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Interjú: Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatója

AZ ÚJ KOR SZABADKAI 
PIACA

Célunk, hogy a jelenlegi Tejpiac helyén egy olyan pi-
accsarnokot építsünk, amely Szabadka polgárait megfe-
lelő módon látja el különféle élelmiszerekkel. A jövőbeni 
városi piac olyan hely lesz, amely a helyi termelőket és 
termékeket helyezi előtérbe, és értékesebb élelmiszereket, 
gasztronómiai különlegességeket, bort, pálinkát, kézmű-
ves termékeket és ajándéktárgyakat kínál a vásárlóknak. 

A sikeres üzletvitel elengedhetetlen előfeltétele, hogy 
alkalmazkodjunk a gyors, intenzív gazdasági és társa-
dalmi változásokhoz. Mindez természetesen a termelői 
piacokra is vonatkozik, amelyek manapság kénytelenek 
felvenni a versenyt a szupermarketek „zöldségpiacaival”, 
amelyek lényegesen más feltételek mellett kínálják a vá-
sárlóknak az élelmiszereket, többek között a friss zöld-
ségféléket és gyümölcsöt.

Folytatás a 2-3. oldalon

Téli vásár

NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS A KILENCEDIK 
WINTERFEST IRÁNT

A kilencedik Winterfestre, amely a 2019. december 5. és 
2020. január 13. közötti  időszakban kerül megrendezésre Sza-
badka központjában, mintegy 90 érdekelt kiállító jelentkezett.

A Szabadkai Piacok KKV, az esemény szervezője, fel-
készülten várja a következő téli vásárt. Azzal a céllal, hogy 
kielégítse a kiállítók fokozott érdeklődését és jobb munka-
körülményeket biztosítson, a vállalat további öt szabványos 
fabódét készíttet, így az idei Winterfest látványában is többet 
nyújt a szabadkai közönségnek. 

Az illetékes bizottság október végéig hoz határozatot a 
kiállítók listájáról, és a határozatot a Szabadkai Piacok KKV 
honlapján teszi közzé a www.supijace.co.rs portálon

A Winterfest témája idén is a kézműves hagyományok 
megőrzése, illetve a régi kézműves termékek, helyi és organikus 
élelmiszerek, valamint a regionális gasztronómia bemutatása.

A Winterfesten kiállíthatnak és árusíthatnak jogi sze-
mélyek, azaz vállalatok, vállalkozók, bejegyzett gazdaságok 
és kézműves vagy más egyesületek tagjai, amelyeknek tevé-
kenysége összhangban áll az esemény témájával.

Virágárusítás a közelgő vallási ünnepek 
alkalmából

A PIACOK 17 ÓRÁIG TARTANAK NYITVA
A közelgő vallási ünnepek, mindenszentek és halottak 

napja idején a Szabadkai Piacok Kommunális Közvál-
lalat által üzemeltetett piacok október 31. és november 
3. között 17 óráig tartanak nyitva virágárusítás miatt.

Az érdekelt virágtermesztők és -árusok a Tejpiac, a 
Zöldike Piac, a Tesla-telepi Vegyespiac és a Nagybani 
Piac vezetőitől kaphatnak részletes tájékoztatást az 
árusítás feltételeivel és a szerződéskötéssel kapcsolatban. 
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Folytatás az 1. oldalról
A zárt, légkondicionált és jól felszerelt árusító csarnokok, 

nagy, ingyenes parkolók, egész napos munkaidő, halasztott 
fizetési lehetőségek és nagy költségvetésű reklámkampá-
nyok útján meghirdetett számos egyéb előny nap mint nap a 
különböző életkorú vásárlók tömegét vonzza a szupermar-
ketekbe. Ezért a piacigazgatóságoknak és árusoknak figye-
lembe kell venniük a modern kor vásárlóinak megváltozott 
igényeit és szokásait, és elsősorban azt kell hangsúlyozniuk, 
ami a piacokat évszázadok óta jellemzi, jelesül hogy a ter-
melői piac olyan hely, ahol a vásárlók friss élelmiszereket 
vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől. Dejan Ljubisavl-
jević igazgatóval az új kor piacairól és a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat fejlesztési terveiről beszélgettünk .

