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Кога на 11.11.2010 година „Пакомак“ ДOO беше официјално основан од страна 
на 11 македонски компании, отпочнавме едно неизвесно патување за коешто 
немавме целосна претстава како ќе се одвива, по кои патишта ќе треба да се 
движиме, на какви пречки ќе наидеме и дали ќе ни се во прилог времињата што 
доаѓаат. 
Кога се пробивате по неразгазени патеки вие трасирате патишта и создавате 
услови и можности за полесно да се движат оние коишто доаѓаат по вас. Од 
вас, како предводници, не се очекува брзината секогаш да ви биде приоритет 
туку да одите внимателно, поставувајќи знаци, за да ги насочувате сите што 
зачекоруваат по вашиот пат и да им помогнете   побрзо и посигурно да стигнат 
до целта. 
Ние тоа го правиме  веќе 10 години. Како прв колективен постапувач за 
управување со отпад од пакување го трасиравме патот за сите сегашни 
колективни постапувачи за управување со отпад од пакување, но и за компаниите 
за управување со електричен и електронски отпад и за управување со батерии 
и акумулатори. Следниве години тој пат ќе го изодат и компании за управување 
со отпадни масла, отпаден текстил и отпадни автомобилски гуми.

На почеток чекоревме со бавни, внимателни и броени чекори. Кон средината на 
патот чекорите ни станаа посигурни и поенергични, за во последните години, 
од нашата прва декада, „Пакомак“ да стане лидер во наоѓање ефикасни начини 
за собирање и рециклирање отпад од пакување, но и пример за компаниите 
коишто управуваат со останатите посебни текови отпад.

Во 2020 година ќе собереме и рециклираме повеќе од 4 пати поголемо 
количество отпад од пакување во споредба со 2011 – нашата почетна година. 
Посебно сме горди што во Република Северна Македонија, изминативе години, 
годишно собираме над 3500 тона стаклена амбалажа, што ја рециклираме во 
соседните земји и што не завршува на депониите низ нашата земја. Тоа е над 
20% од вкупниот стаклен амбалажен отпад што секоја година се создава кај нас, 
а што „Пакомак“ го собира преку посебно изграден систем низ целата земја – 
нешто што, речиси, три децении не постоеше. Низ наши разни активности за 
еколошка едукација во училиштата и градинките поминаа стотици илјади деца; 
учествувавме на стотици настани за подигање на еколошката свест кај граѓаните; 
поддржавме стотици проекти на невладини организации и здруженија коишто 
во своите цели вклучуваат грижа за чиста животна средина; креиравме десетици 
кампањи за зголемување на свеста кај граѓаните за одговорно однесување со 
отпадот... 

Горди сме со нашата земја и се обидуваме да ја направиме убаво и здраво 
место за живеење, за да ги задржиме младите тука, бидејќи веруваме во нашите 
граѓани и веруваме дека Република Северна Македонија може!



Ова го правиме и ќе продолжиме да го правиме најдобро што можеме и во 
следните години, благодарение на Вас, драги наши компании членки и партнери! 
Со над 870 компании коишто ни дале доверба да се грижиме за управувањето со 
нивниот амбалажен отпад, ние сме најголем колективен постапувач во земјава 
којшто управува со над 42% од целокупниот отпад од пакување што секоја 
година се создава кај нас. Имаме и најголема мрежа од над 50 јавни и приватни 
партнерски компании, коишто низ целата земја собираат отпад од пакување.

Ви благодариме што изминативе десет години ја имавме Вашата доверба и се 
надеваме дека така ќе остане и во следниве десет! 

Секоја година се трудиме реално да ги остваруваме националните цели за 
рециклирање. Тоа го правиме десет години по ред, со најмалку можни трошоци, 
со цел да не Ве оптовариме повеќе од потребното.

Пандемијата сите нè погодува. Но, веруваме дека тоа ќе мине во годинава 
што доаѓа. Она што ќе остане се вредностите за чиешто одржување, во тешки 
времиња, треба да се вложи дополнителен напор. Грижата за животната средина 
е една од нашите вредности коишто ги одржавме и во оваа кризна година. Ве 
уверуваме дека оваа вредност ќе продолжиме да ја шириме и во следниве години 
и ќе настојуваме да стане дел од нашата национална култура на однесување.

Да бидеме здрави и да ги почитуваме вредностите! 
Да веруваме во нас, да веруваме во нашата Татковина!

Среќна Нова 2021 година и среќни празници!

