
 

 

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО НАША ДОБРА ЗЕМЈА 
 

ЗОШТО ЧЛЕНСТВО  

 Зачленувањето обезбедува пониски цени за 10-30% на производите (постојат производи за кои 

маржата изнесува неколку денари, а поради препорачаната цена од добавувачот не сме во можност да 

направиме разлика во цена, но тоа е реткост).  Се` што ќе набавите дополнително од кошничката го 

набавувате по пониските цени.  

 Секој член набавува неделна органска кошничка само со свежи производи во текот на целата година. 

Составот на кошничката ја одредува член во задругата (доколку сте заинтерсирани вие да се вклучите, 

информирајте не). Како одлучуваме што да содржи кошничката: тоа што е сезонско, свежо и 

најквалитетно во моментот го вклучуваме. Ставаме по помала количина од што поголем број на 

производи – така го намалуваме ризикот да бидете незадоволни доколку нешто не конзумирате, а 

истовремено нудиме нутритивна разновидност.  

o Ве молиме при подигнување проверете дали можеби случајно има некој производ кој треба да се 

замени/не е добар. Подготвуваме многу кошнички и ненамерно може да се случи.  

 Доколку сакате да смените некој од производите од кошничката, тоа можете да го направите помеѓу 

членовите (на фб или кога ќе дојдете во продавницата). Не би биле во можност за секого да правиме 

индивидуални различни кошнички. Со кошничката, придонесувате кон наша подобра комуникација и 

координација со производителите, и со тоа ги мотивираме да продолжат. Многу е полесно за сите кога 

имаме информација која количина од кој производ ќе ја откупиме во сезоната а преку концептот на 

кошничка тоа е возможно. Ви благодариме за интересот!  

ЦЕНИ И ПЛАЌАЊЕ  

 Годишна чланарина: 1.800 ден. Важи од датата на уплата до истата дата следната година.  

o Постои можност за 4 “пробни кошнички” без уплата на чланарина.  

 Цена на кошничката: 500 ден. е фиксна цена секоја кошничка (за ориентација, една кошничка по 

нечленски цени би чинела cca 650 ден.)  

o Видови на кошничка која можете да ја одберете: комбинирана (овошје и зеленчук), само овошна, 

само зеленчукова кошничка. Сите се иста цена.  

o Состав на кошничката: секогаш органски локални свежи сезонски плодови.  

 Плаќањето  за  кошничките се прави однапред за месецот кој следи. Во банка уплаќате број на 

кошнички колку што има четвртоци во месецот (4 или 5, проверувате) соодветно 2.000 ден или 2.500 

ден. и потоа ги подигнувате кошничките. Благодарни сме што навремено ќе ги вршите уплатите за 

кошничките.  

 Ја добивате вашата прва кошничка следната недела по извршената уплата.   

 Со цел заштеда на дрва и хартија, ф-рата за секоја кошничка наместо да ја принтаме, секоја недела ја 

објавуваме на fb во групата. На тој начин имате увид за што плаќате и по која цена од кошничката.  

 Доколку одлучите да се откажете од членство пред неговото истекување, не сме во состојба да ви ја 

вратиме/дел од чланарината.  

 

 



 

ПОДИГНУВАЊЕ И ЛОГИСТИКА  

 Подигнување  на  кошничката:  секој  ЧЕТВРТОК. Кошничката може да ја подигнете и петок и сабота, 

ние ќе се обидеме да ги одржиме што посвежи производите но не можеме да гарантираме за тоа.  

 Постои можност за само две неподигнувања на кошничка во годината (не известувате). Тоа е така 

поради тоа што се обидуваме да направиме договори со производителите и потоа сето тоа паѓа во вода 

поради откажување во периоди кога тие имаат најголеми количини!  

 Доколку користите fb, ве додаваме во група (доколку сакате). Во истата комуницираме и на тој начин 

(засега) сме на контакт со членовите за разни теми, вклучително нарачки кои ги правиме секоја недела 

за органски пити и лепчиња (ни вршат достава секој четврток и ги подигнувате заедно со кошничката), 

информации за производи, итн.  

 Во можност сме кошничката да ви ја доставиме до дома за +100 ден за било која дестинација во 

Скопје, по претходна најава за инцидентни достави, или постојано (извстете не). Целата сума ја добива 

членот на задругата кој ја врши доставата. Доколку сакате дополнителни производи од кошничката во 

доставата, не конткатирате на моб или не известувате на fb.  

 Доколку би сакале да волонтирате и да ја поддржите Наша Добра Земја, пријавете се на следниот линк 

(за електронска верзија на документот): https://docs.google.com/forms/d/1oo9JygOL-

zNTOCuGCyYBKSvrHvHy_WDnQinRNXhn1G4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 Се обидуваме да не  употребуваме  пластика,  да ја реупотребуваме  и  рециклираме амбалажата која  

ја  користиме (користиме само хартиени кеси). Доколку донесете своја торба и пластични кутии од 
дома кога купувате кај нас би било супер!   

 

 “Кошничките” се всушност рециклирани дрвени и хартиени гајбички. Ве молиме носете ја претходната 

при подигнување на следната.  
 

Локација на продавницата: ул. Дрезденска бр. 15, локал 1, Скопје  

(Тафталиџе, спроти страничниот влез на Педагошка, во белите згради преку паркингот). 

Работно време: Пон-Петок 10-20ч, Сабота 09-14ч 
Моб (продавница): 071 86 30 89 

https://www.facebook.com/dobrazemja 
www.dobrazemja.org, novclen@dobrazemja.org 

 
 

Се гледаме на подигнување. Органски поздрав <3 

 

 

 

 

 

 

 

Вака изгледа кошничката  

Освоени награди:  

 Прво место Social Impact Award 2015 во Македонија: https://www.youtube.com/watch?v=6wAoB1ghyKM 

 Прво место регионална награда Зелени Идеи Филантропија 2015: 

http://www.time.mk/c/af6bd01936/makedonska-zelena-biznis-ideja-osvoi-10-000-dolari-na-regionalen-

natprevar.html  

 Swiss contact поддршка: https://www.youtube.com/watch?v=eVvyoua7xT4 

 Документарец за Добра Земја: https://www.youtube.com/watch?v=kP4pYfVj_E8&feature=youtu.be 
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