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Május 30-án, csütörtökön megnyitja kapuit  a  13. Nem-
zetközi és Regionális Vásár – Szabadkai Vásár 2019,  amely a 
Sportcsarnokban került megrendezésre. Az idei vásár mintegy 
1800 m2 belső kiállítási területet foglalal el a csarnokban, vala-
mint 100 m2 külső területet, és több mint 180 kiállítót vonzott 
Szabadkára nyolc országból. A rendezvényre, amely június 
1-jéig várja a látogatókat, Olaszországból, Magyarországról, 
Szlovéniából, Horvátországból, Csehországból, a Boszniai 
Szerb Köztársaságból, Montenegróból és Szerbiából érkeztek 
gazdasági szakemberek, hogy kiállítsák termékeiket. A Sza-
badkai Vásár partnerországa ezúttal az Olasz Köztársaság, 
illetve annak diplomáciai, gazdasági és kulturális intézményei 
és vállalatai, amelyek Szerbia jelentős külkereskedelmi part-
nerei.  Szabadkán és a régióban szép számban vannak olasz-
országi befektetők, és számos lehetőség nyílik a gazdasági 
együttműködés fejlesztésére, illetve az együttműködésre más 
ágazatokban is. Erről tanúskodik az a tény is,  hogy Szerbia és 
Olaszország között 140 éves diplomáciai kapcsolat és 10 éves 
stratégiai partnerség áll fenn.

Az idei vásár fő témája az információs technológiának, a 
technológiai fejlődésnek, az innovációnak és a digitalizációnak 

a gazdaság fejlődésére gyakorolt hatása lesz, de szó lesz az 
említett ágazatok és a gazdaság, az ipar, a mezőgazdaság, 
valamint a kereskedelem és a turizmus közötti kapcsolatról 
is.  A kísérő rendezvények között szerepel üzleti fórum, B2B-
beszélgetések, több fórum és előadás, valamint külföldi és 
hazai vállalatok bemutatói.

A vásár három napon át 10-től 19 óráig tart nyitva, a be-
lépés pedig díjtalan. 

A Szabadkai Vásárt a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat szervezi a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi 
Titkársággal és a  V-Land Sajmovi vállalattal karöltve. 

A Szabadkai Piacok KKV igazgatója, Dejan Ljubisavljević 
a Szerbiai Piacok Egyesülete küldöttségének tagjaként részt 
vett a Nagybani Piacok Világszövetségének május 15- és 17. 
között megtartott belgrádi konferenciáján

– A konferencia egyedülálló lehetőség volt arra, hogy a világ 
vezető piaci szakértői ilyen nagy számban jelenjenek meg egy 
helyen,  méghozzá hazánkban, és megosszák velünk tapaszta-
lataikat  - nyilatkozta Dejan Ljubisavljević. - Nagyon örülök, 
hogy lehetőségem volt részt venni a konferencián és létrehoz-
ni az első közvetlen kapcsolatot a világ  egyik legnagyobb pia-
cigazgatóságának, a spanyol Mercasának a képviselőivel. Re-
ményeim szerint a közeljövőben intenzív együttműködés alakul 

ki közöttünk, mert az ő tudásuk és tapasztalataik segíthetnek 
nekünk abban, hogy jól megtervezzük a Tejpiac újjáépítését, 
amely a Szabadkai  Piacok legfontosabb fejlesztési projektje. 
Örülök, hogy a belgrádi Gradske Pijace KKV és Szerbiai Pia-
cok Egyesülete  képviselői  is,  akik szintén részt vettek a panel-
beszélgetéseken, sikerrel mutatták be a hazai piaci tevékenység 
fejlesztésére irányuló projekteket. Annak ellenére, hogy a kül-
földi beruházások összegeivel nem tudunk léptéket tartani, biz-
tos vagyok benne, hogy a konferencián megmutattuk, hogy nem 
maradunk le, ha ötletekről van szó, és hiszem, hogy ebben a 
rendezvény legtöbb résztvevője egyetért velem. 

