
ПРИКЉУЋИТЕ СЕ И ВИ МРЕЖИ ПРИХВАТИЛАЦА
КАРТЕ ЗА ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ

Неки демографски подаци о општини Сента: 
Број становника општине Сента у временсом периоду од 2002. до 2011. године са
25.568 опао је на 23316.
Број домаћинстава у истом периоду са 9966 опао је на 9383.

СТАНОВНИШТВО СЕНТЕ ЋЕ СЕ ПРЕПОЛОВИТИ У НАРЕДНИХ 50
ГОДИНА !

На територији пштине Сента 25% домаћинстава је једночлано, 31% двочлано, 19%
трочлано, а само 25% домаћинстава је четворо или вишечлано.
Просечна старост становништва општине је 42,7 год. а граница после које се нека
популација сматра старом је 30 година. 

СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ СЕНТА НАЛАЗИ СЕ У ПЕРИОДУ ДУБОКЕ
ДЕМОГРАФСКЕ СТАРОСТИ!

Према подацима Пописа становништва из 2011. год. данас се са сигурношћу може
тврдити да  су  резултати који показују просечну старост и природни прираштај
наше општине толико неповољни да се сви наши расположиви капацитети морају
усмерити ка томе да се ови негативни токови зауставе.
Општина Сента велику пажнју посвећује добробити породица на својој територији.
Као најновију меру побољшања квалитета живота породица са троје или више деце,
планира  увођење карте  за  велике  породице.  Карта  за  велике  породице  треба  да
обезбеди  извесне  погодности  породицама,  које  у  свом  породичном  кругу
васпитавају троје или више малолетне деце. 
Ради обезбеђења што ширег асортимана погодности која нуди ова карта, обраћамо
се  привредницима  и  другим  правним  лицима  на  територији  општине,  да  се
прикључе  овој  акцији,  да  обезбеде  неке  погодности  имаоцима  карте  за  велике
породице и да се учлане у мрежу прихватилаца карте за велике породице.

ЗАШТО ВРЕДИ ПОСТАТИ ПРИХВАТИЛАЦ КАРТЕ ЗА ВЕЛИКЕ
ПОРОДИЦЕ ?

 Учлањење у мрежу прихватилаца карте за велике породице ће допринети
повећању  Вашег  промета.  На  територији  општине  Сента  живи  око  150
породица, које у свом породичном домаћинству васпитава троје или више
малолетне  деце.  Одобравањем  попуста  или  других  пододности  имаоцима
карте  за  велике  породице  и  прихватањем  карте  за  велике  породице  ове
породице ће нпр. дати предност вашим продавницама приликом куповине,
што  ће  допринети  сигурном  и  трајном повећању вашег  промета,  на  који
начин  ћете  веома  брзо  надокнадити  одобрени   попуст,  и  постаћете
конкурентнији  у  односу  на  оне  субјекте  које  нису  укључене  у  мрежу
прихватилаца карте за велике породице. Поред тога, имаоци карте за велике
породице, поред робе на коју дајете попуст, у вашој продавници ће обавити



и куповину друге потребне робе, што ће такође допринети повећању вашег
промета.

 Прихватањем карте за велике породице стећићете нове купце и повећаћете
задовољство и оних великих породица, које су већ ваши купци.

 Обезбедићете себи бесплатан рекламни простор, јер ће општина Сента на
свом  сајту  редовно  објављивати  списак  радњи  и  других  субјеката,  које
прихватају карте за велике породице.

 Стећићете право да користите знак „Место за прихватање карте за велике
породице“, што ће посведочити о вашој хуманости као и о томе да активно
учествујете  у  решавању  проблематике  опадања  броја  становништва  у
општини Сента.

Уколико желите да се  учланите  у мрежу прихватилаца карте  великих породица,
попуните овај пријавни лист и доставите на адресу:  Општинска управа општине
Сента, Одсек за друштвене делатности, 24400 Сента, Главни трг бр. 1.
Са прихватиоцима карте великих породица општина Сента ће закључити посебан
уговор 

С поштовањем:
Председник општине Сента

                                                                                                     Рудолф Цегледи



ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА ПРИХВАТИОЦА
КАРТЕ ВЕЛИКИХ ПОРОДИЦА

Ваше име и презиме:

Ваша мејл адреса:

Ваш број телефона:

Назив фирме:

Седиште фирме:

1. Назив продавнице:

Адреса продавнице:

Профил продавнице:

Контакт продавнице:

Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:
1.Назив продавнице:

Адреса продавнице:

Профил продавнице:

Контакт продавнице:

Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:
Назив производа и проценат
одобреног попуста:


