
 

 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ                                              Р-224/2020 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Пана Ђукића 9-11 

16000 ЛЕСКОВАЦ 
 

З а х т е в 

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 боравак градоначелника Града Лесковца,ГоранаЦветановића, 10. јуна 

ове годинеу селу Кукуловце, општина Лесковац, а што је објављено на интернет 

страници http://rs.n1info.com/Vesti/a608683/Drobnjak-otisao-u-selo-koje-se-odreklo-

Vucica-i-obecao-asfalt.html, предвиђен годишњим распоредом послова или неким 

другим планским документом те локалне самоуправе или градоначелника; 

 да ли је том приликом градоначелник Града Лесковца,Горан Цветановић, 

предузимао неке активности из своје надлежности и које, с обзиром да на 

наведени текст не садржи било какво обавештење о томе; 

 да ли је асфалтирање улица у селу Кукуловце, општина Лесковац, предвиђено 

планом изградње и одржавања локалних саобраћајница за 2020. годину, у 

погледу којих постоји надлежност наведене локалне самоуправе и 

 ако јесте, да ли су средства за асфалтирање улица у наведеном селу планирана и 

обезбеђена буџетом Града Лесковца за 2020. годину. 

 

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. Ако  је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 

захтева, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-

38-27. 

 

У Београду, 

дана 15. јуна 2020. године 

За организацију Транспарентност - Србија: 

Програмски директор 

Немања Ненадић 
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