ПАРТНЕРИ ПРОЈЕКТА
«МОЈА ЗЕМУНСКА КАРТИЦА»
СПОРТ
КСЦ «ПИНКИ» Земун, Градски парк 2, 011/3771680, 011/3771588,
011/3771650, 20% попуста на рекреативно дневно пливање, радним даном од
17-19 часова, викендом од 10-14 часова, 20% попуста на сауну у време рада
базена, 20% попуста на изнајмљивање велике сале за рекреацију (мали фудбал,
одбојка, рукомет)
АТЛЕТСКИ КЛУБ «МЛАДОСТ» Земун, Угриновачка 80, 064/4235014;
попуст 100% на рекреацију грађана старијих од 50 година, на атлетској стази на
Градском стадиону у Земуну, сваког понедељка и четвртка у термину од 17 до
19 часова. Врхунски атлетски тренер Горан Радоја пружа бесплатне
консултације грађанима
ФУДБАЛСКИ КЛУБ «ЗЕМУН» Земун, Угриновачка 80; 100 бесплатних
карата по фудбалској утакмици домаћих клубова у сезони 2018/19, на терену
ФК Земун – западни улаз
ШКОЛА ФУДБАЛА «ОЛИМПИК» Нови Београд, Тошин бунар 161,
064/1765995; првог месеца бесплатан тренинг за девојчице и дечаке старости
од 5-7 година, а наредног месеца важи попуст од 50% на чланарину, уз поклон
шортс и мајицу за тренинг. Девојчице током целе године имају 30% попуста на
чланарину. Попуст важи само за тренинге у балону Талија
ШКОЛА ФУДБАЛА «ЖФК ЗЕМУН» Земун, Угриновачка 80, Стадион ФК
Земун, 063/301872; 20% попуста на тренинг у школи фудбала за девојчице
ТЕНИСКА АКАДЕМИЈА «БОГДАН ОБРАДОВИЋ» Београд, Ада
Циганлија, Школа тениса, 063/237008; попуст 20% на изнајмљивање тениског
терена и часове тениса
КОШАРКАШКИ КЛУБ «ЗЕМУН» Земун, ОШ „Сутјеска“ и ОШ „Вељко
Рамадановић“ – бесплатно тренирање за ученике I и II разреда; Земун, ОШ
„Мајка Југовића“ и Угриновци, ОШ „Станко Марић“ - за новоуписане дечаке
2008. годиште и млађе омогућено је 50% попуста на чланарину за прва три
месеца тренирања
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ «АС БАТАЈНИЦА» Батајница, ОШ „Бранко
Радичевић“ и ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, 063/268256; 20%
попуста на прва два месеца тренирања за све нове чланове
РУКОМЕТНИ КЛУБ «ТАУРУНУМ» Земун, ОШ „Соња Маринковић“,
Аласка 17; 063/334127; 50% попуста на чланарину за прва три месеца
тренирања

КУГЛАНА «COLOSSEUM BOWLING CENTAR» Земун, Добановачка 56,
065/3888888; попуст 50% на куглање
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ «МЛАДОСТ» Земун, Добановачка 6,
069/1178883; попуст 50% за прва два месеца школе стоног тениса код
„Каракашевића“
КАЈАК КАНУ КЛУБ «ЗЕМУН» Земун, Кеј ослобођења 73, 064/2240101; први
месец школе кајака је бесплатан, а након тога важи 10% попуста на чланарину
КИК БОКС, БОКС И ММА КЛУБ «ТАУРУНУМ» Земун, Тошин бунар 41,
064/1111420; 10% попуста на месечну чланарину за тренирање кик бокса
ШКОЛИЦА СПОРТА «СПОРТИЋ» Земун, Немањина 25, ОШ „Светозар
Милетић“; 064/4336662; 10% попуста на услуге спортског тренинга (основе
свих спортова који се изводе кроз игру) за нове чланове – децу старости од 3
до 10 година
TENISKI KLUB «CLASSICS» Нови Београд, Грамшијева 11, 069/3192567;
20% попуста на све цене за изнајмљивање слободних термина за фудбал и тенис
КИК БОКС КЛУБ «ЗЕМУН» Земун, Градски парк 2, КСЦ Пинки,
011/3771588, 064/1063333, 069/3771588; 15% попуста на месечну чланарину
ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ «GIRL BASKET» 065/5679680;
школе кошарке: ОШ „Светозар Милетић“, ОШ „Сава Шумановић“, ОШ
„Душко Радовић“; млађе пионирке: ОШ „Сутјеска“; пионирке: Географски
факултет; кадеткиње: ОШ „Надежда Петровић“; сениорке: ОШ „Сава
Шумановић“; прва три месеца тренирања одобрава се попуст од 50% на
предвиђену месечну чланарину
ФУДБАЛСКИ КЛУБ СТАР – школа фудбала за дечаке и девојчице; Балон
спортског клуба "ГЕМ 8", Зеленгорска 2Б, Земун 060/1836007; Бесплатно
тренирање првих месец дана за новоуписане чланове, девојчице и дечаке
старости до 12 година
КАРАТЕ КЛУБ «УНСУ» Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 253,
Спортска сала Батајница; Земун, Београдска 16, Pump it up gym; 063/348417;
10% попуста на месечну чланарину у прва три месеца тренирања
АИКИДО КЛУБ «GIRI» Земун поље, Душана Мађарчића Корчагина бр.1,
Просторије месне заједнице; Часови аикидоа, џиу џице, самоодбране;
060/3142224; 50% попуста на чланарину за прва два месеца тренирања за све
узрасте, а за сваког наредног члана породице обезбеђен је попуст од 10 % на
чланарину.
ФИТНЕС
SPORTSKI KLUB «BSK» – FITNES CENTAR Батајница, Пуковника Миленка
Павловића 7, 065/5829209; попуст 10% за коришћење термина спортске сале за
кошарку и одбојку (паркет), и спортске сале за фудбал (балон)
«FIT XS FITNES» Земун, Новоградска 80, 063/7040308; попуст 20% на
индивидуални тренинг за 12 термина месечно

