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ОПШТИНА
КЊАЖЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: ПБАВЕШТЕОЕ
Ппшевщи пд 21.08.2018. гпдине на теритприји ппщтине Коажевац врщиће се сузбијаое
кпмараца и крпеља. Сузбијаое кпмараца ће се радити у две фазе: прва- сузбијаое ларви
кпмараца, друга- сузбијаое пдраслих фпрми, третираое са земље. Сузбијаое ларви ппшеће
пдмах, а сузбијаое пдраслих фпрми пд зависнпсти пд метепрплпщких услпва.
Ларвицидни третман пбавиће се на следећим лпкацијама:
Припбаље Сврљищкпг Тимпка (пд Ргпщта дп ущћа), Тргпвищкпг Тимпка (пд каменплпма дп
ущћа) и деп Белпг Тимпка (пд ущћа дп железнишкпг мпста), Баоица и прпстпр пкп базена, Језава
щевар и Језава старп кпритп. Препарат за третман LARVASTOP ZG. На укупнпј ппврщини
пд 13.26 ха.
Адултицидни третман пбавиће се на следећим лпкацијама:
прпстпр градске деппније, Ущће - железнишки мпст, дрвпред градских улица и
паркпва ( ул. Коаза Милпща 1, ул. Коаза Милпща 2, ул. Капларпва, Сппмен парк, Градски парк,
Парк 88 стабала, пкп Дпма културе, щеталищте Сврљищки Тимпк, ул. 22 Децембар, Јевик, Кула и
Џервинпвп насеље на купалищту Баоица, пкплни прпстпр Базена. Препарат за третман
Aqua K-othrine . На укупнпј ппврщини пд 20 ха.
Третман и сузбијаое крпеља на следећим лпкацијама:
Централни градски парк, Средпрек, Парк – 88 стабала, „Сппмен парк“, зелене ппврщине са
дешјим играшкама (кпд бплнице, кпд Центра за спцијални рад, кпд „Малпг предаха“, на
„Бпщеву“, пкплни прпстпр сппртскпг терена у Џервинпвпм насељу, Впјне бащте, игралищте кпд
Камипнчије 2, зелене ппврщине у ПШ „Дубрава“, зелене ппврщине у двприщтима
предщкплских устанпва („Црвенкапа“, „Наща радпст“, „Снежана“, „Кплибри“ и Минићеву), на
Баоици – зелене ппврщине ппврщине, пкплни прпстпр базена, Бараница излетищте, Дпм за
васпитаваое младежи и Излетищте јевик, Зелене ппврщине „Кула“. Препарат за третман
Aqua K-othrine. На укупнпј ппврщини пд 30 ха.
Третираое ће се врщити екплпщким препаратима кпји не мпгу угрпзити здравље шпвека,
живптиоа и пстали живи свет.
У слушају лпщих временских услпва третман се ппмера за следећи ппгпдан дан.
У слишају трпваоа пбратити се најближпј здравственпј устанпви.
Кпнтакт телефпн изврщипца услуга 064/8049400.
www.ekos.rs
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С поштовањем,
За ЕКОС ДДД д.о.о.
_____________________
Мирослав Малбаша
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