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A versenyképes mezőgazdaságért elnevezésű projekt kereté-
ben a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium meg-
hirdette az idei év első nyilvános pályázati felhívását a vissza nem 
téritendő támogatások igénylésére. A pályázat 2021. május 5. és 
június 4. között lesz nyitva, ezt követően pedig az illetékesek meg-
állapítják, kinek van joga az említett támogatásra.

Az elsődleges termelés versenyképességének megőrzésére irá-
nyuló beruházások és az elszámolható költségek fedezésére kiírt 
pályázatban elsősorban a zöldség, a gyümölcs, a szőlő és a virágok 
termelésére összpontosítottak. A versenyképes mezőgazdaságért 
elnevezésű projekt közvetlen kedvezményezettjei  lehetnek ter-
mészetes személyek, kommerciális családi gazdaságok birtokosai, 
szövetkezetek, vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások.  
A célcsoportba a szerbiai agrárszektor kiszolgáltatott rétegei tar-
toznak: a nők és a fiatal gazdálkodók a veszélyeztetett, fejletlen 
vagy szegény önkormányzatokban. Ez a projekt lehetőséget nyújt 
számukra, hogy a beruházás teljes értéke (a hozzáadottérték-adót 
is beleértve) 50%-ának megfelelő vissza nem térítendő támoga-
tásban részesüljenek, a további 40% -ot kereskedelmi bankok 
hiteléből finanszírozzák, így az önrészük mindössze 10%. Az esz-
közöket olyan projektek megvalósítására fordíthatják, amelyek 
előmozdítják a gazdaságokban folyó mezőgazdasági termelést, és 
ennek köszönve a gazdaságok hozzájárulnak a versenyképes me-
zőgazdaság fejlesztéséhez a Szerb Köztársaságban.

A versenyképes mezőgazdaságért  projekt a Mezőgazdasági, 
Erdészeti és Vízügyi Minisztérium és a Világbank közös kez-
deményezése, amely új finanszírozási modellt vezet be a kis és 
közepes mezőgazdasági termelők és vállalkozások támogatása, 
valamint a mezőgazdasági termelés előmozdítása és a verseny-
képesség növelése céljából. A projekt részére 2021-ben 20 millió 
eurót különítettek el. Az év végéig három nyilvános felhívást tesz 
közzé a minisztérium (áprilisban, júliusban és szeptemberben).

Az idei első nyilvános felhívás lefolytatására 700 000 000 di-
náros összeget különítettek el. Az egyedi üzleti tervben szereplő 
beruházások összértéke 20 000–50 000 euró lehet dinár ellenér-
tékben kifejezve, vagyis a vissza nem térítendő támogatás mini-
mális összege 10 000–25 000 euró. A nyilvános felhívás szövege, 
amely tartalmazza a űrlapokat, a támogatásra való jogosultág fel-

tételeit, a benyújtandó dokumentumok listáját, a rangsor kialakí-
tásának módját  a vonatkozó szabályzattal összhangban, a jelent-
kezési határidőt, valamint az egyéb dokumentumokra és további 
részletekre vonatkozó tájékoztatást, megtekinthető a Földműve-
lésügyi, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján a 
http://www.minpolj.gov.rs/  linken, valamint az Agrárkifizetések 
Igazgatóságának hivatalos honlapján a http://uap.gov.rs/pravil-
nici/projekat-svetske-banke/projekat-konkurentne-poljoprivre-
de-srbije/ linken . További tájékoztatást a meghirdetett nyilvános 
felhívással kapcsolatban e-mailben is lehet kérni az info@scap.
rs címen. A Szabadkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe vevő 
bérlők  a projektdokumentáció előkészítésében segítséget kérhet-
nek a vállalat vezetőségétől (Đuro Đaković utca 23. szám alatti 
központi iroda) a 024 555-013-as telefonszámon vagy e-mailben a 
tehnickisektor@supijace.co.rs címen.

Újabb kiírásokat jelentetett meg a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium 

VERSENYKÉPES MEZŐGAZDASÁGÉRT PROJEKT
Az elsődleges termelés versenyképességének megőrzésére irányuló beruházások és az elszámolható költségek fedezésére kiírt pályázatban 

elsősorban a zöldség, a gyümölcs, a szőlő és a virágok termelésére összpontosítottak. A pályázat 2021. május 5. és június 4. között lesz nyitva.
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Április 22-én Zomborban megtartották a Szerbiai Piacok 
Egyesülete közgyűlésének idei első rendes ülését, amelyen meg-
vitatták  a piacüzemeltetéssel foglalkozó kommunális vállalatok 
2020. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentést. A Szerbiai Piacok 
Egyesületében tizenkilenc piacigazgatóság képviselteti magát 
hazánk minden tájáról, közöttük a Szabadkai Piacok KKV is, 
amelynek igazgatója, Dejan Ljubisavljević az egyesület igazgató 
bizottságának alelnöki posztját tölti be.