Bővebben a 4. oldalon 

Szabadkai Vásár 2019

TÖBB MINT 180 KIÁLLÍTÓ NYOLC ORSZÁGBÓL 

A Szabadkai Piacok KKV a Nagybani Piacok Világszövetségének konferenciáján

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SPANYOL MERCASÁVAL
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A Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó, illetve a vállalat tulajdonában levő üzlethelyiségek, pultok, piaci elárusító 
helyek és egyéb létesítmények használatra adásáról és használtáról szóló határozat 19. szakasza, valamint a gyümölcs, 
zöldségfélék és dinnye árusítására vonatkozó árjegyzék alapján a Szabadkai Piacok KKV igazgatója 2019. 05. 24-én határozatot 
hozott arról, hogy a vállalat

  

a Szabadka Város területén levő helyi közösségekben 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ
A SZABADKAI PIACOK KKV IGAZGATÁSA ALATT ÁLLÓ SZABAD 

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATRA ADÁSA CÉLJÁBÓL 
 
Szabadka Város Tanácsának 2018.11.28-án kelt III-352-1220/2018  számú végzése értelmében, összhangban a Szabadka 

Város területén kihelyezésre kerülő egyéb elárusítóhelyek és felszerelés használatáról szóló tervvel, a gyümölcs, zöldségfélék és 
dinnye árusítása az alábbi táblázatban megjelölt helyeken végezhető a feltüntetett közterület-használati díj ellenében: 

VÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK 

Sorszám Elárusítóhely sorszáma Utca
Elárusító-

helyek 
száma

Árusítás módja
Kiinduló ár 

(hozzáadott-
érték adóval)

1. 28,29 Frangepán és Miloš Obilić utca sarka 2 Járműről 45.000,00
2. 30 Frangepán utca (a sorompó előtt ) 1 Konténerből 45.000,00

3. 34 Arsenije Čarnojević  utca a 82-es számú 
épülettel szemben  1 Járműről 45.000,00

4. 35,36 A Plitvicei és Koszovói utca sarka 2 Konténerből és 
járműről

14.000,00 
havonta

5. 47,48,53,54 Nada Dimić utca, a Trgopromet üzlete előtt 4
 Járműről 
(kizárólag 
dinnyét)

22.000,00

6. 37 A Szent György templom előtti Paja 
Kujundžić téren 1 Járműről 30.000,00

7. 55,56 A Jó Lajos és a Blaško Rajić utca sarka 2 Járműről 30.000,00
8. 57 Az Ivan Antunović és a  Moravai utca sarka 1 Járműről 24.000,00

9. 58 Ivan Antunović utca, a Trgopromet üzlete 
előtt 1 Járműről 24.000,00

10. 61  A Salaš MB előtti parkoló a Starina Novak 
és az Aksentije Marodić utca 1 Járműről 38.000,00

11. 63,64,65,66 A Franjo Kluz utca és a Sziváci út sarka 4 Járműről 25.000,00
12. 67 A Gundulić és a Velebiti utca sarka 1 Járműről 30.000,00
13. 79 Az Antun Parčetić 4. szám alatti lakóépület 1 Járműről 30.000,00
14. 80 A Boza Šarčević és a  Jakšić utca sarka 1 Járműről 15.000,00

15. 81 Partizán bázisok utca a nyilvános parkoló 
mellett 1 Járműről 30.000,00

16. 82,83 Lifka Sádor utca a piac mellett 2 Járműről 30.000,00
17. 84 Graničar HK 1 Járműről 18.000,00
18. 86 Pálma utca - Radanovác 1 Járműről 11.000,00

19. 87,88 Edvin Zdovc utca - Zorka 3 2 konténerből és  
1 járműről

16.000,00 
havonta

20. 91 A Proletár brigádok és a Zombori utca sarka 1 Járműről 20.000,00

21. 92,93 A Gaj utca és a Bajai út sarka (Veselin M. 
tér) 2 1 konténerből és 

1 járműről 52.000,00
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22. 94 A Gaj utca és a Lukács István utca sarka  1 Járműről 25.000,00

23. 95 A Karađorđe út és a Petar Svačić utca sarka –
a régi malomnál 1 Járműről 30.000,00

24. 98 A Kosta Trifković utcában a  Trgopromet 
üzletétől jobbra és balra 2 2 konténerből 22.000,00

25. 99  Az 51. hadosztály utca és a Majsai út sarka, 
(a körforgalom bal oldala) 1 Járműről 52.000,00

26. 100 A Jovan Cvijić és a Jovan Mikić utca sarka 1 Járműről 20.000,00

27. 101 A Kelebiai HK épülete előtt - Edvard Kardelj 
utca 1 Járműről 14.000,00

KÜLVÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK

Sorszám Elárusítóhely sorszáma Utca
Elárusító-

helyek 
száma

Árusítás 
módja

Kiinduló ár 
(hozzáadott-
érték adóval)

1. 104,105,106,107,108,109 Bajmok – Jugoszláv Néphadsereg utca 6 Járműről 30.000,00
2.        114,116 Bajmok – Pacséri sor, a vásártér bejáratánál 2 Járműről 20.000,00

3. 124,125 Csantavér –a Zentai és a Tito marsall utca 
kereszteződése 2 Járműről 30.000,00

4. 134,138 Zsednik – a Tito marsall és az Ilija Lubarda 
utcákat összekötő utca mentén 2 Járműről 25.000,00

5. 169,170 Alsótavankút- Matko Vuković utca 2 Járműről 25.000,00

A bérleti díjakat a vállalat árjegyzéke határozza meg. 
Amennyiben egy közterületen levő árusítóhelyet több sze-

mély szeretne bérbe venni, az árusítóhely nyilvános árverés 
útján kerül bérbe adásra. 

A nyilvános árverésen azok a személyek vehetnek részt, 
akik szerepelnek a Cégnyilvántartási Ügynökség  nyilvántar-
tásában, illetve akik bizonylattal igazolják, hogy aktív mező-
gazdasági termelőként szerepelnek a mezőgazdasági birtokok 
nyilvántartásában. 

Azoknak, akik részt kívánnak venni az árverésen az alábbi 
dokumentumokat kell magukkal hozniuk: 

-a Cégnyilvántartási Ügynökség  által kiadott cégkivona-
tot vagy kivonatot a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásá-
ból,  amely bizonyítja az aktív mezőgazdasági termelő státuszt; 

-az árusításra használt jármű leolvasott forgalmi engedélyét; 
-személyi igazolványt, vagy az árverésen való részvételben 

akadályozott személy által aláírt meghatalmazást.
Az érdekeltek június 3-áig kaphatnak részletesebb tájékoz-

tatást a vállalat irodáján munkanapon 8-12 óráig a Szabadkai 
Piacok Közvállalat meghatalmazott munkatársától.

A szóban forgó eladási helyek bérbe adásával kapcsola-
tos árverést 2019. június 7-én (péntek) tartják meg 11 órai 
kezdettel.

Kapcsolattartó személyek (egyéb részletek kapcsán):  
 Fodor Róbert, a Tesla telepi vegyespiac munkavezetője;
 Petar Kuntić,  a díjbeszedési szolgálat koordinátora;
 Dajana Lazić, igazgatói asszisztens.
Elérhetőségek: telefonon a 024 555- 013-as számon.
Szabadka, 2019. 05. 24.

Szabadkai Piacok KKV
Dejan Ljubisavljević, igazgató

IN MEMORIAM
Mély fájdalommal értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy 

Rideg Mária (született Macankó)
(1940 – 2019)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője életének 80. 
esztendejében elhunyt. 
Nyugodjék békében!
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Hogyan befolyásolja az éghajlatváltozás, a modern me-
zőgazdasági termelés, a technológia fejlődése és a digitális 
forradalom a XXI. század első felének végére a nagybani és 
termelői piacokat? Hogyan lehet megőrizni és fejleszteni a pi-
acokat a hipermarketek, bevásárlóközpontok és eleketronikus 
kereskedelem felgyorsult fejlődésének korában? Lehetséges, 
hogy húsz év múlva, bármennyire futuristikusnak is hangzik 
ez ma, az elektronikus úton megrendelt és kifizetett friss gyü-
mölcsöt és zöldséget drónok kézbesítik majd a lakcímünkre?

Ez csupán néhány azon kérdések közül, amelyeket a Nagy-
bani Piacok Világszövetségének (World Union of Wholesale 
Markets  - WUWM) 2019. május 15. és 17. között Belgrád-
ban megtartott konferenciáján megvitattak a résztvevők.  Ez 
az első alkalom, hogy ezt a rangos összejövetelt hazánkban 
rendezik meg.  A Metropol Szálló kongresszusi termében 30 
ország több mint 150 képviselője foglalt helyet, általuk pedig 
öt földrész – Kína, Amerika, India, Olaszország, Spanyolor-
szág, Hollandia, Franciaország, Svédország, Lengyelország, 
Görögország, Argentína, Mexikó és természetesen Szerbia – 
képviseltette magát. 

A konferenciát a Nagybani Piacok Világszövetségének el-
nöke,  Zengjun Ma (Kína) és Bojan Bajagić, a konferencia 
szervezőjének és házigazdájának, a belgrádi Városi Piacok 
KKV-nek igazgatója nyitotta meg.  Bajagić megköszönte a 
Nagybani Piacok Világszövetségének a bizalmat, és egyúttal 
elégedettségét fejezte ki annak kapcsán, hogy Belgrád egy 
ilyen rangos összejövetelt rendezhetett, amely a jövőbe mutat, 
és a tapasztalatok és ismeretek cseréje révén kihat a piaci tevé-
kenység fejlődésére. 

A találkozó fő témája, a Kihívások a friss élelmiszer-ellá-
tási láncokban, inspiratívan hatott az előadókra és a panel-
beszélgetések résztvevőire . A konferencia résztvevői megál-
lapították, hogy kétségtelen, hogy a felgyorsult gazdasági és 
társadalmi változások különféleképpen befolyásolják a piaci 
tevékenységet is, ezért a vita középpontjában olyan témák 
álltak, mint a modern kor piacainak tervezése és kiépítése, új 
technológiák alkalmazása, a piacigazgatóságok hálózatának 
létrehozása, az elektronikus üzletvitel és adatbázisok kiala-
kítása, ami mind hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük 
a piaci tevékenység összes résztvevőjének – a piacigazgatósá-
goknak, eladóknak és vásárlóknak  – újabb igényeit és elvá-
rásait.

A panelbeszélgetések során a résztvevők rámutattak, mi-
lyen fontos a termelők, árusok és vásárlók szerepe a termelői 
piacok működésében.  Az olasz, spanyol, görög, amerikai és 
szerbiai résztvevők szerint azok a termékek, amelyek után 
hozzáadottérték-adó fizetendő (organikus, oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzővel ellátott, tanúsított hazai termékek, stb.) 
rendkívül fontosak, mert hozzájárulnak ahhoz, hogy a piacok 
olyan helyként kerüljenek be a köztudatba, ahol egészséges, 
friss és jó minőségű élelmiszereket lehet kínálnak. A Szerbiai 

Piacok Üzleti Szövetség ügyvezető igazgatója Savo Duvnjak 
a panelbeszélgetés keretében arról számolt be, milyen hely-
zetben van a  piaci tevékenység Szerbiában, és bemutatta a 
konferencia résztvevőinek a Szavatoltan hazai - Szerbia piacai 
projektet.

Kiemelte, hogy a projekt célcsoportját a kis mezőgazdasá-
gi birtokok tulajdonosai képezik, akik az össz mezőgazdasági 
termelők 90%-át képezik, de kevesebb, mint 10 hektár szán-
tófölddel rendelkeznek, és emiatt nem tudnak intenzív mező-
gazdasági termeléssel foglalkozni.

- A vetésszerkezet beállításával vagy módosításával (például 
azzal, hogy a zöldségtermesztésre összpontosítanak) ezeknek 
a gazdaságoknak a jelentős része hatékonyan forgalmazhatja 
termékeit a hazai  - elsősorban termelői - piacokon. Ezt az állí-
tást alátámasztja  a tény, hogy Szerbia évek óta nagy mennyi-
ségű zöldséget importál, ezért a külkereskedelmi mérleg ebben 
a szegmensben negatív, és 2017-ben mintegy 22,8 millió dollárt 
tett ki – hangsúlyozta  Duvnjak.

A belgrádi Városi Piacok Kommunális Közvállalat a Nagy-
bani Piacok Világszövetségének konferenciáján  bemutatta a 
Palilula piac építésének tervét. A beruházás értéke mintegy 
1,3 milliárd dinár, azaz körülbelül 11 millió euró. Ennek a 
modern létesítménynek az építését, amely a végső szakaszban 
jár, a Városi Piacok KKV a saját bevételéből finanszírozza, és 
a piacnak négy szintje lesz. A vásárlók és árusok részére külön 
mélygarázsok épülnek két szinten, a piaccsarnok a földszinten 
kap helyet, fölötte pedig a negyedik szinten éttermek, kávézók 
és ajándékboltok lesznek, amelyekben hazai kézműves termé-
keket lehet majd kapni.  

Háromnapos belgrádi tartózkodásuk alatt a konferencia 
résztvevőinek alkalmuk nyílt megtekinteni a Belgrádi Éjsza-
kai Piac rendezvényt, amely a WUWM Love Your Market 
(Szeresd a piacodat!) elnevezésű akciójának részét képezi, és 
ellátogathattak  a Palilulán épülő piacra, a Zimonyi piacra és a 
belrádi nagybani piacra.

Belgrádban megtartották  a Nagybani Piacok Világszövetségének konferenciáját

A MODERN KOR PIACAIRÓL
A vita középpontjában olyan témák álltak, mint a modern kor piacainak tervezése és kiépítése, új technológiák alkalmazása, a pia-

cigazgatóságok hálózatának létrehozása, az elektronikus üzletvitel és adatbázisok kialakítása, ami mind hozzájárul ahhoz, hogy jobban 
megértsük a piaci tevékenység összes résztvevőjének – a piacigazgatóságoknak, eladóknak és vásárlóknak  –  újabb igényeit és elvárásait.