TERETANA «PUMP IT UP» Земун, Београдска 16, 064/1075215; попуст 10%
на коришћење теретане
СПОРТСКА АКАДЕМИЈА «КОЧОВИЋ» Земун, Александра Дубчека 20,
011/3168368, 064/8715111; попуст 10% за коришћење теретане и фитнес
програме (изузев на акцијске цене програма).
«VULKAN GYM» Земун, Угриновачка 206, 069/2425225, попуст 10% на
коришћење теретане и програме аеробика, кросфита, кардио бокса, тотал боди
воркаута, пилатеса и функционалног тренинга
ПЛЕС
ШКОЛА САЛСЕ «BAILA CONMIGO» Земун, Градски парк 2, КСЦ Пинки,
службени улаз, 065/2068226; Уз „Моју земунску картицу“, за све курсеве плеса
(салса, баћата, кизомба, регетон...) за особе од 15-40 година, цена је 1500 дин.
у прва два месеца тренирања.
ПЛЕСНА ШКОЛА «NATURALLY DANCE» Београд, Митрополита Петра 8,
Центар за културу “Влада Дивљан”; 062/327929; 50% попуста на плесне
курсеве у октобру 2019. и јануару 2020. године
КУД «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» Земун, Тошин бунар 2, 065/9888448; 10 %
попуста на опрему за фолколор
НОВИ ПЛЕСНИ ЦЕНТАР » Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 94,
011/3110255; 066/8890053 10% попуста на све групне програме школе плеса
САЛОНИ ЛЕПОТЕ
«НАКТИВА ЦЕНТАР» Земун, Љиљане Крстић 5, 063/7758169; по- пусти: 10%
на препарате за негу, 20% на козметичке третмане, 20% на антицелулит
програм
КОЗМЕТИЧКИ САЛОН «S2» Земун, Прве пруге 33 a, 011/4122382; 10%
попуста на све услуге које нису на неком другом попусту, 50% попуста на
редовну цену трајног уклањања маља ИПЛ-ом
КОЗМЕТИЧКИ СТУДИО «ИВАНА» Земун, Првомајска 2ј, 011/4065781;
10% попуста на све козмeтичке услуге (педикир, маникир, третмани лица,
масажа, депилација), 5% попуста на мезотерапију лица, свилене трепавице,
кавитацију и епилацију
ФРИЗЕРСКИ САЛОН «S2» Земун, Прве пруге 17 б, 011/3194082; 10%
попуста на све услуге које нису на неком другом попусту, 30% попуста на
услугу трајног исправљања косе бразилским кератином
ФРИЗЕРСКИ САЛОН «BEAUTY HAIR» Угриновци, Београдска 6,
063/7410550; 5% попуста на услуге
«АЛТИНА КОП» Земун-Алтина, Симеона Кончаревића 8, 064/3475626; 10%
попуста на фризерске услуге

ФРИЗЕРСКИ СТУДИО «СИЛВАНА 75» Земун, Магистратски трг 3,
011/2108700, 064/2095717, 10% попуста на услуге шишања и фенирања
ОБРАЗОВАЊЕ
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE
TEHNOLIGIJE «ITS» Нови Београд, Савски насип 7, 011/4011216; 5% попуста
на школарину
«BUSINESSACADEMY» Земун, Цара Душана 34, 011/4011200; 5% попуста на
комплетно једногодишње школовање на свим смеровима
«INTERNETACADEMY» Земун, Цара Душана 34, 011/4011200; 5% попуста
на комплетно једногодишње школовање на свим смеровима
«ITACADEMY» Земун, Цара Душана 34, 011/4011200; 5% попуста на
комплетно једногодишње школовање на свим смеровима
«SAVREMENA GIMNAZIJA» Београд, Врачар, Масарикова 5, 011/4011223;
5% попуста на школарину
«INTERNATIONAL SCHOOL – SAVREMENA» Београд, Врачар,
Шуматовачка 45, 011/4011220; 5% попуста на школарину
«SREDNJA ŠKOLA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ITHS»
Нови Београд, Савски насип 7, 011/4011 216; 5% попуста на школарину
«SAVREMENA OSNOVNA ŠKOLA» Нови Београд, Омладинских бригада
86, 011/7856120; 5% попуста на школарину
«AKADEMIJA OXFORD» Земун, Сенски трг 7, 069/3080625; 15% попуста на
групне курсеве енглеског, немачког, француског, италијанског, руског и
шпанског језика
«CONSILIO» ШКОЛА РАЧУНОВОДСТВА И КЊИГОВОДСТВА Земун,
Косовска 9/II, 060/3130350, 060/3130352, 011/2614523, 10 % попуста на школу
књиговодства и разне врсте радионица и обука које се организују у складу са
актуелним потребама у области књиговодства, рачуноводства и др.
КУЛТУРА
ПОЗОРИШТЕ «АТЕЉЕ 212» Београд, Светогорска 21, 011/3246146,
011/3244669; 20% попуста на карте за позоришне представе
«ЧИЧА МИЧИНО ПОЗОРИШТЕ» представе за децу; наступи на више
локација, информације на телефон: 064/3477836, 063/8904321; 20% попуста на
чланарину у школици глуме, као и на карте у слободној продаји
ПОЗОРИШТЕ «СЛАВИЈА» Београд, Светог Саве 16-18, 011/2436995,
011/2445828; 50% попуста на редовне цене карата

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР «ЗЕМУН» Земун, Летња сцена Гардош,
011/3778443; током трајања манифестације „Лето на Гардошу“, обезбеђено је
по 20 бесплатних карата за представе и концерте који ће се реализовати петком
и суботом. Карте могу преузети грађани који поседују „Моју земунску картицу“
на билетарници „Лета на Гардошу“ сат времена пре почетка представе
«OPERA & THEATRE MADLENIANUM» Земун, Главна 32, 011/3162797,
011/3300111; 30% попуста за представе и програме у продукцији
Мадленианума (не односи се на премијере, гостовања и представе које нису у
продукцији Мадленианума). Улазнице се могу купити у објекту Позоришта
Мадленианум у Земуну (Главна 32) и Музеја Цептер у Београду (Кнез
Михаилова 42)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
OPŠTA BOLNICA «MEDIGROUP» Нови Београд, Милутина Мила нковића 3,
011/4040100; попуст 5% на услуге у „MEDIGROUP“ oпштој болници: велика
хирургија, гинеколошке операције, уролошке операције, ортопедске операције,
ОРЛ операције, гастроскопија, колоноскопија, цистоскопија, МРИ, МСЦТ и
мамограф, неке лабораторијске услуге и др. Попуст 10% на специјалистичке
прегледе и прегледе лекара опште праксе код стално запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP dr Ristić» Нови Београд, Париске комуне
26, 011/2693287; попуст 10% на специјалистичке прегледе и прегледе лекара
опште праксе код стално запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP dr Ristić II» Београд, Висока 16,
011/4040121; попуст 10% на специјалистичке прегледе и прегледе лекара опште
праксе код стално запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP dr Ristić – ogranak MEDIGROUP
BULEVAR» Београд, Булевар Краља Александра 294, 011/4040140; по- пуст
10% на специјалистичке прегледе и прегледе лекара опште праксе код стално
запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP dr Ristić - ogranak MEDIGROUP
NARODNIH
HEROJA»
Нови Београд,
Народних
хероја 38,
011/4040100, 011/2693287; попуст 10% на специјалистичке прегледе и прегледе
лекара опште праксе код стално запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP Jedro» Нови Београд, Јурија Гагрина 14,
011/4040100, 011/7150715; попуст 10% на специјалистичке прегледе и прегледе
лекара опште праксе код стално запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP dr Ristić – ogranak MEDIGROUP
KALENIĆ» Нови Београд, Макензијева 57, 011/4040100 ; попуст 10% на
специјалистичке прегледе и прегледе лекара опште праксе код стално
запослених лекара
DOM ZDRAVLJA «MEDIGROUP dr Ristić – ogranak MEDIGROUP
DORĆOL» Београд, Цара Душана 58, 011/4040100 ; попуст 10% на
специјалистичке прегледе и прегледе лекара опште праксе код стално

