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Nem kétséges, hogy a koronavírus-járvány az elmúlt két hó-
napban jelentősen befolyásolta a piacokat és a piaci tevékenysége-
ket. Egy teljes hónapig, március 21. és április 21. között, minden 
szabadkai piac bezárt, és az újranyitást követően pedig kötelesek 
egy sor óvintézkedést alkalmazni a fertőzés megelőzése és a jár-
vány terjedésének megfékezése céljából. Az árusok fokozatosan 
újból feltöltötték a pultokat és az üzletek nagy részét, és ezzel egyi-
dejüleg a vásárlók visszatértek a piacokra.

Mindannyian kötelesek betartani az óvintézkedéseket, ame-
lyek továbbra is hatályban maradtak, ezért védőeszközöket (masz-
kot és kesztyűt) kell használniuk, és meg kell tartaniuk a bizton-
ságos 2 méter távolságot egymástól. Mert bár a vírus aktivitása 
csökkent, és Szerbiában csökken a regisztrált fertőzöttek száma 
is, továbbra is hatályban van a koronavírus-járvány kihirdetésé-
ről szóló rendelet, amelyet az Egészségügyi Minisztérium folyó év 
március 19-én hozott meg.

A piacok újranyitása óta a koronavírus-fertőzés megelőzését 
és terjedésének megfékezését célzó intézkedésekkel összhangban 
a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat a piacokon napi fer-
tőtlenítést végez, szigorúbbak lettek a higiénia fenntartására vonat-
kozó szabályok, és gyakrabban távolítják el a hulladékot a piacról.

– Működik az összes piac, amelyet vállalatunk üzemeltet, és újra 
jó a kínálat és a vásárlóforgalom – nyilatkozta Dejan Ljubisavljević, 
a Szabadkai Piacok KKV igazgatója. 

– Nap mint nap mindent megteszünk, hogy biztosítsuk a 
feltételeket a piacok biztonságos és zavartalan működéséhez. Zárás 
után a piacok területét nátrium-hipokloriddal fertőtlenítjük, amely-
ből az önkormányzatnak hála elegendő mennyiséget sikerült biztosí-
tanunk.  A piacok bejáratánál  fertőtlenítőszereket biztosítottunk, és 
útmutatók, valamint a piaci felügyelők figyelmeztetik a vásárlókat 
és árusokat a betartandó óvintézkedésekre. A koronavírus-járvány 
okozta gazdasági következményeket az elkövetkező hónapokban a 
piacigazgatóságok és a piaci árusok fogják elemezni. Nem kétséges, 
hogy mindkét fél veszteséget szenvedett el, és a gazdasági felépülés 
időbe telik. Ez csupán az egyik oka annak, hogy ma lehetetlen meg-
becsülni, hogy a koronavírus-világjárvány milyen mértékben változ-
tatja meg a piacokat. Vitathatatlan azonban, hogy a piacok még a 
világjárvány körülményei között is bizonyították,  hogy nagyon 
fontos csatornái az élelmiszerek, különösen a friss idényzöldségek 
és gyümölcsök értékesítésének. A piacokon mindenki megtalálja a 
számítását, ezért egyaránt fontosak mindenkinek: a kistermelők-
nek, a kézműveseknek, kereskedőknek és a vásárlóknak, akik már 
évszázadok óta látogatják őket.

A koronavírus-világjárvány megváltoztatta a piacokat

SZEMÉLYES TÁVOLSÁGTARTÁS, VÉDŐMASZK ÉS KESZTYŰ
A rendkívüli állapot feloldása után is hatályban marad a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó összes 

óvintézkedés, és azokat tiszteletben kell tartani összhangban a koronavírus-járvány kihirdetéséről szóló rendelettel, amelyet 
az Egészségügyi Minisztérium folyó év március 19-én hozott meg. 