Филип Ивановски
Управител на „Пакомак”



Знакот „Грин дот“, како заштитена лиценца на „Пакомак“ за Република Северна Македонија, го 
добиваат бесплатно сите наши клиенти, додека на компаниите што не се членки на системот 
на „Пакомак“, компанијата е овластена да им наплати годишен надоместок за аплицирање на 
знакот на нивните амбалажи. „Грин дот“ е ознака што ги издвојува клиентите на „Пакомак“ како 
компании што ги почитуваат еколошките стандарди дефинирани со Законот за управување со 

Работејќи во рамки на глобалните еколошки стандарди „Пакомак“, од 
20.5.2011 година, се приклучи кон интернационалната асоцијација 
„Пројуроп“ (ProEurope), во којашто членуваат 34 национални компании 
од 33 земји од Европа и Канада. Асоцијацијата „Пројуроп“ ја има 
лиценцата „Грин дот“ (Green Dot), а секоја национална компанија-членка 
на „Пројуроп“ добива еклузивност за поседување на оваа лиценца, во 
својата матична земја, при што се стекнува со ексклузивно право за 

„ГРИН ДОТ“ (GREEN DOT) 

ЕКСКЛУЗИВНА
ЛИЦЕНЦА НА 
ПАКОМАК



ИНВЕСТИЦИИ ВО 
КОМУНАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА
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42.090 тонa
40.557 тонa

46.141 тон

40.753 тонa

48.700 тона

42.008 тонa

50.270 тона

43.833 тона 

50.537 тона
45.000 тона*

2011 год.

2012 год.

2016 год.

2013 год.

2017 год.

2014 год.

2018 год.

2015 год.

2019 год.

2020 год.

„Пакомак“ секоја година остварува позитивни 
резултати и согласно  Законот за управување 
со отпад од пакување не само што ги остварува 
туку и ги надминува поставените национални 
цели. Со ваквите резултати, компанијата ги 
исполнува условите за работа и им  гарантира 
сигурност на сите клиенти.

* Очекувани количини за 2020 година.

„Пакомак“ континуирано го унапредува своето 
работење  со цел да го задржи и подобри  сигурното,   
ефикасно  и пред сè  квалитетно  бизнис-решение 
за менаџирање на амбалажниот отпад. Кругот на 
рециклирање ќе го продолжиме и во 2021 година 
за да ги постигнеме националните цели и повторно 
да гарантираме дека Вашата компанија е во 
согласност со Законот за управување со пакување 
и отпад од пакување.

(14.7% од лиценцираните количини)

(18.7% од лиценцираните количини)

(40.5% од лиценцираните количини)

(22.8 % од лиценцираните количини)

(46.5 % од лиценцираните количини)

(27.4% од лиценцираните количини)

(50.14% од лиценцираните количества)

(35.5% од лиценцираните количини)

(55.41% од лиценцираните количини)

(60,1% од лиценцираните количини)

6.198 тона
7.595 тона

18.717 тона

9.302 тона

22.662 тона

15.567 тона

28.002 тона
27.000 тона* 

11.500 тона

25.207 тона

2011 год.

2012 год.

2016 год.

2013 год.

2017 год.

2015 год.

2019 год.

2020 год.

2014 год.

2018 год.

* Очекувани количини за 2020 година.

Рециклиран 
амбалажен 

отпад

Пријавен 
амбалажен отпад 

пуштен на пазарот од 
клиентите на 

„Пакомак“



Во изминатите 10 години континуирано вложуваме во комуналната 
инфраструктура во Република Северна Македонија, со цел полесно и 
поедноставно селектирање и рециклирање на амбалажаниот отпад.
Досега се поставени вкупно 2300 жолти, сини и зелени контејнери во 43 општини 
во нашата земја. Воедно, направена е инвестиција за набавка на 5 камиона, како и 
за обезбедување на над 9000 канти за собирање отпад од амбалажа.
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ТЕТОВО
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БЕРОВО

ПЕХЧЕВО
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ДЕМИР ХИСАР



ПАКОМАК ПОВРАТНИ 
ВЕНДИНГ АПАРАТИ
“Селектирај, делувај, добивај“

Во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, „Пакомак“ стана 
првата македонска компанија којашто во Република Северна Македонија го 
воведува светскиот тренд во рециклирањето – повратни вендинг апарати за 
пластични шишиња и лименки. Идејата зад овој проект е да ги мотивираме 
граѓаните активно да се вклучат во процесот на селекција на отпад. За таа цел, 
со селектирање пластична амбалажа или лименки во апаратите, граѓаните ќе 
имаат можност да собираат „зелени поени“ со помош на мобилната апликација 
на „Пакомак“ наречена Екомак. Зелените поени, потоа, ќе може да бидат 
заменети со вредни придобивки и поволности. Првиот повратен вендинг апарат 
беше поставен во Куманово, а во наредните 5 години ќе бидат поставени над 
300 апарата низ цела територија на Република Северна Македонија.



