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5. SZÁM  XLV. ÉVFOLYAM KELT: 2009. április 24. ÁRA: 87,00 DIN. 

    
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iratszám: II-38-10/2009 
Kelt: 2009. április 1. 
S z a b a d k a 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás és 
123/2007 sz.) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) alapján a 
polgármester meghozza az alábbi: 

 
HATÁROZATOT 

a vízdíj, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
díjának jóváhagyásáról  

 
I 

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 
igazgatóbizottságának 2009. április 01-jén hozott 
határozatát a vízdíjra, a szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás díjára, 2009. április 1-jei 
alkalmazással, az alábbiak szerint: 
 

1. Lakossági fogyasztók és lakóközösségek 
számára 

- vízszolgáltatás   
   28,34 din/m3  

- szennyvízelvezetés    
11,65 din/m3 
- szennyvíztisztítás    11.65 
din/m3 

2. Üzlethelyiségek 
- vízszolgáltatás   
 48,11 din/m3 
- szennyvízelvezetés 
 31,51 din/m3 
- szennyvíztisztítás 
 39,89 din/m3 

3. Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok 
- vízszolgáltatás    
48,11 din/m3   
- szennyvízelvezetés   
25,55 din/m3 
- szennyvíztisztítás 
 25,55 din/m3 

 

4. Amennyiben a családi házban élő háztartás 
vízfogyasztása meghaladja a 25m3–t havonta, a 
25m3–t meghaladó vízfogyasztás az üzlethelyiség-
használók díjszabása szerint lesz elszámolva. 

II 
A jelen határozat I. pontjában szereplő árak nem 

tartalmazzák az áfát. 
 

III 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
   A polgármester, 
   Saša Vučinić s.k. 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Vagyonjogi szolgálat 
Iratszám:IV-03-361-202/09 
Kelt: 2009.04.21-én 
S z a b a d k a 
 
 Szabadka Város alapszabályának 51. 
szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08 száma) és a Szabadka Község 
használatában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról 
szóló határozat 4. és 47. szakasza (Szabadka község 
Hivatalos Lapjának 38/01, 17/02, 36/02 és 52/03 
száma) alapján közzé tesszük az alábbi: 

HIRDETMÉNYT 
 

 a Szabadka Város használatában álló 
üzlethelyiségek bérbeadására, nyilvános árverés 
útján: 
 

1. Üzlethelyiség Szabadkán, a Dimitrije 
Tucović u. 10. alatt, területe 223,22m2, extra üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
303.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése:  
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
2. Üzlethelyiség Szabadkán, a Dimitrije 

Tucović u. 11. alatt, területe 120,15m2, extra üzleti 
övezet, az udvarban, a bérlői jog elnyerésének 
kikiáltási ára 163.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése:  
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 

 
3. Üzlethelyiség Szabadkán, a Nušić utca 4a 

alatt, területe 58,52m2, extra üzleti övezet, az 
udvarban, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
79.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
 -kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 

-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 
és polgári csoportosulások 

-oktatás, tudomány és művelődés 
 
4. Üzlethelyiség Szabadkán, a Matko 

Vuković u. 5. alatt, területe 62,13m2,extra üzleti 
övezet, az udvarban, a bérlői jog elnyerésének 
kikiáltási ára 84.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
 -kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
 -pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
 -kiskereskedelem minden formája 
 -társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
5. Üzlethelyiség Szabadkán, a Matko 

Vuković u. 5. alatt, területe 31,50m2, extra üzleti 
övezet, az udvarban, a bérlői jog elnyerésének 
kikiáltási ára 42.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
 -kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
 -pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
 -kiskereskedelem minden formája 
 -társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
 -vendéglátás és idegenforgalom 
 -oktatás, tudomány és művelődés 
 
6. Üzlethelyiség Szabadkán, a Matko 

Vuković u. 10. alatt, területe 83,54m2, extra üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
113.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
 -kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
 -pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
 -kiskereskedelem minden formája 
 -társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
 -vendéglátás és idegenforgalom 
 -oktatás, tudomány és művelődés 
 
7.  Üzlethelyiség Szabadkán, a Strossmayer 

u. 16. alatt, területe 26,38m2, extra üzleti övezet, az 
udvarban, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
35.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
 -kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
 -pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-oktatás, tudomány és művelődés 
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8. Üzlethelyiség Szabadkán, a Makszim 
Gorkij u. 1. alatt, területe 41,05m2, extra üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
55.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése:  
- kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
9. Üzlethelyiség Szabadkán, a Zombori út 

sz.n. alatt, (az Ócskapiac üzletközpontban), területe 
21,40m2, extra üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára 29.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
- kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
10. Üzlethelyiség Szabadkán, a Zombori út 

79/5 alatt, (az Ócskapiac üzletközpont), területe 
16,64m2, extra üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára 22.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
- kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
11. Üzlethelyiség Szabadkán, a Széchenyi 

István u. 6. alatt, területe 25,09 m2, I. üzleti övezet, 
pince, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 
27.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
12. Üzlethelyiség Szabadkán, a Matija Gubec 

u. 4. alatt, területe 99,09m2, I. üzleti övezet, az 

udvarban, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
71.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
 
13. Üzlethelyiség Szabadkán, a Jakab és 

Komor tér 33. alatt, területe 12,50m2, I. üzleti övezet, 
a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 13.500,00 
dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
14. Üzlethelyiség Szabadkán, a Jakab és 

Komor tér 4. alatt, területe 43,20m2, I. üzleti övezet, 
alagsor, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 
47.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
15. Üzlethelyiség Szabadkán a Petar Drapšin 

u. 18. alatt, területe 66,79 m2, I. üzleti övezet, 
alagsor, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 
72.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 

 
16. Üzlethelyiség Szabadkán, a Május 1-je u. 

12. alatt, területe 34,90m2, II. üzleti övezet, a bérlői 
jog elnyerésének kikiáltási ára 34.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
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17. Üzlethelyiség Szabadkán, a Bosa 
Milićević u. 7. alatt, területe 136,99m2, II. üzleti 
övezet, pince, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
133.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
18. Üzlethelyiség Szabadkán, a Zentai út. 5. 

alatt (autóbusz pályaudvar), területe 22,52m2, II. 
üzleti övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 
22.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
19. Üzlethelyiség Szabadkán, a Zentai út 5. 

alatt (autóbusz pályaudvar), területe 20,42m2, II. 
üzleti övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 
20.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
20. Üzlethelyiség Szabadkán a Bosa 

Milićević u. sz.n. alatt, területe 26,03m2, II. üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
25.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-egészségügy és szociális ellátás 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 

21. Üzlethelyiség Szabadkán, a Bosa 
Milićević u. sz.n., területe 21,30m2, II. üzleti övezet, 
a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  21.000,00 
dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
22. Üzlethelyiség Szabadkán, a Žarko 

Zrenjanin u. 13. alatt, területe 41,25m2, II. üzleti 
övezet, pince, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
40.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
23. Üzlethelyiség Szabadkán, a Đuro 

Đaković u. 23. alatt, 4. számú iroda, I. emelet, 
területe 10,92 m2, III. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára  9.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-piacok fenntartása és kezelése, piaci 

szolgáltatások 
 
24. Üzlethelyiség Szabadkán, a Đuro 

Đaković u. 23. alatt, PP10-két iroda, III. emelet, 
összterülete 13,34m2, III. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára 11.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
 -közlekedési szolgáltatások 
 

25. Üzlethelyiség Szabadkán, a Đuro 
Đaković u. 23. alatt, irodahelyiség PP-12, III. emelet, 
területe 10,86 m2, III. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára  9.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-közlekedési szolgáltatások 
 
26. Üzlethelyiség Szabadkán, a Đuro 

Đaković u. 23. alatt, irodahelyiség PP-13, III. emelet, 
területe 10,86 m2, III. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára  9.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése:  
- közlekedési szolgáltatások 
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27. Üzlethelyiség Szabadkán, a Đuro 
Đaković u. 23. alatt, irodahelyiség PP-14, III. emelet, 
területe 10,86 m2, III. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára  9.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése:  
- közlekedési szolgáltatások 
 
28. Üzlethelyiség Szabadkán, a Jovan Zmaj 

u. 18. alatt, területe 29,40m2, III. üzleti övezet, 
pincehelyiség, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
24.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
29. Üzlethelyiség Szabadkán, a Jovan Zmaj 

u. 9. alatt, területe 48,39m2, III. üzleti övezet, 
pincehelyiség, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
39.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
30. Üzlethelyiség Szabadkán, Nikole 

Kujundžića br. 10, területe 18,65m2, III. üzleti övezet 
,a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  15.000,00 
dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
31. Üzlethelyiség Szabadkán, a Nikola 

Kujundžić u. 10. alatt, területe 18,74m2, III. üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
15.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 

-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 
és polgári csoportosulások 

-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 

 
32. Üzlethelyiség Szabadkán, a Matija Gubec 

u. 28. alatt, területe 27,26m2, III. üzleti övezet, 
pincehelyiség, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
22.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 

 
33. Üzlethelyiség Szabadkán, a Kumanovo u. 

1. alatt, területe 20,80m2, III. üzleti övezet, a bérlői 
jog elnyerésének kikiáltási ára 17.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
34. Üzlethelyiség Szabadkán, a Banija u. 2. 

alatt, területe 20,08 m2, III. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára 16.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

minden formája 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 

 
35. Üzlethelyiség Szabadkán, a Belgrádi út 

14. alatt, területe 33,15 m2, IV. üzleti övezet, 
raktárhelyiség, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási 
ára 7.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-raktár 
 
36. Üzlethelyiség Szabadkán, a Tomislav 

király tér 2. alatt, területe 36,51 m2, IV. üzleti övezet, 
a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 23.500,00 
dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
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-kisipari és személyi szolgáltatások minden 
formája 

-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
minden formája 

-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
37. Üzlethelyiség Szabadkán, a Gaj u. 38. 

alatt, területe 68,42 m2, IV. üzleti övezet, a bérlői jog 
elnyerésének kikiáltási ára  44.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-egészségügy és szociális ellátás 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
- kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
38. Üzlethelyiség Csantavéren, a Petőfi 

brigád tér 2. alatt, területe 28,03 m2, V. üzleti övezet 
,a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  13.000,00 
dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
39. Üzlethelyiség Bajmokon, a Moša Pijade 

u. 5. alatt, területe 200,99 m2, V. üzleti övezet, a 
bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára 93.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
40. Üzlethelyiség Kelebián, az Edvard 

Kardelj u. 379/A alatt, területe 20,00 m2, VI. üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
5.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 

-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
 
41. Üzlethelyiség Kelebián, az Edvard 

Kardelj u. 379/A alatt, területe 20,00 m2, VI. üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
5.500,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 

 
42. Üzlethelyiség Tavankúton, a Rade 

Končar u. 24b alatt, területe 22,69m2, VI. üzleti 
övezet, a bérlői jog elnyerésének kikiáltási ára  
6.000,00 dinár. 

Az üzlethelyiség rendeltetése: 
-kisipari és személyi szolgáltatások minden 

formája 
-pénzügyi, műszaki és üzleti szolgáltatások 
-kiskereskedelem minden formája 
-társadalmi-politikai, társadalmi szervezetek 

és polgári csoportosulások 
-vendéglátás és idegenforgalom 
-oktatás, tudomány és művelődés 
Az üzlethelyiségeket határozatlan időre adjuk 

bérbe, nyilvános árverés útján. 
A fent említett üzlethelyiségek nyilvános 

árverésén a részvételi biztosíték összege 30.000,00 
dinár. A hirdetmény Szabadka Város hirdetőtábláján, 
a Subotičke novine hetilapban és a Magyar Szó 
napilapban, valamint Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való közzétételétől számított 8 napig 
érvényes, 2009.05.08-ával bezárülag. 

