
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 Megfelelő időjárási 
viszonyok esetén Óbecse 

község területén 
 

2019. 04. 22-én (hétfőn)  
10.00 és 17. 00 óra között 

 

kullancsirtási akció fog lezajlani az előirányzott 
területekeken, az AQUA K-OTHRINE 20EW 
(deltametrin alapú szer) kullancsirtó vegyszerrel. 

A munka koordinálását Petar Simić, a belgrádi Eko-dez vállalat szakértői  operatív 

csoportjának vezetője végzi, együttműködve Óbecse Község Községi Közigazgatási 
Hivatalával. Az irtást Óbecse község minden lakott területén elvégzik. 

Külön felkérjük a méhészeket, hogy tegyék meg a szükséges 
védőintézkedéseket. 

  Óbecse: a Tisza menti töltés, a Fehér Hajó Szállodánál lévő sétány,a Vadásznál az alsó  
   park folytatásában lévő kis park, az erdőtelepítők parkjától a Sportközpontig, a kemping 

telepnél lévő játszótér és a Kemping telep, Lóversenypálya területe, a Veljko Vlahović telep 
játszótere (a Rade Stanišić u. folytatásában), Ing. Ivan, Perišić I. helyi közösség bejárata, a 
sörgyárnál található játszótér, az újfalusi kis piacnál lévő játszótér, a gyermekorvosi 
rendelőnél lévő felső park, a Vándorcsárdánál található vasúton túli terület, a 7 SKOJ-titkár 
telepen lévő játszótér, a Zdravko Gložanski Általános Iskolánál lévő játszótér, 
segédfutballpálya, a hídnál lévő játszótér (a J. J. Zmaj u. vége), a zsilipnél lévő töltés 

egészen a hídig,Vásártér, a töltés a Sárga házig, az iskolák és az óvodák előtti helyszín, 
Dudara (a Vajdasági brigád utcánál található játszótér), a Nestor Džilitov telep játszóterén, a 
vasútállomás előtti helyen, játszótér a Sever Đurkić telepen, a Kis réten levő sárga 
épületeknél lévő játszótér, a Calipso pumpa mögötti játszótér, Újvidék felé a körforgalom 
utáni terület jobb oldalán 
Péterréve: a központi parkban,  a futballpálya körüli terület, Tisza-part egy része,  

ami sétányként használatos, a Makádi óvoda. 

Bácsföldvár:, az óvodánál és az iskolánál lévő játszóterek, a futballpályánál lévő játszótér,  
Bácsföldvár Csúrog felé vezető kijáratánál lévő játszótér 

az állatpiacnál lévő játszótér, a Pravoszláv templom közelében lévő játszótéren 
Csikériapuszta:a központ – játszótér és a helyi közösség környéke (park),  

a Szenttamási út melletti tölgyerdő 

Mileševo: a futballpálya és az óvodánál lévő játszótér 
Drea: iskola–játszótér 
Pecesor:  az iskola–óvoda udvara – a helyi közösség körüli terület,  az új játszótér területe 

 



 
Preduzeće za preventivno sanitarnu zaštitu                                   OPŠTINA BEČEJ 
Dezinfekciju,dezinsekciju i deratizaciju d.o.o                                 
Vukasovićeva 55 ,  11090 BEOGRAD                                       
Tel/fax  011/3583-320                                                                     
e-mail: ekodezbgd@sezampro.rs                                                  
Tek.Rn.105-51660-55           
PIB 100173343 

 
OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU KRPELJA I LARVI KOMARACA NA 
TERITORIJI OPŠTINE BEČEJ                                                                             
 
Obaveštavamo Opštinu  Bečej  da će se  dana    22.04.2019.god (ponedeljak) 
ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi preduzeće Eko-Dez iz Beograda  
uraditi  tretman suzbijanja krpelja na površinama iz ponude.u periodu od 
10 do17 h (tretman suzbijanja krpelja).   
                                                                                                                                                             
Tretman će se vršiti preparatom AQUA K-OTHRINE 20 EW tretman suzbijanja 
krpelja  . 
                                                                                                            
Molimo Vas da o navedenoj akciji izvršite informisanje udruženja pčelara i 
stanovništva putem medija . 
 
Koordinaciju rada sa zemlje   sprovešće šef stručno operativnog tima preduzeća 
Eko- Dez  Petar Simić uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred opštine 
Bečej.                                                                                                                                           
 
S poštovanjem! 
                                                                                                                
                                                                                                                                           
 
Dostavljeno: 
email: nacelnik@becej.rs 

D I R E K T O R 
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                           

 
 
      