Hány vállalkozó és mező-
gazdasági termelő dolgozik 
a Szabadkai Piacok KKV ál-
tal üzemeltetett piacokon, és 
mennyire fontosak a piacok a 
szabadkai polgárok rendsze-
res ellátásában friss élelmi-
szerekkel és egyéb tömegfo-
gyasztási cikkekkel?

– Mintegy 900 állandó és 
100-200 olyan bérlőnk van, akik csak egy-egy idényben 
igénylik szolgáltatásainkat.  Legtöbbjüknek mezőgazdasági 
birtoka van a régióban, és friss gyümölcsöt és zöldségeket 
forgalmaznak Szabadka termelői piacain. Az elemzések 
során, amelyeket a fejlesztési tervek és az új létesítmények 
ötletterveinek kidolgozásakor végeztünk, kimutattuk, hogy 
a Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok évente 
mintegy 10 millió euró forgalmat bonyolítanak, amelynek 
körülbelül 70%-a Tejpiac forgalmából származik. Termelői 
piacainkon naponta mintegy ezer család dolgozik, és legke-
vesebb háromezer ember számára biztosítják a megélhetést. 
Becslésünk szerint a piaci szolgáltatások megfizettetésé-
ből és a piaci forgalomból származó  bevételből a külön-
féle adók és járulékok révén évente mintegy 1 millió 350 
ezer eurót fizetünk be a Szerb Köztársaság költségvetésébe. 
Emellett, ha tudjuk, hogy a szabadkaiak több mint 50%-a 
rendszeresen vagy alkalmanként vásárol friss élelmiszert 
a Tejpiacon, amely a legnagyobb és legforgalmasabb városi 
piac, egészen más képet kapunk a piacokról és azok fon-
tosságáról. Kötelességünk, hogy figyeljünk mind az eladók, 
mind a vásárlók érdekeire a piacokon, és ezek a mutatók 
nagyon értékesek számunkra, mert segítségükkel olyan 
módszereket alakítunk ki, amelyek segítenek megőrizni és 
fejleszteni ezeket az eladási felületeket – nyilatkozta Dejan 
Ljubisavljević.

Nézete szerint milyen helyzetben vannak jelenleg a 
szabadkai piacok?

 – Tudjuk, melyek a piacok előnyei, és úgy gondoljuk, 
hogy nagy fejlesztési lehetőséggel rendelkeznek. A Szabad-
kai Piacok KKV fejlesztési terveinek is ez a felismerés ké-
pezi az alapját. Sajnos meg kell jegyeznünk, hogy Szabadka 
legtöbb piacába évek óta nem eszközöltek befektetéseket, 

és a közelmúltig fel sem merült annak a lehetősége, hogy 
komoly fejlesztési terveket készítsünk, mert a Tejpiac, a Tes-
la-telepi Piac és a Vasutastelepi Piac területe nem képezte a 
részletes városrendezési terv részét. Annak köszönve, hogy 
a helyi önkormányzattal sikerült egyetértésre jutnunk és 
megfelelő együttműködést kialakítanunk, a problémák egy 
része megoldódott az év első kilenc hónapjában. Ezzel pár-
huzamosan egész sor egyéb munkát is végeztünk, így az év 
végére elkészülünk az ötlettervvel és a tervdokumentáció-
val, amelynek alapján majd a Jakab és Komor téri új városi 
piac és a Tesla-telepi Piac megújul. 

A közvélemény figyelmét elsősorban a Jakab és Komor 
téri Tejpiac felújítása keltette fel. Elégedett a nemrégiben 
elkészült új városi piac ötlettervével?

– Egyszerre jelent előnyt és kötelezettséget, ha egy város-
ban ilyen helyen van piac, ezért a helyi önkormányzat támo-
gatásával az ötletterv kidolgozásába egy különféle szakte-
rületeket képviselő szakértőkből álló csoportot vontunk be, 
akik tudásukkal és tapasztalataikkal járultak hozzá ahhoz, 

hogy jó megoldás szülessen. Nagyon elégedett vagyok en-
nek a csapatmunkának az eredményeivel, mert egy nagy és 
rendkívül igényes vállalkozásról van szó. Elsősorban azért, 
mert a jelenlegi Tejpiacon számos infrastrukturális prob-
lémával kell szembesülnünk, amelyeket az új piac építése 
során mindenképp meg kell oldanunk. Eközben állandóan 