ЕДУКАЦИЈА И 
АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦА
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ЕКОМАСКЕНБАЛ
Секоја година, по повод 1 април, денот на шегата, а во соработка со „Шпаркасе 
банка“ и „Рамсторе“, „Пакомак“ подготвува екомаскенбал за деца. Секоја 
година, најкреативните маски изработени од материјали што се рециклираат, 
добиваат вредни награди.



Проектот „3Д Екобус“,   на   „Пакомак“, 
ги поттикнува децата да формираат 
еколошки навики за правилно 
однесување со амбалажниот отпад и 
заштита на животната средина, преку  
забава  и различни видови материјали 
соодветни за деца на училишна 
возраст.
Проектот „3Д Екобус“, во 2015 година, 
доби Национална награда за најдобри 
општественоодговорни    практики    во   
категоријата
– Заштита  на животната  средина,  



ХОКУС ПОКУС 
РЕЦИКЛИРАЊЕТО Е
ВО ФОКУC

„Пакомак“ и магионичарот Кристијан Шопов, преку забавна 
магионичарска претстава и интересни трикови, ги едуцираат децата од 
предучилишна и училишна возраст за важноста на селектирањето за 
одржување чиста животна средина.
Со проектот „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“, во 2020 година, 
„Пакомак“ ја доби најзначајната еколошка награда во светот „Energy 
Globe Award“.



Секое лето, „Пакомак“ го организира 
екофестивалот „Sound of green“ во 
кој досега учествувале бројни звучни 
имиња од македонската  музичка 
сцена. Влезниците за фестивалот се 
добиваат во замена за три празни 
пластични шишиња од која било 
големина. Овој механизам за влез 
има за цел да ги поттикне младите 
да размислуваат за екоиднина преку 
мали промени.



„Are You Recycling“ е проект на „Пакомак“, што  има  за цел 
да ги вклучи сите угостителски објекти од целата држава 
во континуирана еколошка акција за селектирање на 
стаклениот отпад.



„Trash for art“ е награден конкурс 
за сите креативци, без разлика на 
возраста, коишто сакаат да се вклучат 
во борбата за подобра иднина со тоа 
што ќе му дадат втор живот на отпадот. 
Уметничките творби се изработени 
од амбалажен отпад што може да се 
рециклира.
Настанот успешно се  оддржува  9 
години по ред, а учесниците може да 
се пријават во една од двете понудени 
категории  
– училишта или поединци. 
По завршувањето на конкурсот, 
победничките дела и делата-финалисти 
редовно се изложуваат во најголемите 
трговски центри низ Скопје.



ОД ВРАТА 
  ДО ВРАТА
„Од врата до врата“ е акција за рециклирање стакло на „Пакомак“, чијашто 
цел е да го направи процесот на селектирање подостапен до граѓаните. 
Односнo, по принципот „од врата до врата“, „Пакомак“ спроведува селекција 
на отпад во домаќинствата низ Република Северна Македонија.
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ЗАЕДНИЧКИ 
АКТИВНОСТИ СО 
НАШИТЕ КЛИЕНТИ









2012 - НАГРАДА ОД ГРАД СКОПЈЕ ЗА НАЈЕКОЛОШКА КОМПАНИЈА

2014 – НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРА ОПШТЕСТВЕНО 
ОДГОВОРНА ПРАКТИКА

2015 – НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРА ОПШТЕСТВЕНО 
ОДГОВОРНА ПРАКТИКА

2016 – НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРА ОПШТЕСТВЕНО 
ОДГОВОРНА ПРАКТИКА

2016 – НАГРАДА ЗА КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА „ОКО“

Во 2012 година, „Пакомак“ ја доби својата прва награда на конкурсот на Град Скопје за избор на најеколошка 
компанија, со што компанијата „Пакомак“ беше прогласена за најеколошката компанија во Скопје.

Во 2014 година, во категоријата – Однос кон животната средина, проект на „Пакомак“ беше награден со статуетка.

Со проектот „3Д интерактивна обука за ученици и наставен кадар – 3Д екобус“, во категоријата – Заштита на 
животната средина, „Пакомак“ се закити со Националната награда за најдобра општественоодговорна практика, 
во организација на Министерството за економија  на РСМ и на Националното координативно тело за општествена 
одговорност на претпријатијата (КТООП).