A nyilvános árverésen részt vehetnek jogi és 
természetes személyek, amennyiben írásban 
jelentkeznek a hirdetményben meghatározott 
időpontig.  
 A jelentkezőlapnak a következőket kell 
tartalmaznia:  

- a jelentkező összes adatát (a vállalat, 
vállalkozás pontos cégneve, székhelye, 
az üzlet neve és telefonszáma – 
kapcsolattartó telefon)  

- a vonatkozó üzlethelyiség összes adatát  
- az üzlethelyiségeben folytatandó 

tevékenység megnevezését, a javasolt 
tevékenységeknek megfelelően (a 
tevékenység kódja és elnevezése), amit a 
cégbejegyzési határozattal kell 
bizonyítani 
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- érvényes meghatalmazás az árverésen a 
jogi vagy természetes személyt képviselő 
személy részére 

- a cégbejegyzés teljes dokumentációja, 
vagyis a Cégbejegyzési ügynökség 
határozata, az összes melléklettel együtt, 
ill. az illetékes szerv által kiállított 
végzés a vállalkozás bejegyzéséről vagy 
ideiglenes bejegyzéséről 
(fénymásolatban) 

- nyilatkozatot arról, hogy az 
üzlethelyiséget a látott állapotban veszi 
át, illetve arról, hogy a pályázó előtt 
ismert az üzlethelyiség állapota  

 
A részvételi biztosíték összegét a nyilvános 

árverés napján kell befizetni, készpénzben.  
A jelentkezéseket írásban kell benyújtani  a 

Vagyonjogi szolgálat révén, Szabadka Város 
Ügyfélszolgálatában, a Városháza földszintjén. 

A hiányos jelentkezéseket figyelmen kívül 
hagyjuk.  

Azokat a jelentkezőket, akik részt vehetnek a 
nyilvános árverésen, vagyis akik eleget tesznek a 
hirdetményben felsorolt feltételeknek, írásban 
értesítjük az árverés megtartásának napjáról és pontos 
időpontjáról.  

Az árverésen elért összeget az árverés 
napján, de legkésőbb 24 órával az árverés befejeztét 
követően be kell fizetni. 
 Az árverésen elért ár után 18%-os áfát kell 
fizetni, a bérleti díj befizetésekor. 
 
    A BIZOTTSÁG 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-021-14/09 
Kelt: 2009. április 8-án 
S z a b a d k a 
 

Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város polgármestere 2009.04.08-án 
meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT  
a 2009. évi Dužijanca szervezőbizottsága tagjainak 

kinevezéséről 
 

I 
 A 2009-es Dužijanca szervezőbizottsága 
tagjaivá kinevezzük az alábbi személyeket: 
 

1. Davor Dulić, elnök 
2. Ivan Stipić, alelnök 
3. Josip Mačković, alelnök 
4. dr. Andrija Kopilović, tag 
5. msgr. Stjepan Beretić, tag 
6. mr. Andrija Anišić, tag 
7. Mira Temunović, tag 
8. Ljiljana Dulić, tag 
9. Marina Kovač, tag 
10. Dajana Šimić, tag 
11. Danijela Romić, tag 
12. dr Andrija Peić, tag 
13. Pavle Kujundžić, tag 
14. Vlatko Vojnić Purčar, tag 
15. Martin Gabrić, tag 
16. Marija Kujundžić, tag 
17. Stipan Kujundžić, tag 
18. Franjo Dulić, tag 
19. Stipan Romoda, tag 
20. Antun Juhas, tag 
21. Ruža Juhas, tag 
22. Jelica Bukvić, tag 
23. Filip Mesaroš, tag 
24. Davor Šimić, tag 
25. Vladimir Skenderović, tag 
26. Menjhert Harangozo, tag 
27. Miroslav Kiš, tag 
28. Lazar Baraković, tag 
29. Alojzije Stantić, tag 
30. Nedeljka Šarčević, tag 
31. Bernadica Ivanković, tag 
32. Marko Marjanušić, tag 
33. Mario Dulić, tag 
34. Ivan Piuković, tag 
35. Ružica Šimić, tag 
36. Ivan Gurinović, tag 
37. Antun Bajić, tag 
38. Marinko Šimić, tag 
39. Ambrozije Sivić, tag 
40. Lazar Cvijin, tag 
41. Ivan Skenderović, tag 
42. Igor Vuković, tag 
43. Andrija Bašić, tag 
44. Zorica Bašić, tag 
45. Tamara Babić, tag 
46. Blaško Kopilović, tag 
47. Franjo Ivanković, tag 
48. Suzana Vojnić Purčar, tag 
49. Mijo Mandić, tag 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

Saša Vučinić  
Polgármester 
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