TESLA TELEP
– A Tesla-telepi Piac felújításának ötlettervén is dol-

gozunk – mondja Dejan Ljubisavljević.  
– Igyekszünk figyelemmel kísérni a város ezen részé-

nek fejlődését, így egy modern, zárt piac felépítését ter-
vezzük a meglevő helyén, amely a bérlők és a vásárlók szá-
mára is megfelelő feltételeket biztosít. Számos problémát 
szeretnénk véglegesen megoldani, például a telken levő 
illegális létesítmények sorsáról is döntenünk kell, parko-
lóhelyeket kell létrehoznunk, stb. – Egyelőre elmondha-
tom, hogy azt tervezzük, hogy a Partizán bázisok utca 
mentén olyan üzlethelyiségeket építünk, amelyek tovább 
tudnak majd nyitva tartani, és a piacon szeretnénk mo-
dern, különféle élelmiszerek és tömegfogyasztási cikkek 
árusítására alkalmas új pultokat elhelyezni. 
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arra fókuszáltunk, hogy egy olyan létesítményt tervezzünk, 
amely jellegzetes pontja lesz a városnak, ahova az emberek 
nem csupán azért járnak majd, hogy bevásároljanak, hanem 
azért is, hogy találkozzanak és elbeszélgessenek ismerőse-
ikkel. Ugyanakkor kinézetével és építészeti megoldásaival 
illeszkednie kell a környező épületek és műemlékek közé, 
közben pedig funkcionálisnak, gazdaságosnak és vonzónak 
is kell lennie. Célunk, hogy egy olyan korszerű piaccsarnokot 
építsünk, amely Szabadka polgárait megfelelő módon látja el 
különféle élelmiszerekkel. Ugyanakkor a jövőbeni városi piac 
olyan hely lesz, amely a helyi termelőket és termékeket helyezi 
előtérbe, és értékesebb élelmiszereket, gasztronómiai külön-
legességeket, bort, pálinkát, kézműves termékeket és ajándék-
tárgyakat kínál a vásárlóknak. 

Egyszóval látványos hely, amely olyan tartalmakat kí-
nál, amelyek olyan társasági központtá és elkerülhetetlen 
idegenforgalmi célponttá teszik, amelyet a városunkba ér-
kező vendégek is örömmel látogatnak.  

Mi a következő lépés?
– Az év végéig el kell készülnie a tervdokumentáció-

nak, azután megvizsgáljuk az új piac építésének külön-
böző finanszírozási lehetőségeit.  Bár jelenleg nem állnak 
rendelkezésünkre pontos számítások, mindenki számára 
egyértelmű, hogy nagy, kapitális beruházásról van szó, 
amely meghaladja a Szabadkai Piacok KKV pénzügyi lehe-
tőségeit. A város támogat bennünket, ezért hiszem, hogy a 
helyi önkormányzattal együttműködve megtaláljuk a mód-
ját annak, hogy biztosítsuk a szükséges anyagi eszközöket. 
Addig végezzük munkánkat és bemutatjuk az ötlettervet 
a nyilvánosságnak. Sok munkánk van még a bérlőinknek 
nyújtott szolgáltatásaink terén is. Azt tervezzük, hogy ve-
lük még aktívabb együttműködést alakítunk ki, hogy segít-
sünk nekik felismerni az új városi piac koncepcióját, hogy 
készen álljanak arra, hogy kínálatukat összehangolják az új 
piac nyújtotta lehetőségekkel és a vásárlók igényeivel.

Tudja-e, mennyi idő alatt kellene elkészülnie az új pi-
acnak, és hogyan fog a piac működni az építkezés idején? 

 – Erre a kérdésre még meg kell találnunk a legjobb vá-
laszt. Tudjuk, hogy a bérlőket a kérdéses időszakban nem 
hagyhatjuk bevétel nélkül, a polgárok számára is biztosí-
tanunk kell a lehetőséget, hogy bevásároljanak, és vállala-
tunk is nagy mértékben támaszkodik a Tejpiacból befolyt 
bevételre. Kétségtelen, hogy az új piacot a lehető legrövi-
debb időn belül fel kell építeni és meg kell találnunk annak 
a módját, hogy a bérlők számára másik helyet biztosítsunk 
ahhoz, hogy tevékenységüket továbbra is folytassák. Ezt a 
kérdést felelősségteljesen kezeljük, már hónapok óta dol-
gozunk a megoldáson, és számos lehetőséget mérlegelünk  
– foglalja össze Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatója.

AZ ÚJ VÁROSI PIAC MŰSZAKI JELLEMZŐI
A Jakab és Komor téri új városi piac ötlettervét az újvidéki 

AG-UNS ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКI INSTITUT cég 
készítette. A teljes létesítmény három zónára (egységre) van fel-
osztva, amelyeket zárt folyosók, átjárók kötnek össze. A létesít-
mény teljes, használatra alkalmas alapterülete 5,028, 48 m2.

I. zóna 
Az I. zóna (egység) kereskedelmi és vendéglátóipari (F + 1 

szint) egység, és az általa kínált tartalmakat úgy tervezték, hogy 
minél több fogyasztót vonzzon.  Az egység földszinti részére pul-
tokat terveztek, amelyek virág, étel, sütemény, csemegék, sava-
nyúság, fűszerek, gabonafélék árusítására, étel- és italkóstolásra, 
illetve termékbemutatók és különféle rendezvények megtartására 
alkalmasak.

Ennek az egységnek a főbejárata egy fedett platóra néz, amely 
mellett a kirakatban virágbolt található. A földszint egységes, 
nyílt felület különálló árusító „szigetekkel”,  amelyek az értéke-
sítésen kívül termékkóstolók rendezésére is alkalmasak, és arra is 
kínálnak lehetőséget, hogy a vásárlók ideiglenesen  hosszabb ideig 
itt tartózkodjanak, üldögéljenek. Az északkeleti oldalon levő üveg 
homlokzat mentén asztalokat és bárpultokat helyeztek el a Zsina-
gógára  és környékére nyíló kilátással.  A bejárat feletti emeleten, 
amelyet galériaszerűen alakítottak ki, egy étterem helyezkedik el 
az épület délkeleti oldalán levő nyitott terasszal az áru kirako-
dására szolgáló plató felett. Ebben az egységben 41 árusító és 
degusztációs pult számára van hely.  

II. zóna 
A II. zóna (földszint) az állati eredetű termékek értékesítésére 

szolgál. Az ebben a zónában elhelyezett árusító felületek (szige-
tek) tojás, réteslapok, sajt, hús, húskészítmények és hal árusításá-
ra szolgálnak. Az illatszűrő mentén az I. köztes zóna irányában 
tejhűtő tartályokat terveztek elhelyezni a friss tej árusításához, a 
II. köztes zóna irányában pedig hús és hal kóstolására és értékesí-
tésére alkalmas árusító felületeket (szigeteket). A második köztes 
zónához vezető átjárónál konténer-tároló területet terveztek. Eb-
ben a zónában összesen 53 árusító és degusztációs pult számára 
van hely. 

III. zóna
A III. zónában (földszint) helyezték el a tervezők a zöldségpia-

cot. A hely és az értékesítési kapacitás szempontjából ez az új piac 
legnagyobb egysége, elsősorban gyümölcs és zöldségfélék értéke-
sítésére szolgál. Ebben a zónában összesen 93 árusító és degusztá-
ciós pult számára van hely.  

Köztes  zónák
A három köztes zónában (F + 1 szint) alakították ki a vi-

zesblokkokat a vásárlók és az árusok számára, a tárolókat, itt he-
lyezték el az ellenőrző mérlegeket, itt találhatók az irodahelyisé-
gek,  a biztonsági kamerarendszer irányítására szolgáló helyiség  
és az egyéb gazdasági vagy műszaki helyiségek is. Az első köztes 
zóna földszintjén trafik, pénzváltó és bankautomata található. A 
harmadik köztes zóna emeleti részén folyosóval ellátott hűtőkam-
rák vannak kialakítva, itt helyezték el a teherfelvonót és egy táro-
lóhelyiséget, valamint egy vendéglő számára is van hely, amelynek 
teraszán kerthelyiséget lehet kialakítani.  
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A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat októ-
ber 12-én rendezte meg a 18. Zöldségvásárt a szabadkai 
Nagybani Piacon. A régió mintegy ötven termelője és 
árusa kínálta a szabadkaiaknak az őszi gyümölcsöket és 
zöldségeket, amelyekből a vásárlók hagyományosan eb-
ben az évszakban készítenek tartalékot a télre. 

