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Захтев
за приступ информацијама од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (Службени гласник РС, бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на
следеће:
- Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети:










да ли је посета в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зорана
Дробњака, 10. јуна ове годинеу селу Кукуловце, општина Лесковац, а што је
објављено на интернет страници http://rs.n1info.com/Vesti/a608683/Drobnjakotisao-u-selo-koje-se-odreklo-Vucica-i-obecao-asfalt.html, предвиђен годишњим
распоредом послова или неким другим планским документом тог предузећа;
да ли је в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран
Дробњак,користио службено возило и возача тог предузећа да би 10. јуна ове
године допутовао у село Кукуловце, општина Лесковац;
ако јесте, да ли су в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран
Дробњак и возач тог предузећа током пута имали уредно попуњене и заведене
путне налоге за службени пут у у село Кукуловце, општина Лесковац;
да ли су в.д. директора Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран Дробњак и возач
тог предузећа након повратка са службеног пута попунили и надлежној служби
тог предузећа доставили извештај са службеног пута;
да ли постоји правни основ за обећање које је в.д.за директора Јавног предузећа
''Путеви Србије'' Зоран Дробњак, 10. јуна ове године дао мештанима села
Кукуловце, општина Лесковац, да ће им улице бити асфалтиране а машине за
асфалтирање ће бити у селу већ у четвртка, а што је објављено на интернет
страници http://rs.n1info.com/Vesti/a608683/Drobnjak-otisao-u-selo-koje-se-odrekloVucica-i-obecao-asfalt.html и
да ли су средства за асфалтирање улица у наведеном селу планирана и
обезбеђена програмом пословања Јавног предузећа ''Путеви Србије'' за 2020.
годину,
на основу ког правног акта (одлуке) је Јавно предузеће''Путеви Србије''
ангажовано на извођењу најављених радова.

Начин задовољења законског права:
Овај захтев се односи на документа које орган јавне власти поседује у електронском
облику. Тек ако документе не поседујете у електронском облику, захтев се односи на
документе на другим носачима информација (нпр. папир). У том смислу, молимо да

нам електронске копије докумената као и друге информације доставите на адресу за
пријем електронске поште ts@transparentnost.org.rs
Уколико такав начин доставе из неког разлога није могућ, информације и копије
докумената можете нам доставити на адресу за пријем поште из меморандума овог
захтева.
Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег
захтева, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/30338-27.
У Београду,
дана 15. јуна 2020. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Програмски директор
Немања Ненадић