2

VÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK 

Sor-
szám 

Árusítóhely 
sorszáma Utca

Árusí-
tóhelyek 
száma

Árusítás módja

Kiinduló 
ár (hozzá-
adott-ér-

ték-adóval)
28,29 A Frangepán és a Miloš Obilić utca sarka 2 Járműről 47.250,00

30 Frangepán utca (a sorompó előtt) 1 Konténerből 47.250,00

34 Arsenije Čarnojević  utca a 82-es számú épülettel 
szemben  1 Járműről 47.250,00

35,36 A Plitvicei és Koszovói utca sarka 2 Konténerből és jármű-
ről

14.700,00
havonta

47,48,53,54 Nada Dimić utca, a Trgopromet üzlete előtt 4 Járműről (kizárólag 
dinnyeárusítás) 31.500,00

37 A Szent György templom előtti Paja Kujundžić tér 1 Járműről 31.500,00
55,56 A Joó Lajos és a Blaško Rajić utca sarka 2 Járműről 31.500,00

57 Az Ivan Antunović és a  Moravai utca sarka 1 Járműről 25.200,00
58 Ivan Antunović utca, a Trgopromet üzlete előtt 1 Járműről 25.200,00

61 A Salaš FSZ előtti parkoló a Starina Novak és az Ak-
sentije Marodić utca 1 Járműről 39.900,00

63,64,65,66 A Franjo Kluz utca és a Sziváci út sarka 4 Járműről 26.250,00
67 A Gundulić és a Velebiti utca sarka 1 Járműről 31.500,00
79 Az Antun Parčetić 4. szám alatti lakóépület 1 Járműről 31.500,00
80 A Boza Šarčević és a  Jakšić utca sarka 1 Járműről 15.750,00
81 Partizán bázisok utca a nyilvános parkoló mellett 1 Járműről 31.500,00

82,83 Lifka Sádor utca a piac mellett 2 Járműről 31.500,00
84 Határőr (Graničar) HK 1 Járműről 18.900,00
86 Pálma utca - Radanovác 1 Járműről 11.550,00

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

16.800,00
havonta

91 A Proletár brigádok és a Zombori utca sarka 1 Járműről 21.000,00

92,93 A Gaj utca és a Bajai út sarka (Veselin M. tér) 2 1 konténerből és 1 jár-
műről 54.600,00

A Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett, illetve a vállalat tulajdonában levő üzlethelyiségek, pultok, piaci áru-
sítóhelyek 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 2020. 05. 20-án határo-
zatot hozott arról, hogy a vállalat

a Szabadka Város területén levő helyi közösségekben 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST RENDEZ
A SZABADKAI PIACOK KKV IGAZGATÁSA ALATT ÁLLÓ 

SZABAD KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATRA ADÁSA CÉLJÁBÓL 
Szabadka Város Tanácsának 2019.11.29-én kelt III-352-1169/2019  számú végzése értelmében, összhangban a Szabadka 

Város területén kihelyezésre kerülő egyéb árusítóhelyek és felszerelés használatáról szóló 27-3/2014 és 299-23/17 számú 
tervvel, a gyümölcs, zöldségfélék és dinnye árusítása az alábbi táblázatban megjelölt helyeken végezhető a feltüntetett 
közterület-használati díj ellenében: 
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Módosították a lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvényt

KÖTELEZŐ A HITELESÍTETT EGÉSZSEGÜGYI KISKÖNYV
Szerbia kormánya elfogadta A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvény módosítását, amely-

nek értelmében 30 ezerről 50 ezer dinárra emelték meg a pénzbírságok minimális összegét abban az esetben, ha vala-
mely természetes vagy jogi személy megsérti  a járványügyi előírásokat. Az illetékesek szerint a minimális pénzbírság 
összegét azért kell növelni, hogy a lakosság a rendkívüli állapot feloldása után is betartsa az előírt intézkedéseket.

A módosítások egyike az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó piaci árusokat is érinti, ugyanis kimondja, hogy 
természetes személyek esetében 30.000-150.000 dinár pénzbírság szabható ki szabálysértés címén, “ha az illető élel-
miszer-termeléssel és kereskedelemmel foglalkozik, de nem vetette magát alá a kötelező egészségügyi vizsgálat-
nak, és nincs megfelelően hitelesített egészségügyi (szanitáris) kiskönyve.”

A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvény teljes szövege a http://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/ zakon/2016/15/8/reg linken olvasható.