Ezúttal is a legtöbben burgonyát, vöröshagymát, fok-
hagymát, sárgarépát, zöldséget, paprikát és uborkát vásá-
roltak, de almából, szőlőből, körtéből, birsalmából és sü-
tőtökből  is gazdag volt a kínálat. A zöldségek és gyümöl-
csök ára az átlagos piaci árnak felelt meg, vagy valamivel 
olcsóbb volt  az 5 vagy annál több kilogrammos zsákokba 
csomagolt termékek esetén. A szervezők és a Nagybani 
vásárlói egyaránt elégedettek voltak azzal, hogy a régió 
termelői szép számban vettek részt a vásáron. Néhányan 
közülük kizárólag az idény folyamán értékesítik termé-
keit a Nagybani Piacon, így az állandó vásárlók jelentős 
része nem tudja bármikor megvásárolni az általuk kínált 
termékeket.  A nagyfényi Dožai gazdaság ezúttal két áru-
sítóhelyet bérelt. Vinko Dožai és lánya, Ana Marija saját 
termesztésű friss paprikát, burgonyát és vöröshagymát 
kínált a vásárlóknak.

– Bár sokat értékesítünk otthonról, a szezonban rend-
szeresen jelen vagyunk a Nagybani Piacon – mondja Ana 
Marija Dožai. – A forgalom változó, ami normális, de 
számunkra továbbra is a piac nyújt lehetőséget arra, hogy 
értékesítsük az általunk termelt zöldségek jelentős részét.

Vinko Dožai is egyetért azzal, hogy a termelői pia-
cok továbbra is nagyon fontosak a zöldség- és gyümölcs-
termelők számára, különösen csúcsidényben, amikor az 
első gyümölcsök eladása biztosítja a szükséges pénzt a 
betakarításhoz vagy más földmunkákhoz.

– A miénk egy kis gazdaság,  és ugyanazokkal a prob-
lémákkal nézünk szembe, mint a legtöbb kistermelő. Nehéz 
biztosítani a termelés folyamatos finanszírozását, még ne-
hezebb megtalálni a szükséges munkaerőt, de ez nem azt 
jelenti, hogy nem akarunk dolgozni és termelni – mondja 
Vinko Dožai. – Számunkra fontos, hogy a piacon árusít-
sunk, itt nagy számú vásárlónk van, akiket megismertünk, 
és akikkel rendszeresen üzletelünk. Azért vásárolnak tőlünk, 
mert kiépítettük a bizalmat, tudják, hogy saját termékeinket 
árusítjuk. Ez okból javaslom a Szabadkai Piacok vezetősé-
gének, fontolja meg a Nagybani Piac nyitvatartási idejének 
meghosszabbítását, legalább csúcsidényben. Ezen a piacon 
nemcsak nagyban vásárolnak, vannak, akik csupán néhány 
napra vesznek zöldségeket az egész család számára, de akik 
három óráig, vagy még tovább dolgoznak, ezt nem tudják 
megtenni. Van, aki nem is tudja, hogy létezünk, hogy köz-
vetlenül tőlünk vásárolhatnak  jó minőségű helyi terméket.

Bár a legtöbb mezőgazdasági termelő és árus azt állít-
ja, hogy a fogyasztók szokásai megváltoztak, így keveseb-
ben vásárolnak télirevalót, ezért a forgalom is lényegesen 
csökkent a korábbi évekhez képest, az az általános benyo-
más, hogy a Nagybani Piacról az eladók és a vásárlók is 
elégedetten távoztak.

Ehhez hozzájárult a szép idő is, amely lehetővé tette 
a vásárlók számára, hogy körüljárják a piacot és megte-
kintsék a bőséges kínálatot, az árusok pedig jó körülmé-
nyek között tudtak dolgozni.

Megtartották a 18. Zöldségvásárt a Nagybani Piacon  

ŐSZI TERMÉSEK GAZDAG KÍNÁLATA
Bár a legtöbb mezőgazdasági termelő és árus azt állítja, hogy a fogyasztók szokásai megváltoztak, így kevesebben 

vásárolnak télirevalót, ezért a forgalom is lényegesen csökkent a korábbi évekhez képest, az az általános benyomás, 
hogy a Nagybani Piacról az eladók és a vásárlók is elégedetten távoztak.