Az ülésen a közgyűlés elfogadta a 2020. évi munkajelentést és 
az egyesület 2021. évi munkaprogramját. Az idei terv sarkalatos 
pontját képezi a piaci vásárlás biztonságának fokozása, a fiska-
lizációról szóló törvény alkalmazásának előkészítése, a Szerbia 
agrárpolitikájának szerves részét képező piaci tevékenység stá-
tuszának erősítése, valamint a piacok népszerűsítése.

A kutatási eredmények bemutatása és a tematikus megbeszé-
lés során a résztvevők megállapították, hogy 2020-ban a korona-
vírus-járvány jelentős hatással volt a piacüzemeltetéssel foglalko-
zó  vállalatok üzleti eredményeire. A termelői és árupiacokon a 
forgalom 2019-hez képest 6,3% -kal, azaz mintegy 2,5 milliárd 
dinárral csökken, és a mezőgazdasági termékek felvásárlásában 
és értékesítésében a piacok részesedése 2,71% -kal csökkent. En-
nek megfelelően a szerbiai piacüzemeltető vállalatok bevételei 
átlagban véve 25,73%-kal voltak alacsonyabbak, a piacok kapa-
citásának kihasználtsága mintegy 12, a bérleti díjak megfizette-
tése pedig hozzávetőleg 5 százalékkal csökkent. Mindez annak a 
ténynek a közvetlen következménye, hogy Szerbia szerte a piacok 
az előző év folyamán átlagban véve legalább 30 napra bezártak, és 
egyes városokban és településeken a járványügyi helyzet függvé-
nyében pedig ennél jóval hosszabb ideig nem működtek.

Az egy hónapos piacbezárás még jobban rávilágított arra, 
hogy a kereskedelem egyéb formái folyamatosan fokozódó kon-
kurenciát jelentenek, mert az élelmiszerboltok közben szinte 
egész idő alatt normálisan dolgoztak, és a bevétel csökkenése lel-

assította, illetve a legtöbb esetben teljesen leállította a beruházá-
sokat és a piaci tevékenység fejlesztésére irányuló egyéb projekte-
ket. A koronavírus-járvány következményei súlyosan érintet-
ték és anyagilag kimerítették a piacokon dolgozó termelők és 
árusok jelentős részét. Különösképpen vonatkozik mindez az 
árupiacokra, amelyek iránt, a kutatások eredményei szerint, a 
vásárlók érdeklődése a legnagyobb mértékben csökkent 

Ezért a tematikus megbeszélés valamennyi résztvevője egyet-
értett abban, hogy mindazoknak, akik a piacokon üzleteli tevé-
kenységet folytatnak, kiemelt feladata a vásárlás biztonságának 
további fokozása és a Covid-19 koronavírus-fertőzés megelőzését 
célzó összes intézkedés következetes végrehajtása. A piacoknak 
folyamatosan biztosítaniuk kell a vásárlók élelmiszerekkel és 
egyéb tömegfogyasztási cikkekkel való ellátását, a temelők és a pi-
acüzemeltető vállalatok szolgáltatásait igénybe vevő árusok szá-
mára pedig létfontosságú, hogy megszakítás nélkül dogozzanak. 

A Szerbiai Piacok Egyesületének tagjai szerint a továbbiakban 
kiemelten fontos a piaci tevékenység státuszának megszilárdítása, 
amely A kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel össz-
hangban  kulcsfontosságú a polgárok folyamatos élelmiszer-ellá-
tásának szempontjából, ugyanakkor Szerbia agrárpolitikájának 
is szerves része.

Ez az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy biztosítani 
tudjuk a pénzforrásokat, amelyek lehetővé teszik az infrastruktu-
rális beruházásokat, ugyanakkor arra ösztönzi a piacüzemeltető 
vállalatok szolgáltatásait igénybe vevő gazdaságokat és vállalko-
zókat, hogy bővítsék kapacitásaikat és újításokat vezessenek be 
munkájukban annak érdekében, hogy a piacoknak hosszú távon 
legyen mit kínálniuk az egyre válogatósabb és igényesebb vásár-
lóknak.