запослених лекара
«INTERMED PLUS» POLIKLINIKA Земун, Бежанијска 43, 011/3196125,
062/514127; попуст 10% на услуге поликлинике
«EGZAKTA MEDIKA» ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
Земун, 22. октобра 16, 011/2615544; 20% попуста на услуге
DOM ZDRAVLJA «EUROMEDIK» Земун, Косовска 12, 011/2616444,
011/2617107, 069/2480516; 70% попуста за преглед специјалисте опште
медицине, 50% попуста за преглед специјалисте педијатра и физијатра, 30%
попуста за све ултразвучне прегледе
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
«VIVA-BJK» Земун, Др Недељка Ерцеговца 34а, 011/3167021; попуст 10 % на
систематски гинеколошки преглед и ултра звук колор доплер
АПОТЕКЕ
АПОТЕКА «МЕНТА» Земун, Бежанијска 46, 011/2105069; попуст 10% на
комплетан асортиман лекова и помоћних лековитих средстава
СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ
ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ «МАРИНАЦ ДЕНТАЛ
СТУДИО» Земун, Прве пруге 4, 011/2601894; попуст: 10% на естетске испуне,
20% на безметалну керамику и фасете (керамичке и композитне), 25%
уклањање каменца и полирање зуба
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА «ДР КЕРКЕЗ» Земун Поље, Браће
Мицић 13, 011/3750048, 064/1484779; попуст на стоматолошке услуге 10%
«STARDENT» ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ Земун,
Булевар Николе Тесле 38, ст. 3, 063/7032888; 20% попуста за све конзервативне
услуге. Протетичке услуге могу да се плаћају на период од 6 до 24 месеца
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА «АДАМАТ» Земун, Палмира Тољатија
62, 065/3305505; Ординацијскo бељење зуба 30% попуста, композитне и
амалгамске пломбе 20% попуста, парцијалне и тоталне плочасте протезе 20%
попуста, ултразвучно скидање каменца 50% попуста
ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ «ДРАГАНА ПРГОМЕЉА»

Земун - Алтина, Слободана Ђурића 1, 063/492261; 20% попуста на
естетске испуне, 20% попуста на уклањање каменца и полирање зуба,
20% попуста на бељење зуба, 20% попуста на каузалну терапију
парадонтопатије

ДОМОВИ ЗА СТАРА ЛИЦА
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА И ПЕНЗИОНЕРЕ «ЗЛАТНО ДОБА» Сурчин Јаково, Браће Витомировић 22, 011/8417403, 011/8417404, 063/8417404; 10%
попуста на све врсте смештаја и услуга
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА «АНДРЕА» Земун, Емила Затопека
18, 011/4073223, 011/3774910, 0800/000020, 060/3223606; 10% попуста на
услуге смештаја за прва три месеца боравка у дому
ОПТИЧАРСКЕ РАДЊЕ
«EGZAKTA OPTIK» Земун, Авијатичарски трг 1, 011/2109490; 20% попуста
на сав асортиман диоптријских и сунчаних наочара, диоптријских стакала као и
контактних сочива
«OPTICUS OCULUS» Земун, Главна 21, 011/2104040; Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 10в, 011/3119221; Нови Београд, Стари Меркатор, I спрат,
011/2605505; Београд, Кнез Михаилова 6, 011/2630741; Београд, Невесињска 17,
011/3445810; Београд, Змај Јовина 18, 011/3283553; Београд, Македонска 15,
011/3225595; Београд, Цара Душана 67, 011/3348444; Београд, Булевар Краља
Александра 38, 011/3245555; Београд, Булевар Краља Александра 191,
011/2407044; Бе- оград, Скендербегова 1, 011/3622111; Попусти: сунчане
наочаре –30%, диоптријске наочаре и диоптријска стакла – 20%, контактна
сочива – 10%, течности за контактна сочива – 15% и слушни апарати – 10%
OPTIČARSKA RADNJA «NEW OPTIC» Земун, Петра Зрињског 1,
011/3166116; Београд, Ресавска 35, 011/3349795; 10% попуста на цео асортиман
диоптријских стакала и наочара, наочара за сунце, контактних сочива, пратећег
материјала
«... ššš dovoljno je da vidiš» Земун, Прве пруге 1б, улаз из Џона Кенедија
поред Макси маркета, 060/3118944, 060/3118933; диоптријска (сочива) стакла
по повлашћеној цени од 15 %. Уз куповину “eGreen” оквира добија се пар
антирефлекс стакала гратис. Труднице, мајке троје и више деце остварују право
на 30% попуста при куповини. Попусти се не сабирају
ЛАБОРАТОРИЈЕ
«AQUA LAB PLUS» Земун, Првомајска 8д, 011/4140335, 063/227422;
Бежанијска коса, Љубинке Бобић 26 б, 011/3187734, 062/8036007; Београд,
Славија, Кнегиње Зорке 30 (улаз из Макензијеве, нон-стоп 24 часа) 011/2441551,
063/214035; 10% попуста на анализе из области биохемије, хематологије и
микробиологије
«INEP» LABORATORIJE Земун, Банатска 31б, 011/2693194, 062/2210095;
Београд, Светозара Марковића 44, 011/3622294; Сурчин, Војвођанска 146,
011/8443797; попуст од 5% на све лабораторијске анализе

