
 

Председник градске општине Земун на основу чл. 37. Статута градске општине  Земун 

(„Сл. лист града Београда“, бр.43/13-пречишћен текст),  донео је  

 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „МОЈА ЗЕМУНСКА КАРТИЦА“ 

                              
 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником  се уређује начин реализације пројекта градске општине 

Земун „Моја земунска картица“ (у даљем тексту: пројекат), који има за циљ 

унапређење квалитета живота грађана Земуна повећавањем њихове куповне моћи, кроз 

остваривање попуста у куповини роба и услуга, карата за културно-уметничке и 

спортске догађаје и коришћењем бесплатних програма у организацији Општине, а тиме 

и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији градске 

општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских 

организација. 

 
 

Члан 2. 

 

Пројектом „Моја земунска картица“ повезују се грађани Земуна и привредни 

субјекти који послују на територији градске општине Земун, као и други 

заинтересовани субјекти, институције из области културе и уметности и спортске 

организације, који својим члановима, грађанима Земуна, омогућавају да коришћењем 

персонализоване картице, остваре попусте у куповини роба и услуга код привредних 

субјеката, институција из области културе и уметности и спортских организација, као и 

бесплатних програма у организацији градске општине Земун (у даљем тексту: 

Општина). 

 

Грађани Земуна учествују у пројекту преузимањем персонализоване картице 

„Моја земунска картица“, којом остварују попусте у куповини роба и услуга код 

привредних субјеката, институција из области културе и уметности и спортских 

организација као и бесплатних програма у организацији Општине. 

 

 

Члан 3. 

 

Право на добијање персонализоване картице могу да остваре пунолетни грађани 

са пријавом пребивалишта/боравишта на територији градске општине Земун. 

Персонализована картица се може користити само уз личну карту. 

 

Право на добијање персонализоване картице могу да остваре изабрана, 

именована и постављена лица у органима градске општине Земун, запослени у Управи 

градске општине Земун, код директних и индиректних корисника буџета градске 

општине Земун, као и запослени у правним лицима чији је оснивач директни или 

индиректни корисник буџета градске општине Земун, без обзира на место где имају 

пријаву пребивалишта/боравишта.  Персонализована картица се може користити само 

уз личну карту. 
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Члан 4. 

 

  Лица која имају право на добијање персонализоване картице, остварују то 

право на следећи начин: 

 

У шалтер сали ГО Земун грађанин преузима  и попуњава пријаву, коју 

прилаже, уз  личну карту, на шалтеру бр. 3, где му се по провери и уношењу података 

издаје персонализована картица. 

 

За подношење захтева и издавање „Моје земунске картице“ не плаћа се 

надокнада. 

 

Приликом куповине роба и коришћења услуга по повлашћеним условима, 

грађанин даје на увид „Моју земунску картицу“ и по захтеву, личну карту. 

  

 

Члан 5. 

 

Привредни субјекат, институција из области културе и уметности и спортска 

организација постају партнери по пројекту „Моја земунска картица“ потписивањем  

Протокола о сарадњи.  

  

 

Члан 6. 

 

Партнери по пројекту, потписивањем протокола,  се обавезују да ће обавестити 

све своје службе и особље о уговореним попустима, да ће попусте признати у свим 

својим објектима и местима за пружање услуга, као и да ће на видном месту истакнути 

налепницу (плакат) и информацију да у том објекту важи попуст за доносиоце картице. 

 

 

Члан 7.  

 

Давалац попуста се обавезује да ће приликом признавања попуста проверити 

валидност картице, као и да неће признавати попуст уколико је клијент злоупотребио 

картицу. 

 

 

Члан 8. 

  

Партнер по пројекту омогућава доносиоцу персонализоване картице „Моја 

земунска картица“ куповину робе/услуге/карте уз обрачунавање попуста у утврђеном 

износу.  

  

 

Члан 9. 

 

Општина ради ефикасне реализације и остваривања циљева пројекта, омогућава 

грађанима доступност податка о партнерима по пројекту, објављивањем података на 

званичној интернет страници градске општине Земун, достављањем података 

грађанима о свим партнерима по пројекту приликом преузимања персонализоване 

картице, као и медијском промоцијом пројекта. 
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Члан 10. 

 

  Општина и партнери по пројекту су дужни да са подацима о личности који су 

добијени у поступку издавања персонализоване картице поступају у складу са Законом 

о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 

68/2012-одлука УС и 107/2012). 

 

Члан 11. 

 

Информације о партнерима који одобравају попусте власницима „Моје 

земунске картице“ могу се наћи:   

- у информативном билтену који се преузима у шалтер сали ГО Земун; 

- преко сајта ГО Земун www.zemun.rs,  линка „Моја земунска картица“; 

- преко промотивног плаката који је истакнут у шалтер сали и на огласним 

таблама ГО Земун; 

- сваки продајни/услужни објекат, а у коме се одобрава остваривање попуста 

власницима „Моје земунске картице“, имаће у излогу истакнуту налепницу “Моја 

земунска картица“. 

 

 

Члан 11. 

 

  Овај Правилник објавити на огласној табли и на званичном сајту ГО Земун. 

 

 

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 

ПРЕДСЕДНИК  

Број: 06-1026/2016 од  05. јула 2016. године 

 

               

                                                                                     Председник                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                               Дејан Матић 

 

 

 

 

 

http://www.zemun.rs/

