
Započinje primarna selekcija otpada na teritoriji opštine Bečej 

 
“Potisje-Bečej” d.o.o. od 12. septembra 2018. godine zvanično započinje novi sistem sakupljanja otpada – 
primarnu selekciju. Ovaj sistem uvodiće se fazno po mesnim zajednicama opštine Bečej, a potom uključiti 
čitava opština. Novi sistem započinje od I mesne zajednice, II mesna zajednica će se uključiti u sistem u 
oktobru, a III mesna zajednica u novembru mesecu. Nakon uspostavljanja adekvatne dinamike rada, 
“Potisje-Bečej” d.o.o. planira da novi sistem uvede i u naseljena mesta opštine.  

Primarna selekcija otpada podrazumeva sistem razdvajanja otpada na mestu njegovog nastanka, te će svako 
domaćinstvo odvajati svoj otpad prema kategorijama: PET, papir/karton, staklenu i aluminijumsku 
ambalažu će odlagati u poseban džak od 120 l koji će besplatno dobiti od „Potisje-Bečej“ d.o.o, dok će 
preostali mešani i mokri otpad odlagati u postojeću kantu za otpad. Domaćinstva kolektivnog stanovanja 
će ovaj sistem primeniti na kontejnerima, gde će umesto u plastičan džak sirovine odlagati u specijalne žute 
kontejnere koji se nalaze u krugu zgrada. 

Iznošenje džakova sa sekundarnim sirovinama iz individualnog stanovanja planira se svake druge sedmice, 
dok će se kanta sa ostalim otpadom i dalje iznositi svake sedmice, prema dosadašnjem rasporedu. Nakon 
iznošenja punog džaka sa sekundarnim sirovinama, radnici „Potisje-Bečej“ d.o.o. će svakom domaćinstvu 
ostavljati novi džak. 

„Potisje-Bečej“ d.o.o. je za ovu godinu, za početak primarne selekcije otpada, iz sopstvenih sredstava 
izdvojilo preko milion dinara za kupovinu plastičnih kontejnera, džakova i flajera za obaveštavanje 
građana. 
 

Óbecse község területén elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés. 
 

A Tiszamente – Óbecse Kft. 2018. szeptember 12-től hivatalosan is elkezdi az új –  szelektív 
hulladékgyűjtési rendszert. A vállalat a változást fokozatosan vezeti be Óbecse helyi közösségeinek 
területén, majd az egész községet is bevonják. Az  új rendszert elsőként az első helyi közösségben 
alkalmazzák, majd októberben  a II. helyi közösség is bekapcsolódik, valamint a III. helyi közösség 
novemberben. A munka megfelelő dinamikájának megteremtése után, a Tiszamente – Óbecse Kft. a község 
minden településén  bevezeti az új rendszert. 

 
A szelektív hulladékgyűjtés a hulladék anyagfajtánkénti külön gyűjtését jelenti a keletkezési helyén, azaz 
minden háztartás az alábbiak alapján gyűjti a hulladékot: PET, papír/karton, üveg és alumínium göngyöleg, 
erre a célra  a Tiszamente – Óbecse Kft. díjmentesen  120 literes zsákot biztosít, a többi vegyes és nedves 
hulladékot az eddig is használt kukákba kell gyűjteni. A társasházaknál a műanyag zsákok helyett egy 
külön, erre a célra elhelyezett sárga konténerekbe kell majd az újrahasznosítható hulladékot gyűjteni.  

 
A tervek szerint a háztartásokból az újrahasznosítható hulladékot kéthetente szállítják majd el, a már 
meglévő kukák ürítése viszont továbbra is hetente történik, a már megszokott beosztás szerint. Az 
újrahasznosítható hulladékkal teljesen megtöltött zsák elszállítása után, a Tiszamente – Óbecse Kft. új 
zsákot biztosít a másodlagos nyersanyag gyűjtésére.  
 

A Tiszamente – Óbecse Kft.  a szelektív hulladékgyűjtés megkezdésére az idei évben, a saját eszközeiből 
több mint egymillió dinárt különített el, műanyag konténerek és zsákok vásárlására, valamint értesítésekre, 
szórólapokra a polgárok tájékoztatása céljából.  
 