ДЕЧИЈИ ПРОГРАМ
KAFE IGRAONICA «MIA» Земун, Добановачка 56, 060/3900073; 10%
попуста на закуп играонице (не односи се на „last minute“ понуде), 10% попуста
на рачун за пиће приликом прославе рођендана, 10% попуста на рачун у дневној
играоници
IGRAONICA-ROĐENDAONICA
«TOPOLINO»
Нови
Београд,
Париске комуне 59, 065/6106101, 063/7504741; 10% попуста на организацију
рођендана и пиће
«PERTINI TOYS» Земун, Господска 13, 011/3164737; сви „Пертини“ продајни
објекти у Србији, 10% попуста за куповину из целокупног Пертини асортимана,
осим на артикле који су већ на акцији
«POLLINO» Земун, Бежанијска 9, 063/291792; Београд, Булевар краља
Александра 152, 011/2443178; 10% попуста на нову колекцију дечије обуће и
патофне
«МАЛИ КУВАРИ» Земун, Доситејева 2, 062/1900342; 10% попуста на месечну
чланарину и 50% на чланарину за друго дете за едукативне радионице
ЛОГОПЕДСКЕ УСЛУГЕ «МОЈА ПРВА РЕЧ» Земун, Магистратски трг 5/2,
063/1855045; Први преглед логопеда и саветодавни час бесплатнo, логопедско
тестирање и дијагностика 25% попуста, индивидуални логопедски третман
16% попуста, систематски преглед логопеда уз извештај 16%, редукација
психомоторике 16% попуста
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК «МАЛИ АКАДЕМАЦ», Земун, Академска 18,
060/3334806; 5% попуста на месечну чланарину за продужени боравак за децу
од I до IV разреда основне школе, у току школске године између завршетка
наставе и радног времена родитеља као и за време распуста
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «5 ПЛУС», Нови Београд, Тржни центар
"YUBC", Булевар Михајла Пупина 10 а, 066/224555; 15% попуста на услуге васпитно образовни рад са децом, припремни предшколски програм,
превентивно здравствену заштиту, исхрану и негу деце.
ШКОЛИЦА СПОРТА «СПОРТИЋ» Земун, Немањина 25, ОШ „Светозар
Милетић“, 064/4336662; 10% попуста на услуге спортског тренинга (основе
свих спортова који се изводе кроз игру, коришћење спортских реквизита и
полигона) за нове чланове – децу старости од 3 до 10 година
«ЗИДИЋ БАР» Земун, Његошева 34, 064/1146389; 20% попуста на
организацију дечијих рођендана и прослава и изнајмљивање простора
ГАТAРИЋ ГРУП - СВЕТ ШКОЛСКОГ МАТЕРИЈАЛА – Земун, Лазара
Мамузића 16 Е, 011/6556-560; 10% попуста на куповину школског прибора
(осим за папирну галантерију – свеске, вежбанке, блокови за цртање, нотне
свеске), рачунарске опреме, парти програма, путног и модног програма

СВЕ ЗА ДОМ
«HOME SOLUTIONS EMPORIO» Београд, Макензијева 25, 011/2437687;
попуст 20% на производњу комадног намештаја.
«НОКС НЈ» КЕРАМИКА Земун, Цара Душана 236, 063/560193, 011/3077047;
Београд, Петлово брдо, Ђује и Драгољуба 2в, 011/2379514, 011/2379520; попуст
од 15% на укупан рачун на славине, санитарије, плочице увозних произвођача
и кабине одн. цео асортиман сем на робу која је већ на акцији
«CORMEL» Земун, Аутопут 20, Белмакс центар, локал 1а, 011/2054175,
066/8080929; попуст од 5% на спољну расвету, лустере, зидне лампе и остали
асортиман, сем робе која је већ на акцији
«DIPLON KUPATILA» Земун, Аутопут 20, Белмакс центар, 011/2250575,
011/2250502, 063/379116; попуст 10% на комплетан асортиман опреме за
купатило бренда “Diplon”
«NOVO LUX» Београд, Грчића Миленка 83, 011/3447764; Ушће шопинг
центар, 011/2854399; попуст на комплетан асортиман 5%. Попуст не важи на
артикле који су на акцији и на артикле који су на некој другој врсти попуста.
«ALTIMAX HAUS» Земун, Угриновачки пут 47а, 011/4095982, 062/265894;
5% попуста на: сигурносна врата, собна врата, ламинат, лајсне за ламинат,
подлогу за ламинат
«ENTEREX» Земун, Батајнички друм 293, 065/2680558; 10% попуста на сав
намештај израђен по мери
«РАДАКОВИЋ АЛ И ПВЦ» Београд, Гроцка, Ратка Павловића 52,
064/3499349; попуст од 5% до 15% на куповину и уградњу алуминијумске и
ПВЦ столарије (прозори, врата, роло врата)
«КАТЕРА» Земун, Магистратски трг 3, локал 53, 011/2613667, 061/1609615,
10% попуста на куповину завеса и мебл штофова
«КОТЛЕНИК» Београд, Булевар Краља Александра 520а, 011/2886445; попуст
је 5% на стакло, огледала, миксовање преко 200 нијанси боја, алате.
ГРАЂЕВИНАРСТВО
«VIN HAUS» Винча, Палих бораца 15, 011/8066591, 060/5868728; 10% попуста
на материјале за завршне радове у грађевини (лепкове за стиропор, мрежицу,
керамику, машински малтер, глет масу, акрилни малтер и др.)
«АЛТИНА КОП» Земун, Симеона Кончаревића 8, 060/0237375, 063/237375;
10-20% попуста на земљане радове, превоз материјала, ископе
«STROI INŽENJERING» Београд, Зрењанински пут 192, 062/267793; 10%
попуста на завршне радове у грађевинарству, 10% попуста на готове станове
који се налазе у понуди
MOLERSKA RADNJA «D.D.KOLOR» Земун, Оскара Давича 44, 064/3346633;
10% попуста на услуге израде декоративних техникa “Oikos”, “Sa marco”,
“Maxima”, “Nova Color”