94 A Gaj utca és a Lukács István utca sarka  1 Járműről 26.250,00

95 A Karađorđe út és a Petar Svačić utca sarka -
a régi malomnál 1 Járműről 31.500,00

98 Kosta Trifković utca, a  Trgopromet üzletétől jobbra és 
balra 2 2 konténerből 23.100,00

99 Az 51. hadosztály utca és a Majsai út sarka (a körforga-
lom bal oldala) 1 Járműről 54.600,00

100 A Jovan Cvijić és a Jovan Mikić utca sarka 1 Járműről 21.000,00
101  A Kelebiai HK épülete előtt - Edvard Kardelj utca 1 Járműről 14.700,00

KÜLVÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK

Sor-
szám

Árusítóhely 
sorszáma Helység és utca

Árusító-
helyek 
száma

Árusítás módja Kiinduló ár 
(idényben)

1. 104,105,106,
107,108,109 Bajmok - Jugoszláv Néphadsereg utca 6 Járműről 31.500,00

2. 114,116 Bajmok - Pacséri sor, a vásártér bejáratánál 2 Járműről 21.000,00

3. 124,125 Csantavér - a Zentai és a Tito marsall utca keresz-
teződésénél 2 Járműről 31.500,00

4. 134,138 Újzsednik - a Tito marsall és az Ilija Lubarda utcákat 
összekötő utca mentén 2 Járműről 26.250,00

5. 169,170 Alsótavankút- Matko Vuković utca 2 Járműről 26.250,00

A közterületen levő árusítóhelyek bérleti díját a vállalat a hatályos 
árjegyzék alapján határozza meg. 

Amennyiben ugyanazon közterületen levő árusítóhelyet több 
személy szeretne bérbe venni, az árusítóhely nyilvános árverés útján 
kerül bérbe adásra. 

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

Azoknak, akik részt kívánnak venni az árverésen az alábbi doku-
mentumokat kell magukkal hozniuk: 

-a Cégnyilvántartási Ügynökség  által kiadott cégkivonatot vagy 
kivonatot a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásából,  amely bizo-
nyítja az aktív mezőgazdasági termelő státuszt; 

-az árusításra használt jármű leolvasott forgalmi engedélyét; 

-személyi igazolványt, vagy az árverésen való részvételben aka-
dályozott személy által aláírt meghatalmazást.

Az érdekeltek munkanapon 8-12 óráig kaphatnak bővebb tájé-
koztatást a Szabadkai Piacok Közvállalat illetékes munkatársától a 
vállalat irodájában 2020. május 28-áig.

A szóban forgó árusítóhelyek bérbe adásával kapcsolatos árve-
rést 2020. május 19-én (péntek) tartják meg 11 órai kezdettel.

További tájékoztatással a vállalat munkatársai szolgálnak: 
-Josipa Vojnić T., a jogi osztály vezetője,
-Petar Kuntić, a díjbeszedési szolgálat ellenőre;
-Dajana Lazić, igazgatói asszisztens.
Telefon: 024/555-013
Szabadka, 2020. 05. 20.

Dejan Ljubisavljević közgazdász
a Szabadkai Piacok KKV igazgatója
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A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 2020. 
március 23-án hivatalos honlapján közzétette azoknak a 
bérlőknek az elérhetőségeit, akik vállalták, hogy terméke-
iket a vásárlóknak házhoz szállítsák. Ez volt az első ilyen 
jellegű hirdetmény Szerbiában, amely már két nappal a 
szabadkai piacok bezárása után megjelent.

A globális koronavírus-járvány miatt, fennállásuk óta 
először, hosszabb időre teljesen bezártak a piacok számos 
országban. Szerbiában várostól függően átlagosan kb. 30 
napra. Ebben az időszakban a koronavírus-fertőzés terje-
désének kockázata miatt a kistermelőknek, kézművesek-
nek és kereskedőknek nem volt lehetőségük arra, hogy 
termékeiket a piacokon árusítsák, és Szerbia polgárai 
nem tudtak helyi eredetű friss élelmiszereket vásárolni a 
közeli piacok pultjainál, a piacokat üzemeltető vállalatok 
pedig bevétel nélkül maradtak.

A kár mértékét a Köztársasági Statisztikai Hivatalnak 
a mezőgazdasági termékek 2019. áprilisi forgalmára vo-
natkozó adatai szemléltetik legjobban, amelyek szerint 
hazánk piacain ebben az időszakban 3 milliárd és 217 
millió dinár értékű árut adtak el. Ennek az összegnek 
több mint fele (54,2%) az idényzöldségek és gyümölcsök, 
közel egyharmada (27,81%) pedig a baromfi és a tojás, va-
lamint a tej és tejtermékek eladásából származik.

