
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На територији општине 
Бечеј, уколико се стекну  
aдекватни метеоролошки  
услови, дана 22.04.2019. год.  
(понедељак) од 10,00-17,00  часова,  
 

спровешће се акција сузбијања крпеља на  
предвиђеним локацијама, препаратом  
AQUA K-OTHRINE 20EW( прeпaрaт нa бaзи дeлтaмeтринa)  
 
Координацију рада са земље спровешће стручно оперативни тим „ EКO-ДEЗ“ Београд и Петар Симић 
шеф оперативног тима, уз пуну сарадњу са надзором третмана од стране Општинске управе Бечеј.  
Третман ће се обавити на површинама у свим насељеним местима општине Бечеја.  

Посебно молимо пчеларе да предузму мере заштите пчела. 
 

Бечеј: Потез поред Тисе, Шеталиште код хотела „ Бела Лађа“, Мали парк код ловца у 

продужетку „Доњи Парк“, „Горански парк“ до Спортског центра, Игралиште код „Камп 

насеља“ и Камп насеље, простор Хиподрома, Игралиште у насељу В. Влаховић ( у 

продужетку ул. Раде Станишић), Улаз испред I месне заједнице „инг.Иван „Перишић“, 

Игралиште код „Пиваре“, Игралиште код мале пијаце у Новом Селу, Горњи парк код 

дечијег диспанзера, Простор преко пруге код „Вандор чарде“, Игралиште код насеља 7 

Секретара СКОЈ-а, Игралиште код школе „Здравко Гложански“, Помоћно фудбалско 

игралиште, Игралиште код моста ( крај улице Змај Јовина), Долма код Шлајза скроз 

према мосту, Вашариште, Долму до „Жуте куће“, Локације испред школа и дечијих 

вртића, Дудара (игралиште код улице Војвођанске бригаде),  Игралиште у насељу 

Нестор Џилитов, локација испред железничке станице, Игралиште у насељу Север 

Ђуркић, Игралиште код жутих зграда у Малом риту, Игралиште иза пумпе  „Calypso“, 

простор после кружног тока  за Н.Сад са десне стране. 
Бачко Петрово Село: Парк у центру, Простор око фудбалског терен, Део обала Тисе 
који се користи као шеталиште, Макади забавиште. 

Бачко Градиште: Игралишта код вртића и школе, Дечије игралиште код фудбалског 

игралишта, Игралиште на изласку из Б.Градишта према Чуругу, Игралиште код сточне 

пијаце, Игралиште у близини Православне цркве. 

Радичевић: Центар у Радичевићу - Игралиште и простор око Месне заједнице(парк), 
Храстова шума поред Cрбобранског пута 
Милешево:Фудбалско игралиште и дечије игралиште код забавишта  

Дрљан: Школа-игралиште  

Пољаницa:Двориште школе-забавишта- простор око МЗ, Простор новог игралишта  
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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 
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                           

 
 
      