«КУКОЉ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ» Земун, Оскара Давича 32,
064/0050497; 5-20% попуста на различите електроинсталатерске радове
«FIT IN» Сурчин, Војвођанска 366, 064/1696055, 065/8104513; 5% попуста на
израду и монтажу ПВЦ и алуминијумске столарије, застакљивање тераса,
башти локала, кафића, ресторана, стаклене кровове и надстрешнице, стаклена
врата, стаклене ограде и др.
«AKVA MARIN VB» Београд, Зрењанински пут 192, 062/267795; 5% попуста
на грађевински материјал
«ПЕРСПЕКТИВА» Лисовић, Степана Стеве Абрлића 3, 063/8148531; 5%
попуста на завршне радове у грађевинарству
«SOLIS INVEST» Земун, Мушицког бр. 6, 064/854500; 100% попуста за излазак
на терен ако „Solis Invest“ изводи радове, 5-10% попуста на извођење
инсталатерских радова
«COMAL GROUP» Земун, Косовска бр. 9, 011/3752167, 062/255858; 10%
попуста на молерско фарбарске, гипсарске, керамичарске, подополагачке,
водоводно инсталатерске и архитектонске и електро радове
«КРОВНИ РАДОВИ ЗЕМУН» Земун, Дијега Ривере бр. 7, 060/5470063,
попуст 5% на радове
«ЕКО ПЛАСТ» Земун, Угриновачка бр. 105, 011/4082047, 063/312114, попуст
12% на ПВЦ столарију
УСЛУГЕ
«MEDIA BOX» Земун, Драгана Ракића 16а, 069/2222230; 10% попуста на
услуге маркетинга преко “LCD“ билборда
«WEB BOX» Земун, Драгана Ракића 16а, 069/2222230; 10% попуста на израду
сајтова и десктоп апликација
«GRAPHICROOM» Крњешевци, Војачка 58, 069/2549793; 10% попуста
на услуге графичког дизајна и дигиталане штампе
ШТАМПАРИЈА «СИМБОЛ ПРИНТ» Земун, Бачка 56и, 011/3224972,
065/3224972; 20% попуста на све врсте штампе: визит карте, флајери, постери,
позивнице, чланске карте, меморандуми, блоковска роба, кесе, хемијске,
упаљачи
ФОТОГРАФСКА РАДЊА «ФОТО ФЛЕШ» Земун, Прве пруге 43ц,
011/3018039, 066/5456990; 20% попуста на услугу фотографисања и израду
фотографија за документа, 10% попуста на израду и обраду фотографија са свих
медија и 10 % попуста на сублимациону штампу (сувенири)
«RIVAL COPY» Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 289, 011/7484052,
063/232137; Мајора Зорана Радосављевића 216-218, 011/8480150, 065/8480150;
10% попуста на услуге копирања, штампе, фото поклона и коричења
КОПИРНИЦА «ХОП» Земун, Угриновачка 156, 061/2345222; 10% попуста на
све услуге: фотокопирање, штампа свих врста налепница, канвас, штампа на
шољама, мајицама итд.

ТРГОВИНСКО-ШТАМПАРСКА РАДЊА „BLANK PRINT 2017“ Земун, 22.
октобра 27А, 065/2066640; 10% попуста на све услуге штампе (сито штампa,
тампон штампa, ласерскa гравурa, маркирање метала и брендирање рекламног
материјала, брендирање возила и локала, производњa привезака од ЕВА пене,
ЛЕД лампи и производа од клирита) и 5% попуста на рекламни материјал из
каталога
ШТАМПАРИЈА “СПИДИ” Земун, 22. октобра 27А, 063/8300896; 10%
попуста на све услуге штампе (сито и тампон штампa, ласерскa гравурa,
маркирање метала и брендирањe рекламног материјала)
«EUROTRANSLATE» Земун, Вртларска 35б, 011/3149617; попуст 10% на
типске документе са овером судског тумача за енглески, немачки, руски,
хрватски, словеначки и македонски језик
«HTW GROUP» Београд, Војводе Степе 315, 060/2888001, 060/2888008; 10%
попуста на услуге: „Incasso“ мониторинг, корпоративна безбедност, процена
ризика у заштити лица, имовине и пословања и уградња видео надзора и
контрола приступа
«КРТИНИЋ» ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ Земун, Змај Јовина 23, 064/2220159;
попуст 10% на геодетске услуге
АГЕНЦИЈА «Гео СЛАЈ» - Агенција за геодетске послове, пројектовање
и консалтинг, Земун, Угриновачки пут 27. део, бр 16, 011/4075617, 063/275696;
попуст 10% на геодетске услуге које пружа агенција
СЕРВИС «ЕЛЕКТРО-РЕМОНТ» 064/1822147; 5% попуста на услуге сервиса
веш машина, судо машина, машина за сушење веша, бојлера, ТА пећи и
електричних инсталација. Након утрошених 60 €, остварујете право на
неограничен број бесплатних услуга, за све наведено, до истека 365 дана
рачунајући од прве интервенције
SERVIS AUDIO VIDEO TV TEHNIKE «DESAGO» Земун, Угриновачки пут
18; Нови Београд, Стојана Аралице бр 17; 011/2270978, 065/2270978; 10%
попуста на сервис свих врста аудио, видео, ТВ уређаја, компјутера и малих
кућних апарата
«ЋОСИЋ СТАКЛО» Винча, Палих бораца 15, 011/8065138, 060/5868724,
060/5868711; 10% попуста на туш кабине, стаклене ограде, термоизолационо
стакло и емаилирано стакло за кухиње
АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА «БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ» Батајница,
Кулска 27;
064/3725123, 063/388746; 20% попустана комплетну
услугу селидбе и превоза робе
АУТО ШКОЛА «ЛОГИСТИКА» Нови Београд, Народних хероја 30/II;
011/3190265 011/2670590; попуст од 5% на услуге обуке за возаче "Б"
категорије. Попуст од 10% важи на Дан општине - 5. новембар, Дан Моје
земунске картице - 4. април и Дан жена, за даме - 8. март; Могуће је плаћање
на више рата
ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

