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На основу чл. 48. и 108. став 3. Статута
Града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Градско веће града
Зрењанина, на седници одржаној дана
25.05.2011. године донело је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о
условима и начину држања домаћих животиња и
кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе
(у даљем тексту: Одлука).
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну
расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од
дана
објављивања
овог
закључка
у
Међуопштинском листу ''Зрењанина''.
IV Сва заинтересована лица могу
извршити увид у нацрт Одлуке у року одређеном
у тачки III. овог закључка у просторијама
секретара Градског већа, канцеларија број 102,
сваког радног дана у времену од 8 до 13h.
V Нацрт Одлуке налазиће се и на сајту
града Зрењанина: www.zrenjanin.rs
VI Примедбе и предлози са јавне расправе
достављају се у писаној форми секретару
Градског већа града Зрењанина у року
одређеном у тачки III. овог закључка.
VII Секретар Градског већа доставиће
материјал из тачке VI. овог закључка Радној
групи за израду прописа којима се усклађују
прописи локалне самоуправе са прописима из
области добробити животиња и ветеринарства.
VIII О спровођењу овог закључка стараће
се секретар Градског већа.

25. MAJ 2011.

БРОЈ: 8

IX Овај закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и ''Међуопштинском
листу ''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-62-4/11-III
Дана: 25.05.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов,с.р.
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Града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Градско веће града
Зрењанина, на седници одржаној дана
25.05.2011. године донело је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Акционог плана
за развој омладинског предузетништва у граду
Зрењанину за период од 2011. до 2013. године (у
даљем тексту: Акциони план).
II Нацрт Акционог плана упућује се на
јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од
дана
објављивања
овог
закључка
у
Међуопштинском листу ''Зрењанин''.
IV Сва заинтересована лица могу
извршити увид у нацрт Акционог плана у року
одређеном у тачки III. овог закључка у
просторијама
секретара
Градског
већа,
канцеларија број 102, сваког радног дана у
времену од 8 до 13h.
V Нацрт Акционог плана налазиће се и
на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs

25. мај 2011. год.
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VI Примедбе и предлози са јавне
расправе достављају се у писаној форми
секретару Градског већа града Зрењанина у року
одређеном у тачки III. овог закључка.
VII Секретар Градског већа доставиће
материјал из тачке VI. овог закључка надлежном
Одељењу.
VIII О спровођењу овог
стараће се секретар Градског већа.
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X Овај закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и Међуопштинском
листу ''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-62-5/11-III
Дана: 25.05.2011.године
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов,с.р.

IX Доношењем овог закључка ставља се
ван снаге Закључак Градског већа број 06-5726/11-III од 17.05.2011. године.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

97. Закључaк о утврђивању Нацрта Одлуке о
условима
и
начину
држања
домаћих
животиња и кућних љубимаца и о раду
Зоохигијенске службе ......................................118

Страна

98. Закључaк о утврђивању Нацрта Акционог
плана за развој омладинског предузетништва у
граду Зрењанину за период од 2011. до 2013.
године и стављање ван снаге Закључка Градског
већа број: 06-57-26/11-III од 17.05.2011. године
............................................................................. 119

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Ивана Бјелетић
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: ''МИС КОМЕРЦ'' ДОО – Зрењанин, Змај Јовина бр. 26

