина од луѓето
немаат пристап до вода за пиење, проблемот е многу
поголем во некои региони, особено во Супсахарска Африка.
Затоа кенискиот град Киунга беше избран за поставување
на оваа фабрика за да се реши овој проблем и да им
помогне на колку што е можно повеќе луѓе. По овој успех,
организацијата веќе планира слични проекти во
Колумбија и на Хаити.
Пред инсталирањето на оваа технологија, луѓето
понекогаш морале да патуваат повеќе од еден час само за
да наполнат вода за пиење за себе и за своето семејство.
- Децата од овие села имаат лузни на стомакот и на
колената бидејќи имало многу сол на нивните рани -
изјави Хејс Бернард, претседател на „Дајте моќ“.
Но, инсталацијата на фабриката не само што помогна со
тоа, туку и ги спаси од разни болести бидејќи водата што
порано ја користеле често била полна со загадувачи и со
разни паразити. 
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еко планета 

Кенија ја доби првата 
соларна фабрика, што
ОКеанСКата ВОда ја 
прерабОтуВа ВО
ВОда За пиење 
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Мостот не е само зграда,
мостот е уметничка
„слика“, она што поврзува,
а нејзината изградба е
социјален настан. Во
традиционалната кинеска
култура, мостот има
подлабоко значење и е
симбол на „емоции“ и
„волја“.

остот, кој се наоѓа во селото Таохуан во областа Кимен, југоисточно од
провинцијата Анхеи, е изграден од бамбус. Реката широка 10 метри

што поминува низ ова село го блокирала пристапот до обработливо земјиште,
па затоа на селаните им беше потребен дополнителен пешачки мост. Со оглед
на тоа дека најблиската планина е покриена со бамбус, ова било главниот
градежен материјал. Изграден е во согласност со локалното опкружување и
ресурсите. За разлика од градежништвото од дрво и камен, бамбусот има
добра издржливост и цврстина, а благодарение на технологијата за “печење”,
заобленоста е полесна и контролирана. Преработениот бамбус постепено
гради отпор со текот на времето, што доаѓа како природна пристрасност.
Најсоодветно решение за мост од 10 метри е
лесно да се поддржат греди и да бидат
заоблени. Сепак, од едната страна на брегот
на реката, почетокот на мостот доаѓа во
директен „судир“ со две дрвја, па доколку
биле поставени темелите на мостот,
несомнено ќе ги уништи корените на дрвјата.
Затоа, е избрана градба од вид на конзола за
да не се загрозат овие дрвја.

Оградата е во форма на лак и е интегрирана
со остатокот од мостот и во еден момент
претставува нејзина највисока точка.
Конзолниот мост од бамбус, потпирајќи се
само на јачината на овој материјал, се чини
дека „лебди“. Крајот на мостот е одвоен од
спротивниот брег, како „скршен мост“, што
остава впечаток за необична конзолна форма
и формира еден вид поетска драма.

мост од бамбус, 
градежен материјал 
штО ја штити прирОдата

М



Пакомак“, со
здружени сили

со Министерството за
животна средина и
просторно планирање и со СНС „Ре-пласт“, спроведе
голема хуманитарно-еколошка акција „Едно капаче -
една надеж+“

Целта на оваа акција e да се надминат проблемите
со транспортот, складирањето и со рециклирањето
на собраните пластични капачиња наменети за
рециклирање, како и да се најде решение да се
помогне оваа убава, едукативна, хумана акција да
опстане широко распространета.

– На акцијата „Едно
капаче -

една надеж +“ се приклучивме и ние, учениците од
IIIВ одделение со нашата наставничка Билјана
Стојков од ООУ „Јан Амос Коменски“ - општина
Карпош. За два месеца успеавме да собереме вкупно
2.900 капачиња! Секое донирано капаче е израз на
ученичката  хуманост и развиена еколошка свест!

За една инвалидска количка е потребно да се
рециклираат 350.000 капачиња, но „Пакомак“
повикува оваа акција да продолжи и граѓаните да се
вклучат во селектирање на пластичните капачиња.
Секако, граѓаните да не забораваат да ги
селектираат шишињата и да ги подготват за
рециклирање.
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eко проекти

„јан амос Коменски“ 
дел од акцијата 
„едно каПаче - една надеж +“
дел од акцијата 
„едно каПаче - една надеж +“
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Традиционално, „Пакомак“ и годинава го
организираше конкурсот„Trash for Art“ во
кој креативните ученици создаваат
уметнички дела од амбалажен отпад.
Како и секоја година компанијата ги
одбра најуспешните дела и им подели
парични награди. 

Во конкуренцијата на поединци и други
институции, прва награда освои Ангела
Бошкоска со делото ”Папагал”,  второ
место е Михаил Петров со делото “Печка
на дрва”, а трет Павел Милановски со
„Тежината на светот од загадување“.
Меѓу основните училишта најуспешни
беа „Гоце Делчев” од Неготино со
делото  „Овци“, „Јоаким Крчовски“ од
Kрива Паланка со делото „Паун“ и
„Димче А. Габерот“ од Демир Капија со
делото „Лимен човек“. Во категоријата
градинки, наградите ги освоија „Борис
Трајковски“ од Демир Капија  со делото
„Кенгур“, „Димче Мирчев“ од Велес  со
делото „Був“ и приватната детска
градинка „Грин Хаус” од Скопје со дело
на тема „Моцарт“. 

„Trash for Art“ 2019: 

уметничките дела
од амбалажен отпад
добија награди
од Пакомак


