
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министарство грађевинарствa, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈП 
ЕПС-Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац, за 
издавање Локацијских услова , на основу члана 6. и члана 37. став 8., 9. и 10. Закона о 
министарствима („Сл. гласник РС“ 44 /2014), члана 53a. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14), члана 210. Закона о 
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ 30/2010 ), 
Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник 35/15), Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре („Сл гласник РС“ 22/15) и Решења потпредседника 
владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 031-01-
00021/2015-02 од 27.02.2015. којим се овлашћује Александра Дамњановић, државни 
секретар, да потписује управна и вануправна акта, доноси: 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП ЕПС-Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ 
д.о.о. Обреновац, за издавање локацијских услова за реконструкцију колосека, 
контактне мреже и сигнално сигурносних уређаја железничке станице Тамнава и 
укрснице Тамнава на индустријској железници. 
 

 
Образложење 

 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратило се ЈП ЕПС-
Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац, ул. Богољуба 
Урошевића Црног бр. 44, са захтевом бр. 350-01-00573/2015-14 од 22.05.2015. године за 
издавање локацијских услова за реконструкцију колосека, контактне мреже и сигнално 
сигурносних уређаја железничке станице Тамнава и укрснице Тамнава на индустријској 
железници. 
 
По пријему захтева и увидом у достављену документацију, ово министарство је 
утврдило да се захтев односи на реконструкцију, те да се за предметне радове не издају 
локацијски услови, већ се издаје решење којим се одобрава извођење радова у складу са 
чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 
 
У складу са наведеним, није испуњен формални услов прописан чланом 5. став 2. тачка 
1. Уредбе о локацијским условима, те је потребно да се подносилац захтева обрати 
Министарству грађевинарства, саобраћа и инфраструктуре - Сектор за грађевинске 
послове и грађевинско земљиште, са захтевом за издавање Решења којим се одобрава 
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