A piacigazgatóságok mellett a piacok bezárása legin-
kább a kistermelőket sújtotta, különösen a zöldségtermesz-
tőket, akik azt tervezték, hogy idényöldségeket, például 
salátát, újhagymát, retket és hasonló zöldségféléket ér-
tékesítenek. A kijárási korlátozás és az egyébként is ne-
hézkes ellátás a piaci bevásárlásokhoz szokott polgárok 
mindennapjait is megnehezítette. 

A piaci kereskedelemben részt vevők vállalkozó szel-
lemüknek hála rendkívül gyorsan reagáltak az előállt 
helyzetre, és az improvizatív megoldások ellenére tagad-
hatatlan, hogy jelentős mértékben hozzájárult a károk 
csökkentéséhez és a fogyasztók rendszeresebb ellátásá-
hoz. Mindössze egy-két nap alatt a piacok „átköltöztek” a 
közösségi hálókra, elsősorban a Facebookra,  és az online 

Elektronikus kereskedelem és házhozszállítás (1)

PIACOK KATTINTÁSRA

rendelések, valamint a házhozszállítás az árusok és a vá-
sárlók közötti üzleti kommunikáció új formájává váltak.

Annak érdekében, hogy a rendkívüli állapot diktálta 
körülmények között hozzájáruljon a polgárok zökkenő-
mentes ellátásához, ugyanakkor pedig a gazdaságokat és 
a kistermelőket is támogassa, a Szabadkai Piacok Kom-
munális Közvállalat 2020. március 23-án a hivatalos 
honlapján közzétette azoknak a bérlőknek az elérhető-
ségeit, akik vállalták, hogy termékeiket a vásárlóknak 
házhoz szállítsák. Ez volt az első ilyen jellegű hirdetmény 
Szerbiában, amely már két nappal a szabadkai piacok be-
zárása után megjelent.

Röviddel ezután számos piacigazgatóság döntött 
amellett, hogy hasonló módon támogatja a szolgáltatá-
sait igénybe vevő bérlőket abban, hogy megszervezzék 
azoknak az élelmiszereknek a házhoz szállítását, ame-
lyeket egyébként a piacon árusítanak.  A rendkívüli ál-
lapotban minden bizonnyal a Facebookon megalakult 
FB PIJACA csoportnak volt a legnagyobb szerepe abban, 
hogy a szabadkai lakosok hozzájuthattak a piaci termé-
kekhez.  Ez a zárt csoport, amely ma több mint 20 000 
tagot számlál, gazdag kínálattal és nagyszámú elégedett 
felhasználóval büszkélkedhet. Annak ellenére, hogy ide-
jekorán lefektetették a szabályokat, és az alapító tagok és 
adminisztrátorok pedig derekasan megdolgoztak azért, 
hogy valahogyan ellenőrizék a bejegyzéseket, a kínálat 
nyitottságát és terjesztését, a csoportnak a közösségi há-
lók tipikus „gyermekbetegségeivel” kell szembesülnie,  
amelyek a csoportot - ha nem szervezik át - egyre távo-
labbra viszi attól, hogy a megszokott piaci kínálatot nép-
szerűsítse. A rendkívüli állapot ideje alatt Szerbia szinte 
egész területén számos hasonló elektronikus piac alakult.  
Az elmúlt két hónapban, elsősorban a közösségi hálókon, 
több olyan ambiciózus projekt is megvalósult, amely elő-
feltétele annak, hogy az átalában a piacokon árusított ter-
mékeket elektronikus úton is tudják értékesíteni.

Folytatás a következő számban.

SZERBIA ELEKTRONIKUS PIACA
Az ePijaca platform, amelyet a Mezőgazdasági, 

Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium hozott 
létre azzal a céllal, hogy egy olyan rendszert alakít-
son ki, amely összeköti az eladókat, vásárlókat és 
azokat, akik hajlandók olyan árut házhoz szállítani, 
amelyhez a Covid-19 vírus okozta járvány miatt elren-
delt  rendkívüli állapotban a piacok bezárása miatt a 
vásárlók jelenleg nem tudnak hozzájutni, 2020. április 
10-én kezdte meg működését. 

Szerbia elektronikus piaca továbbra is aktív, a 
https://pijaca.minpolj.gov.rs   honlapon tehát bárki 
egyszerű regisztráció útján különféle gyümölcsöket, 
zöldségeket, húst, sajtokat, tejet, tojást, mézet, vala-
mint egyéb hagyományos szerb ételeket vásárolhat. A 
megrendelt árut nem csupán maga a gyártó vagy ter-
melő szállítja ki, hanem számos futárszolgálat is.