«JAHTING KLUB KEJ» - наутички турузам, Нови Београд, Ушће бб,
064/8251103, 30% попуста на карте за редовна крстарења бродом
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
«EURORAČUNOVODSTVO» Земун, Карађорђев трг 40е, 011/3149620; 20%
попуста на пореско саветовање, вођење пословних књига, обрачун зарадa,
форензичко рачуноводство и израду бизнис плана
«ELPRO-IMPEX» Нови Београд, Јурија Гагарина 151а, 011/3182210,
063/396012; 20% попуста на књиговодствене услуге
АУТО СВЕТ
АУТО ШКОЛА «ЛОГИСТИКА» Нови Београд, Народних хероја 30/II;
011/3190265 011/2670590; попуст од 5% на услуге обуке за возаче "Б"
категорије. Попуст од 10% важи на Дан општине - 5. новембар, Дан Моје
земунске картице - 4. април и Дан жена, за даме - 8. март; Могуће је плаћање
на више рата
АУТО
КУЋА
«ТРЕФ»
Земун,
Прилаз
15,
011/2196222;
специјализовани сервис за француска возила одобрава попуст од 5-10% на све
услуге сервиса
AUTO KUĆA «CONING» Земун, Аутопут за Нови Сад 68, 011/3750922,
011/3750923; Београд, Булевар војводе Бојовића 30, 011/2620057; Пoпуст 510%; поред већ постојећег попуста одобрава се додатних 5% на целокупан
програм путничких, полутеретних и 4x4 гума, као и 10% попуста на услуге
сервиса, монтаже, демонтаже, балансирања гума, реглаже трапа и технички
преглед
АУТО ЦЕНТАР «МИШКОВИЋ» Земун, Војни пут 584 б, 011/2614635,
064/1149556; 20% попуста на све услуге ауто лимарије, фарбања возила, сервиса
возила, замене ауто стакала, дијагностичке прегледе, сервисирања ауто климе и
полирања возила
АУТО ЦЕНТАР «СТОЈАНОВИЋ» Нови Београд, Јурија Гагарина 225,
011/6557640, 011/6557641; као овлашћени ШКОДА центар одобрава 10%
попуста на све услуге сервиса и оригиналне резервне делове, као и 10% попуста
на технички преглед возила.
«БГ АУТО СЕРВИС» Земун, Угриновачки пут 74, 064/2279504; 10-20%
попуста на услуге ауто сервиса
«ШЛЕПУЈЕМО БАСРАК» Земун, 064/1111420, 063/1111420; 10% попуста на
услуге шлеп службе
АУТО СЕРВИС «ШТЕЛА АУТО» Земун, Алтина, Емила Затопека 42,
065/8075891; 5-20% попуста на механичарске услуге
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД «ЈОВАН» Батајница, Шангајска 1. део бр. 90,

011/7870070, 063/8296704; 10% попуста на технички преглед и услугу
регистрације
АУТО СЕРВИС «ЈОЦО» Земун, Симеона Кончаревића 26, 063/202300; 10%
попуста на центрирање трапа и вулканизерске услуге, 5-20% попуста на
механичарске услуге
АУТО КУЋА «КОЛЕ» Земун, Цара Душана 209, 011/3168701; 10% попуста на
технички преглед, резервне делове, сервис возила и прање возила
«PEUGEOT SERVIS GORAN» Земун, Добановачка 21, 011/2613552,
065/2613552, 065/2613553; 10 % попуста на све аутомеханичарске услуге и на
услуге пуњења климе фреоном
«KILER AUTO» Земун, Тошин бунар 63б, 011/3196666, 011/2100964; попуст
10% на услуге ауто сервиса и ауто делове и 10% попуста на технички преглед
уз регистрацију возила
«БАФО АУТО» Земун, Угриновачки пут 71; Бусије, Стефана Кнежевића 24,
063/287901; 10% попуста на услуге
«АДАМ АУТО СЕРВИС» Земун, Теодора Херцла 42, 011/2100700; Тошин
бунар 166, 011/2695844; 10% попуста на вулканизерске услуге и услуге реглаже
трапа
«ДАНКО» Земун, Батајнички друм 1, 011/3165098; 10% попуста на услуге ауто
сервиса
АЦМ «ЧОВО» Земун, Угриновачки пут 71, 060/7098986; 5-20% попуста на
услуге ауто сервиса
«AS GOLF» ODRŽAVANJE I POPRAVKA VOZILA Земун, Цара Душана
133а, 011/3163643, 065/3163643; попуст 20% на услуге ауто сервиса
«АУТОЦЕНТАР БОГУНОВИЋ » Земун , Тошин бунар 92 б , 011/3190130,
011/3190057; 10% попуста на сервисне услуге, 10% попуста на делове купљене
и уграђене у Аутоцентру Богуновић, 10 % попуста за технички преглед за
регистрацију возила уз куповину полисе осигурања
ВУЛКАНИЗЕР «НИЗ» Земун, Угриновачка 74, 011/2106754, 064/1179455;
попуст 10% на услуге монтаже и демонтаже гума на путничким возилима,
балансирање и крпљење
«ЛУКЕНА АУТО» Земун-Алтина, Добановачки пут 38, 069/3169780; 5%
попуста на ауто делове, пнеуматике, акумулаторе, алате и сервисну опре- му и
10% попуста на комплетан асортиман уља, мазива и ауто козметике
«АУТОМИКА» Земун, Првомајска 2х, 011/3163756, 063/1182435; 10%
попуста на целокупан асортиман ауто делова за све типове аутомобила изузев
на ауто гуме, акумулаторе, оригиналне делове и „Селенија“ уље.
РЕНТИРАЊЕ ВОЗИЛА

«DALMOS RENT A CAR» Нови Београд, Омладинских бригада 28/4,
060/5505550; попуст 5-15% у зависности од дужине закупа возила

РЕСТОРАНИ И КАФИЋИ
«ПЛАТАНИ» Земун, Кеј ослобођења 45, 011/2101401; попуст од 5- 20% на
целокупан асортиман и 20% попуста на организоване прославе за преко 40
особа (свадбе, рођендани, крштења)
РЕСТОРАН «STARA SENT ANDREA» Земун, Кеј ослобођења 35,
011/2105565; попуст 10% на све врсте услуга
«СТАРА ЦАРИНАРНИЦА» Земун, Кеј ослобођења 31, 011/2616930,
011/3077166; попуст 10% на све врсте услуга
«НК ПЕЧЕЊАРА» Земун, Новосадски аутопут 286, 011/7870645, 064/1963431;
попуст 10% на услуге
РЕСТОРАН «ВРАНАЦ» Земун, Аутопут за Нови Сад 2е, 011/3162597; попуст
од 5-25% на женска пића, прославе, кетеринг
ПИЦА «ПАРЧЕ» Београд, Илије Гарашанина 26, 062/1034411; попусти од 10%
на пице и сендвиче, попуст од 5% на пилетину са кикирикијем, сусамом,
хрскави пилећи филе, оброк салате, палачинке
«САЛАШ 140» Батајница, Пуковника Миленка Павловића 140, 011/7870399,
062/8141678; попуст 10% на услуге
КАФЕ БАР «JET SET» Земун, Љиљане Крстић 27, 063/8913529; попуст 10%
на услуге
«МАЧКОВ ПОДРУМ» Земун, Нишка 14, 011/2101596, 069/2199862; попуст
10% на услуге
«FAST FOOD PORTO FACTORY» Вождовац, Јове Илића 150, 063/8383153;
10% попуста на цео асортиман сендвича, 15% попуста на Цезар, Грчку и Туна
салату
«KENGUR RESORT» Земун-Алтина, Акира Куросаве 7, 011/3170154; 10%
попуста на организацију прослава (венчања, крштења, рођендана)
«DANUBIUS» Земун, Кеј ослобођења 39, 011/3750099, 065/3750099; попуст
10% на услуге
«DUNAVSKI VAL 2» Земун, Цара Душана 240, 011/3167034, 060/6708255;
попуст 10% на услуге
«PINOKIO» Земун, Карађорђева 12ц, 063/7121314; попуст на пиће у
палачинкарници износи 20%
RESTORAN PICERIJA «ČOPIZZA» Земун, Алтина, Симеона Конча ревића
36, 063/545856; попуст 10% на конзумирање пица, сендвича, палачинки и пића
«PICCOLO» Земун, Александра Дубчека 8, 064/2657152; попуст 10% на
конзумирање пића
«CAFFE LUX» Угриновци, Земунска 250/1, 064/3763646; попуст 15% попуста