Ugyanilyen fontos a piacok bemutatása és népszerűsítése, 
aminek során ki kell hangsúlyozni, hogy azok értékesebb élel-
miszereket kínálnak a vásárlóknak, azaz helyi vagy regionális 

Szerbia Piacai Egyesület

A PIACOK AZ AGRÁRPOLITIKA FONTOS ELEME
Az egyesület idei tevékenységének sarkalatos pontját képezi a piaci vásárlás biztonságának fokozása, a fiskalizációról szóló 

törvény alkalmazásának előkészítése, a Szerbia agrárpolitikájának szerves részét képező piaci tevékenység státuszának erősítése, 
valamint a piacok népszerűsítése.
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eredetű, minőségi hazai termékeket, amelyek nem szerepelnek a 
szupermarketek kínálatában. Mindez a kistermelők, vállalkozók 
és kézművesek számára is rendkívül fontos, mert termékeik már 
hagyományos módon könnyen, gyorsan vásárlóra találnak a ter-
melői és árupiacokon, ahol az árujuk – elsősorban a hazai eredetű 
értékesebb élelmiszerek – és szolgáltatásaik népszerűsítése és rek-
lámozása is  sokkal hatékonyabb. 

A Szerbiai Piacok Egyesületének értekezletén ezúttal Zombor 
Város helyi önkormányzata és a Prostor Kommunális Közvállalat 
volt a házigazda. Az ülést követően a szerbiai piacigazgatóságok 
képviselői ellátogattak a felújított láncos piacra, amely Zombor 
központjában helyezkedik el. A 2020-es esztendő folyamán a pi-
acot és az azt körülvevő teret teljesen rekonstruálták, az elvégzett 
munkálatok értéke pedig hozzávetőleg 60 millió dinárt tesz ki.

Munkaidő

HÚSVÉTI ÉS MÁJUS ELSEJEI 
ÜNNEPEK

A Szabadkai Piacok KKV a húsvéti és a május elsejei 
ünnepek alatt 2021. április 30. és május 5. között nem 
dolgozik.

A Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok 
keretében működő díjbeszedési szolgálatok a megszo-
kott munkarend szerint dolgoznak. 

Fogyasztás a piacokon

EGY ÁTLAGOS HÁZTARTÁS ÉVENTE 
MINTEGY 15 600 DINÁRT KÖLT

A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint 
2020 folyamán 38,5 milliárd dinár értékben értékesítet-
tek mezőgazdasági termékeket a szerbiai piacokon, ami 
2019-hez képest körülbelül 6,3% -kal, vagyis mintegy 
2,5 milliárd dinárral kevesebb.

Egy átlagos háztartás Szerbiában évente hozzávető-
legesen 15 600 dinárt költ a piacokon, vagyis havonta 
körülbelül 1300 dinárt, ami a teljes éves jövedelmének 
1,88% -a, illetve 5,5%-a annak az összegnek, amelyet 
évente élelmiszerekre és alkoholmentes italokra költ. 

Az egyes árucsoportok tekintetében egy átlagos 
háztartás költségei a következő módon alakulnak: zöld-
ségfélék 33,7%, azaz 5261,78 dinár; gyümölcs és szőlő 
18,6%, azaz 2904,13 dinár; tej és tejtermékek 13,6%, 
azaz 2123,45 dinár; baromfi és tojás 12,8%, azaz 1988,54 
dinár, és egyéb termékek 21,3%, azaz 3325,69 dinár.

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy  

Maluscsik Béla
(1947 – 2021)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője
életének 74. évében  elhunyt. 

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy  

Major Sándor
(1946 – 2021)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője
életének 75. évében  elhunyt. 

Nyugodjék békében!
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Mindenki, aki a piacon dolgozik, tudja, hogy a biztonságos 
vásárlás, a kellő higiénia, az árak kifüggesztése, az áru elrendezé-
se, ugyanolyan fontos, mint a gazdag árukínálat, illetve a a termé-
kek minősége és ára. Mindez kihat arra, hogy a vásárlás kellemes 
hangulatban folyjon, hiszen az emberek azért járnak a gazdag 
hagyományokkal rendelkező termelői és árupiacokra, hogy talál-
kozzanak és elbeszélgessenek másokkal. 

Szabadka Város Közgyűlése a 2018-as esztendő végén hatá-
rozatba foglalta a piacüzemeltetés alapszabályait. A Piacok üze-
meltetéséről szóló határozat precízen meghatározza a piacokon 
dolgozó természetes és jogi személyek kötelezettégeit. A határozat 
ugyanakkor a törvénnyel összhangban megszabja a piacüzemel-
tetés feltételeit és módját a Szabadka területén működő piacokon, 
előírja, ki végezhet kommunális tevékenységet, hogyan kell az 
üzemeltetőnek kialakítania és felszerelnie a piacokat, milyen he-
lyen működhetnek piacok, meghatározza azok nyitvatartását, az 
árusítóhelyek bérbeadásának módját, a kommunális szolgáltatá-
sokat nyújtó és igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit, 
valamint a piacok munkájának felügyeletét. 