Во категоријата  – Заштита на животната средина во мали и средни претпријатија, трета година по ред, „Пакомак“ 
ја доби Националната награда за најдобра општественоодговорна практика, со проектот „ЕCO café & restaurant“.

„Пакомак“ ја понесе  Наградата за корпоративна филантропија „Око“ за 2016 година, во категоријата  – ОКО – 
Награда за корпоративна филантропија за мало претпријатие.

НАГРАДИ
За посветеноста на „Пакомак“ сведочат и големиот број награди и признанија што 
ги добивме во изминатите 10 години, меѓу коишто се:
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2016 - НАГРАДА ОД ГРАД СКОПЈЕ ЗА НАЈЕКОЛОШКА КОМПАНИЈА

2017 – НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРА ОПШТЕСТВЕНО 
ОДГОВОРНА ПРАКТИКА

2018 – НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРА ОПШТЕСТВЕНО 
ОДГОВОРНА ПРАКТИКА

2019 – „НАЈЗАСЛУЖНА КОМПАНИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО 
ПРЕТРПИЕМАШТВОТО ВО ЦЕНТРАЛНА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА“

2019 – НАГРАДА ОД СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ ЗА КВАЛИТЕТНА 
ФИРМА ДОДЕЛЕНА ЛИЧНО ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РСМ

2020 – ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА „ENERGY GLOBE AWARD“ ЗА 
ПРОЕКТОТ „ХОКУС ПОКУС, РЕЦИКЛИРАЊЕТО Е ВО ФОКУС“

Во 2016 година, во организација на Град Скопје, „Пакомак“ ја доби наградата за најеколошка компанија – Компанија 
со успешна примена на ISO стандарди и придонес кон зачувување на животната средина, за проектот „3Д 
интерактивна обука за ученици и наставен кадар – 3Д екобус“.

Во 2017 година, „Пакомак“ доби две Национални награди за општественоодговорна практика. Покрај награда за проектот 
„Зелена планета“, „Пакомак“ доби и Јубилејно  признание за континуирано успешна општественоодговорна практика, за 
период  2007 - 2017 година.

Во категоријата – Заштита на животната средина во мали и средни претпријатија, „Пакомак“ ја доби Националната награда 
за најдобра општественоодговорна практика во 2018 година, со проектот  „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“.

Во рамките на шестиот по ред Регионален самит на претприемачи од Централна и Југоисточна Европа – 
„300 НАЈДОБРИ“, „Пакомак“ се здоби со Наградата за најзаслужна компанија за придонес кон развојот на 
претприемништвото во Централна и Југоисточна Европа.

„Пакомак“ доби Награда за македонски квалитет, Претседателот Стево Пендаровски ја додели Наградата за 
македонски квалитет на „Пакомак“, за иновативното решение  – „QR-код апликација за напредно собирање 
амбалажен отпад“.

Со проектот „Хокус покус рециклирањето е во фокус“, во 2020 година, „Пакомак“ ја доби најзначајната награда  за 
екологија во светот  –  „Energy Globe Award“. 





ПАКОМАК 
2020 - 2025

Министерството за животна средина и просторно планирање, ја продолжи 
важноста на дозволата на „Пакомак“, за колективно постапување со отпад од 
пакување. Дозволата е продолжена за нови пет години и важи до 2025 година.

Позитивната оцена што ја добивме се должи на континуираните активности 
реализирани во  тек  на  изминатите  неколку  години,  пред  сè  на  инвестициите  
во инфраструктурата за собирање амбалажен отпад, но и на многубројните 
едукативни кампањи реализирани за подигање на јавната свест кај населението. 
Како рамноправен член на ЕКСПРА (EXPRA) и „Пројуроп“ (ProEuropе), „Пакомак“ 
континуирано стекнува нови знаења учејќи од светските практики за менаџирање 
на отпадот од пакување. „Пакомак“ е единствена компанија од Република Северна 
Македонија вклучена во интернационалната мрежа за управување со отпад од 
пакување на ЕКСПРА (EXPRA) и Пројуроп (ProEurop) и е единствената компанија 
што ја има лиценцата за употреба на симболот  Грин дот (Green Dot).

Во периодот кој следи, „Пакомак“ ќе продолжи неуморно да работи и да вложува 
во заштитa на животната средина.





Бул. „Партизански одреди“, Порта Влае, блок 4, 1000 

контакт: (02) 20 44 567

www.pakomak.com.mk