на услуге прања возила и угоститељске услуге
«ЕТНО КРЧМА ДИДАРА» Земун-Алтина, Емила Затопека 35, 063/447612;
попуст 10% на услуге
«COPY CAFFE» КАФЕ КОПИРНИЦА, Земун, Руска 22, 063/660886;
15% попуста на топле напитке у кафеу
РЕСТОРАН «ЂОЛЕ Љ» Земун, Угриновачки пут 25. део бр. 34, 069/2269950;
10% попуста на услуге
«EVENT CLUB MIA» Земун, Добановачка 56, 060/3900032; 10% попуста на
редовне цене организације прослава
KAFE «JULIJE FEST» Земун, Магистратски трг 14, 065/2073100; 10% попуста
на услуге
КАФЕ РЕСТОРАН «МАРШАЛ» Нови Београд, Џона Кенедија 10ј,
011/2607600, 063/343334; 10-30% попуста на услуге
RESTORAN «ATERA» Београд, Кнез Михаилова 1-3, I спрат, 011/3281448;
10% попуста на ручак или вечеру по менију
«HOTELSKI RESTORAN NEVSKI - TULIP INN PUTNIK BELGRADE»
Нови Београд, Палмира Тољатија 9, 011/2259903; 10% попуста на регуларне
цене
«HOTELSKI BAR ABSOLUT - TULIP INN PUTNIK BELGRADE» Нови
Београд, Палмира Тољатија 9, 011/2259904; 10% попуста на регуларне цене
«PELO RIO PUB» Земун, Кеј ослобођења 51, 011/4209121, 069/613897; 10%
попуста на услуге
«HARMONIJA EVENT CENTER» Земун, Аутопут 18, ТЦ Змај, 060/5108343;
5-15% попуста за сва јела и пића из наше ресторанске понуде, 25% попуста за
организовање свечаности
РЕСТОРАН
«ГИГО»
Земун,
Горњоградска
7ц, 011/2612253,
061/1318967; попуст 10% на ручак и вечеру (и храна и пиће)
«ЗИДИЋ БАР» Земун, Његошева 34, 064/1146389; 20% попуста на цео
асортиман пића, организацију прослава, изнајмљивање простора (рођендани,
промоције, изложбе, радионице и др.)
ОДЕЋА И ОБУЋА
«AMC AFRODITE MODE COLLECTION»
Земун, Главна 20,
011/3739572; сталан попуст од 5% на сву робу, посебан попуст 10-15% прве
недеље у месецу
«BN BOS» Земун, Батајнички друм 1, 011/3715308; попуст 10% на ко мплетан
асортиман изузев робе која је на акцији
«STRONG 2010» Земун, Белмакс центар, Ауто пут 20, 011/2250562; попуст 10%

на комплетан асортиман џинс одеће
«BRANKODEX
KONFEKCIJA»
Земун, Главна 18, 011/2613062,
011/3036069; Београд, Краљице Марије 45, Краља Петра 26, попуст 10% на
редовне цене на целокупан асортиман, 5% попуста на артикле који су већ на
попусту
ШЕШИРИ «АЛЕКСАНДАР ДРАСЛАР» Земун, Змај Јовина 13, 011/2611065;
попуст 5-20% на комплетан асортиман ручно рађених шешира и капа
«ИНТЕРСПОРТ
ЗЕМУН»
Земун,
Главна
13,
011/6557405,
066/8494953; 10% попуста на текстил, обућу и опрему; додатни попуст се
обрачунава и на артикле који су снижени, али се не односи на жваке, напитке,
чоколадице, брендове „Garmin“, „GoPro“, „Suunto“, Visitor“, „Xplorer“, и
артикле „Интерспорт препоручује куповина сезоне”.
BUTIK «TIFANI KFŽ» Земун, Змај Јовина 16; 064/18825014; 10% попуста на
гардеробу за даме
BUTIK «LI&LI» Земун, Лагумска 1а, Лагумска 2; 011/3165474; 15% попуста
на комплетан асортиман модерне женске гардеробе. Попуст важи и за артикле
који су већ на попусту
ОБУЋА «PRIMADONNA» Земун, Робна кућа Београд, 011/3534731; Главна
13-15, 5% попуста на нову колекцију
«СРМА» женска обућа и ташне, Земун, Главна 14; 011/2612649; 10% попуста
на асортиман са регуларним ценама и 5% попуста на асортиман са сниженим
ценама
ТРГОВИНА
«АМАН» сви продајни објекти у Србији, попуст од 5% се обрачунава на каси
на целокупну куповину. Попуст се не односи на млеко, јаја, јогурт, хлеб,
цигарете, штампу, обично сунцокретово уље, бели кристал шећер, свеже месо,
свеже воће и поврће, електронске допуне, пиво, артикле на акцији, артикле који
имају ознаку „Наша цена“ и артикле који имају трајно ниске цене и артикле на
чијим ценама је обележено да не подлежу попусту
«AGRO BEST CENTAR» Угриновци, Београдска 12а, 011/8408092,
064/1174017; попуст 5-10% на асортиман концентрата, фасадних боја,
„Каприоло“ бицикала и делова, ХТЗ обуће и опреме, косачица и тримера
ТРГОВИНСКА
РАДЊА «3 МАЗ» Угриновци, Београдска бр. 6,
011/8409321; 5% попуста - боје и лакови
«JUTRA SHOP» Нови Београд, Булевар уметности 2а, продавница репрезентативних пића, 011/3012332; попуст 15% на комплетан асортиман
«LINUM BIO-CENTAR» - Продавница здраве хране - Земун, Бежанијска 4,
011/2619320; Био шоп, попуст 10% на комплетан асортиман: безглутенска
храна, храна за дијабетичаре, намирнице и чајеви на меру, зачини и др.

