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Радован Будовалчев 

Члан Општинског већа  

Поштовани,  

 Достављам Вам 175 паковања BTI таблете биолошких препарата против ларви 
комараца / за сузбијање комараца у домаћинству. 

Молим Вас да у сарадњи са пољочуварима ангажованим на територији општине Чока 
дистрибуирате наведене таблете по месним заједницама. 

Представнику месне заједнице Падеј предајте 20 паковања таблета, 

Представнику месне заједнице Остојићево предајте 30 паковања таблета, 

Представнику месне заједнице Јазово предајте 10 паковања таблета, 

Представнику месне заједнице Санад предајте 50 паковања таблета, 

Представнику месне заједнице Црна Бара – Б. Моноштор  предајте 50 паковања 
таблета. 

Представнику месне заједнице Врбица предајте 10 паковања таблета. 

Грађани месне заједнице Чока таблете могу преузети у канцеларији бр 1, зграда 
општине Чока. (25 паковања). 

Приликом поделе таблете представници месних заједница обавезно попуне табелу 
која се налази у прилогу. 

 Шеф Одељења 

 Ева Шевењхази 
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ОБАВЕШТЕЊЕ 

У оквиру систематског сузбијања комараца на територији општине Чока за 2019. годину 
врши се расподела БТИ таблета за сузбијање ларви комараца у домаћинствима. 

Одељење надлежно за обављање послова из делокурзга  заштите животне средине 
обавештава све грађане општине Чока да таблете могу бесплатно преузети у Месним 
заједницама сваког радног дана у току  јуна месеца. 

 

Начин примене препарата:  Таблете постављати у изворишта комараца сваких 15 – 20 
дана у периоду од јуна до септембра. Једна таблета довољна је за 1 м³водене 
површине. Детаљно упутство за употребу и начин дозирања налази се на сваком 
паковању  таблета.  
 

БТИ таблете се примењују за сузбијање ларви комараца у домаћинствима и на свим 
местима где се задржава вода: бурад за кишницу, напуштени бунари, старе гуме, базени, 
фонатане, контејнери , септичке јаме, сливници, кишничаре ....  

 
Позивамо  домаћинства која су најугроженија у погледу развоја ларви комараца и то у 
домаћинства: 

1. која се баве пољопривредном производњом, 
2. која се баве сточарством, говедарством и/или живинарством, 
3. која се баве повртарством (стакленици, пластеници...) 
4. која у својој унутрашњости или окружењу имају сталне или повремене водене површине 

или висок ниво подземних вода да преузму таблете 

Грађани месне заједнице Чока таблете могу преузети у канцеларији бр 1, зграда 
општине Чока на адреси Потиска бр 20. 

                                                                           Шеф Одељења  

                                                                                     Ева Шевењхази - самостални саветник  