A piacüzemeltetésről szóló határozattal összhangban a Sza-
badkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe vevő bérlők kötelesek: 
szabályszerűen kifüggeszteni az árus nevét, az árusítóhely nevét 
és telephelyét viselő táblát, az eladásra szánt termékeken feltün-
tetni az árakat, biztosítani a termékek és szolgáltatásaik minő-
ségét, az élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelően tárolni 
árujukat, tisztán tartani az árusítóhelyeket a piac nyitvatartásá-
nak idején, a hulladékot, göngyöleget és egyéb szemetet az arra 
kijelölt kukákba dobni, a munkaidő végeztével az asztalokról és a 
piac területéről eltávolítani az árut, gondoskodni a bérelt asztalok 
és berendezések épségéről. 

A fent elmondottak mellett a Szabadkai Piacok Közvállalat 
szolgáltatásait igénybe vevő árusok az árusítóhelyen kötelesek a 
higiéniai előírásoknak megfelelő öltözéket viselni. 

Ami az árusok munkamódszereit és viselkedését illeti, a ha-
tározat értelmében a piacon tilos a szemetelés, a rendbontás, az 
illetlen, durva viselkedés, a verekedés, más árusok, a vásárlók és 
az üzemeltető személyzet sértegetése, fenyegetése, valamint a hi-
vatalos személyek akadályozása feladatuk teljesítésében. Emellett 
tilos más bérlőket akadályozni a munkájukban. 

A piacok üzemeltetéséről szóló határozat rendelkezéseinek 
betartását Szabadka Város Közigazgatási Hivatala felügyeli a 
Felügyelőségi Titkárság, illetve a kommunális felügyelők által. A 
határozat 19. szakaszában felsorolt tilalmak megszegése esetén az 
illetékesek bírságot szabnak ki, a piacokat üzemeltető Szabadkai 
Piacok vállalat pedig a határozat 20. szakaszával összhangban fel-
mondhatja a bérleti szerződést azokkal a bérlőkkel, akik vétenek 
a viselkedési szabályok ellen.

A piacüzemeltetésről szóló szabályzat 29. szakasza értelmé-
ben tilos a piacok területén:

 szemetelni, a hulladékot a konténerek vagy szemetes kosa-
rak mellé dobálni, a piacot bármilyen módon beszennyezni (az 
árusítóhely mellett gyümölcsöt vagy zöldséget hámozni, tüzet 
gyújtani, főzni, folyadékot kiönteni, stb.);
 az egyes termékeket az árusításukra kijelölt helyen kívül 

árusítani;
 a piac nyitvatartásán kívül a piacra árut bevinni vagy áru-

sítani;
 kutyát vagy más állatot bevinni olyan piacra, amely nem 

állatok értékesítésére van kijelölve;
 vágóállatot vagy baromfit vágni; 
 a piac közlekedési útjait áruval, göngyöleggel szűkíteni, a 

közlekedést és a vásárlást bármilyen módon akadályozni;
 árusítóhelyeket illetéktelenül elhelyezni vagy áthelyezni; 
 a piacra kerékpárral behajtani, illetve kerékpárt vagy mo-

torkerékpárt tolni a piac területén
 zárás után a piacon tartózkodni;
 alkoholt fogyasztani az arra kijelölt létesítményeken kívül.
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat továbbra is 

folyamatosan dolgozik azon, hogy jobbá tegye a munkafelté-
teleket a bérlők számára, és arra kéri a szolgáltatásait igénybe 
vevő árusokat, hogy a saját és a vásárlók érdekében tartsák tisz-
teletben a Piacüzemeltetésről szóló határozatban előírt szabá-
lyokat. 

Határozat a piacok üzemeltetéséről

TARTSUK BE A PIACI RENDTARTÁS 
SZABÁLYAIT!

A piacok üzemeltetéséről szóló határozat rendelkezéseinek betartását Szabadka Város Közigazgatási Hivatala felügyeli a Felügyelőségi Tit-
kárság, illetve a kommunális felügyelők által.

Immunizáció

OLTAKOZÁSSAL A KOLLEKTÍV 
IMMUNITÁSIG

A Szabadkai Egészségház adatai szerint városunk-
ban  a hét elejéig a négy rendelkezésre álló koronavírus-
vakcinából több mint 50 000 adagot adtak be, és  már 
a húszezret is meghaladta azoknak a polgároknak a 
száma, akik már mindkét oltási adagot felvették.

A lakossági felhívás továbbra is érvényben van, 
az érdekeltek bármikor előjegyeztethetik magukat 
a védőoltásra. A Szabadkai Egészségház oltópontjai 
folyamatosan fogadják a polgárokat, akik oltakozni 
szeretnének, és rendszeresen olyan oltópontokat is 
nyitnak, ahol előzetes bejelentkezés nélkül is fel lehet 
venni az oltást. Erről a médián keresztül tájékoztatják 
a nyilvánosságot. 