«VIKTOR MOB 1» - Сервис мобилних телефона - Земун, Дубровачка 2а,
011/2610992; продавница мобилних телефона, попуст 10-20% на опрему и
услуге сервиса мобилних телефона
«BELVILLE MOB SHOP» - Сервис мобилних телефона - Нови Београд,
Јурија Гагарина 14г, 011/6306999; продавница мобилних телефона, попуст 1020% на опрему и услуге сервиса мобилних телефона
«VIKTOR MOB BULEVAR» - Сервис мобилних телефона - Београд, Булевар
Краља Александра 149, 064/3877877; продавница мобилних телефона, попуст
10-20% на опрему и услуге сервиса мобилних телефона
ГАЛЕРИЈА «М» - Уметнички предмети - Земун, Главна 18, ТЦ Земуникум,
060/0227797; попуст 10% на целокупан асортиман: слике, скулптуре, графике,
уметничка керамика, мурано и витражно стакло и друге рукотворине
АУТОРСКИ АТЕЉЕ «АРСИЋ» - Уникатни накит и свилени асесоар Земун, Главна 14, 011/2611582; изложбени и продајни простор у којем излажу
и раде Невена Арсић, академски вајар, Срђан Арсић, академски сликар, и
Софија Арсић, сликар текстила; попуст 10% на уникатни накит и одевне
предмете од свиле
ГАТAРИЋ ГРУП - СВЕТ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И ШКОЛСКОГ
МАТЕРИЈАЛА – Земун, Лазара Мамузића 16 Е, 011/6556-560; 10% попуста на
куповину школског прибора (осим за папирну галантерију – свеске, вежбанке,
блокови за цртање, нотне свеске), рачунарске опреме, парти програма, путног и
модног програма. Попуст се не односи на целокупан канцелариски асортиман.
ХОТЕЛИ
«EURO GARNI HOTEL» Земун, Ратарски пут 37б, 011/2616716; попуст 20%
на услугу ноћења са доручком
«KENGUR RESORT» Земун-Алтина, Акира Куросаве 7, 011/3170154; попуст
од 10% на преноћиште
«HOTEL OASIS» Земун, Аутопут за Нови Сад 75, 011/3166302; попуст 12% на
услуге
«HOTEL ATERA BUSINESS SUITES» Београд, Кнез Михаилова 1-3,
011/3281448; попуст 10% на услуге ноћења са доручком
«GARNI HOTEL SEMLIN B&B» Земун, Угриновачки пут 116, 011/3757097;
попуст 20% на услуге преноћишта
«HOTEL ZLATNIK» Земун, Добановачка 95, 011/3167515; попуст 10% на
услуге смештаја и ресторанске услуге
«BEAUTIFUL 10 – HOTEL ZEDER» Војни пут 2, 164 ц, 011/3141400; попуст
10% на услуге ноћења
«САЛАШ 140» Батајница, Пуковника Миленка Павловића 140, 011/7870399;
попуст 10% на коришћење услуга апартмана и соба

ЗЛАТАРЕ
ЗЛАТАРА «ЈОКИЋ БОЈАН» Земун, Главна 24, 011/3752509, 011/3752098;
попуст 5-10%, сем за артикле који су већ на снижењу
ЗЛАТАРА «DANIJEL GOLD» Земун, Бежанијска 26, 011/2616206; попуст 10%
КУЋНИ ЉУБИМЦИ
«VET PLANET» Земун, Радничка 9, 011/3160555, 066/396394, 063/565664;
попуст 10% на све врсте ветеринарских услуга, прегледе, лабораторију,
хируршке интервенције и ултразвучне прегледе
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА «ДУЛИТЛ» Земун, Светосавска 11,
011/2615131, 064/2174214; попуст 10% на ветеринарске услуге
«PET SHOP OSKAR» Земун, Угриновачки пут 31, 064/9986060; попуст 8% на
храну за кућне љубимце
САЛОН ЗА НЕГУ И ШИШАЊЕ ПАСА «GROOMING DOG STUDIO»
Земун, ТЦ Земуникум, Магистратски трг 3у, локал 16, 064/1331324,
064/9942717, попуст 10% на све услуге шишања, тримовања и купања паса
ЦВЕЋАРЕ
ЦВЕЋАРА «ЈЕЛЕНА» Земун, Авијатичарски трг 3, 011/3161652, 011/3077377,
064/6465647, 064/6465646; попуст 10% на саксијско цвеће, изложене готове
букете и цветне аранжмане вредности изнад 1000 дин
ЦВЕЋАРА «NENA» Земун, Карађорђева 4б, 060/3636406; попуст 20% на
резано цвеће и аранжмане

МОЈА ЗЕМУНСКА КАРТИЦА
је персонализована картица која омогућава грађанима и грађанкама
Земуна да купују робу и користе услуге код фирми - партнера на
пројекту „ МОЈА ЗЕМУНСКА КАРТИЦА“ са посебним попустима.
Такође, грађани могу да користе многе бесплатне програме за хваљујући
картици.
Персонализована картица се може извадити на шалтеру бр. 5, у шалтер
сали ГО Земун, тако што се попуни пријава и да на увид лична карта.
Картица се добија одмах и може се користити у преко 240 фирми.
Приликом куповине робе и коришћења услуга довољно је пре плаћања
приложити „Моју земунску картицу“ и по захтеву, личну карту да би се
остварио уговорени попуст.
Све информације о картици можете пронаћи на

- званичном веб сајту градске општине Земун www.zemun.rs
- фејсбук страници „Moja zemunska kartica“ http://mojakartica.zemun.rs/
Информације о адресама и контактима фирми код којих се могу
остварити попусти, као и о висини попуста могу се наћи у брошури, која
се редовно ажурира и објављује на сајту Градске општине Земун
http://mojakartica.zemun.rs/img/brosura.pdf и на фејсбук страни и
профилу „Моја земунска картица“.
Контакт:
011/ 2197 985
mojazemunskakartica@zemun.rs

