
    
 
Одељење за буџет, финансије и привредне делатности - Одсек за урбанизам, 
заштиту животне средине и комуналне послове, на основу члана члана 63. 
став 2. и став 3. Закона о сточарству („Сл. Гласник РС“ број 41/2009 и 
93/2012), даје следеће  
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 
 

Предузеће Delco d.o.o. из Новог Сада, Радничка бр. 16 планира спровођење 
третмана са земље за сузбијање крпеља ULV методом хладног замагљивања, на 
територији општине Нови Кнежевац, у зависности од временских прилика, у 
периоду од 27.  до 30. aприла 2017. године, са почетком у 10h. Третман ће се 
вршити са земље препаратом “Icon 10 CS”. Упозоравају се пчелари да је 
препарат токсичан за пчеле, те да кошнице затворе или уклоне најмање 5 
километара од места третирања. Моле се граћани да уколико напасају стоку на 
поменутим локацијама исту изместе за време дејства препарата. Дејство препарата 
траје три дана. Третман ће се вршити на следећим локацијама: 

 
- Нови Кнежевац: долма-насип са обе стране бетонираног шеталишта-

травњак у ширини 2 метра, од моста на Тиси према југу, до краја 
асфалтираног насипа и од старог крстурског пута 2 километра према северу, 
4km x 4m тј. 1,6ha. Стари парк у насељу и јарак испред основне и средње 
школе 7,4 ha, као и дечија игралишта у насељеном месту.  

- Српски Крстур: од села од краја улице Светог Саве до плаже на 
Тиси, по 4 метра са обе стране стазе 1km x 8m и 10 метара у околини плаже 
(жбуње, шума)- 1 ha. Фудбалско игралиште и околина 2 ha, као и сва дечија 
игралишта у насељеном месту. 

- Ђала: парк и игралиште на улазу у село, као и сва дечија игралишта у 
насељеном месту.   

- Банатско Аранђелово: фудбалско игралиште и шира околина (до 
кућа) и паркић игралиште испред амбуланте, као и сва дечија игралишта у 
насељеном месту . 

- Мајдан-Рабе: фудбалско игралиште и околина - 1 ha, ивице пута у 
ширини од 4 метра од улаза у Рабе према депонији (север) до депоније и 
околина 1 ha, као и сва дечија игралишта у насељеном месту. 
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