
На  основу  члана  20.  став  1.  тачка  10.  и  члана  32.  тачка  6.  Закона  о  локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),  и  члана 16. ст.  1 тачка 12 и
члана  45.  ст.  1  тачка  3  и  7  Статута  општине  Сента  ("Службени  лист  општине
Сента", бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној 30.11. 2015.
године донела је

ОДЛУКУ
О КАРТИ ЗА ВЕЛIКЕ ПОРОДIЦЕ У ОПШТИНИ СЕНТА

Члан 1
Овом одлуком успоставља се Карта за велике породице (у даљем тексту: карта) на
територији  општине  Сента,  као  једна  од  мера  подстицања  рађања  деце  и
побољшања услова  за  задовољавање  основних потреба  породица  у  којима живе
троје или више деце.

Члан 2
Имаоци Карте остварују право на:

1) попуст  цене  од  10%  од  цене  улазнице  на  приредбе  и  манифестације  у
организацији  културних  и  образовних  установа  чији  је  оснивач  општина
Сента;         

2) попуст цене од 10% од цене курсева у организацији културних и образовних
установа чији је оснивач општина Сента;

3) попуст одобрен од стране привредника и организација, учлањених у мрежу
прихватилаца карте за велике породице.

Члан 3
Право на карту оставрују родитељи/хранитељи и деца под следећим условима:

1) да живе у заједничком породичном домаћинству са троје или више деце, 
2) да почев од 01.01. 2015. године сви чланови породице имају пребивалиште

на територији општине Сента,
3) да се сва деца школског узраста редовно похађају наставу. 

Члан 4.
Права из члана 2 ове одлуке деца остварују до своје навршене 19. година живота, а
родитељи/хранитељи  до  навршене  19.  година  живота  најмлађег  детета  у
породичним домаћинству.

Члан 5
Поступак за добијање карте покреће се подношењем захтева Општинској управи
општине Сента.
Подносилац захтева уз захтев прилаже следеће доказе:
1) доказ о броју чланова породице (фотокопија личне карте, извод из матичне књиге
рођених (ИМКР),
2) фотокопија личне карте за одрасле чланове породице,



3) уверење о пребивалишту за све чланове породице,
4) извод из матичне књиге венчаних (ИМКВ),
5) пресуду о разводу брака,
6) оверену изјаву два сведока дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да
ванбрачни другови живе у заједничком породичном домаћинству,
7) уверење о редовном похађању наставе за децу која су на редовном школовању,
9) решење органа старатељства о смештају детета у хранитељску породицу,
10) две слике за сваког члана породичног домаћинства.

Члан 6
Решење о утврђивању права на карту издаје унутрашња организациона јединица
Општинске управе општине Сента, задужена за друштвене делатности. 
Уз решење, кориснику права се издаје и карта.
Карта се издаје сваком члану породице, уз накнаду која покрије трошкове издавања
карте.

Члан 7
Решење  о  остваривању  права  на  карту  издаје  се,  са  роком  важења  до  краја
календарске године. 
Нови захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре
истека рока из става 1. овог члана.
Уз  захтев  из  става  2.  овог  члана,  уколико  није  дошло  до  промене,  што  ће  се
констатовати  узимањем  изјаве  на  записник  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени.

Члан 8
Ако у року важења решења настану промене у подацима на основу којих је решење
и карта издати,  ималац карте је дужан да органу који је решење издао  поднесе
захтев за измену решења.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се документација о насталим променама.
Ималац карте губи право на карту, уколико престане да испуњава услов из члана 3
ове одлуке.

Члан 9
Права  из  члана  2  ове  одлуке  остварују  се  приказивањем  карте  у  културним  и
образовним установама, спортским клубовима и другим пословним објектима, са
којима општина Сента  има закључеи  уговор о приступању мрежи прихватилаца
карте. 
Образац карте прилаже се овој одлуци и чини њен саставни део.

Члан 10
Карта се користи искључиво лично, и у случају злоупотребе ималац губи право на
даљу употребу карте.

Члан 11
О имаоцима карте у Општинској управи општине Сента води се евиденција.



Члан 12
У  циљу  регулисања  међусобних  права  и  обавеза,  са  правним  лицима  –
прихватиоцима карте општина Сента закључује посебан уговор. 

Члан 13
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Сента", а примењује се од 01.01.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                             Председник СО Сента
Број: 020-61/2015-I                                                               Анико Ширкова



 Прилог 1.

Образац Карте за велике породице

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTA KÖZSÉG

КАРТА ЗА ВЕЛИКЕ ПОРОДIЦЕ

NAGYCSALÁDOS
KEDVEZMÉNYKÁRTYA

 
Рег. бр. Карте велике породице:      
A nagycsaládos kedvezménykártya 
száma:     

Датум издавања/а kiadás dátuma)
     
Важи до           године
Érvényes           -ig

Потпис овлашћеног лица Општинске 
управе/a Községi Közigazgatási Hivatal 
által felhatalmazott személy aláírása:

М.П./P.H.

  
Фотографија
Fénykép

ИМЕ/UTÓNÉV 
__________________________________

ПРЕЗИМE/CSALÁDI NÉV 
__________________________________ 

ЈМБГ/SZEMÉLYI SZÁM 
____________________________________

(Својеручни потпис – Sajátkezű aláírás)

ОВЛАШЋЕЊА ИМАОЦА КАРТЕ
ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ

A NAGYCSALÁDOS
KEDVEZMÉNYKÁRTYA

BIRTOKOSÁNAK JOGOSULTSÁGAI

Ималац  Карте  за  велике  породице
овлашћен  је  користи  права  из  члана  2.
Одлуке  о  карти  за  велике  породице
(“Службени  лист  општине  Сента”  бр.
     )
A nagycsaládos kedvezménykártya birtokosa
a  nagycsaládos  kedvezménykártyáról  szóló
rendelet  (Zenta  Község  Hivatalos  Lapja,
     .  szám)  2.  szakasza  szerinti
jogosultságokat érvényesítheti.



Важи до 31.12.2016. године   Потпис и печат 
Érvényes 2016. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2017. године   Потпис и печат 
Érvényes 2017. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2018. године   Потпис и печат 
Érvényes 2018. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2019. године   Потпис и печат 
Érvényes 2019. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2020. године   Потпис и печат 
Érvényes 2020. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2021. године   Потпис и печат 
Érvényes 2021. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2022. године   Потпис и печат 
Érvényes 2022. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2023. године   Потпис и печат 
Érvényes 2023. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2024. године   Потпис и печат 
Érvényes 2024. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2025. године   Потпис и печат 
Érvényes 2025. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________

О б р а з л о ж е њ е :
Установљавање  картен  за  велике  породице је  предвиђено  Демограским
стратешким планом Националног савета мађарске националне мањине за период
2013-1017  и  Демографским  стратешким  акционим  планом  општине  Сента  за
период 2014-2017 године (“Службени гласник РС” бр. 22/2013).
Са картицом за велике породице, са повластицама материјалне, духовно – етичке
природе, локална  самоуправа би признала заслуге великих породица, и
делимично би компензовала терет који се јавља код оснивања породице са
више деце. 

Општинско  веће  општине  Сента,  као  овлашћени  предлагач  аката  које  доноси
Скупштина општине, на својој седници, одржаној дана       године, закључком бр.
      утврдило је предлог Одлуке о карти за велике породице.
На основу свега горе наведеног, Скупштина општине Сента донела је одлуку као у
диспозитиву.




