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Градска управа за  локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева, Одељење за  
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за грађевинарство и заштиту 
животне средине,  решавајући по захтеву Stop shop 9 doo  Београд,   за доношење решења о употребној 
дозволи, на основу члана 121. ст. 2. Закона о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01 
и «Сл. гл. РС» бр. 30/10), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву Stop shop 9 doo из Београда-Вождовац, са седиштем у 
ул.Војводе Степе бр.78 , за издавање  решења о употребној дозволи за комплекс пословног  објекта „Retail 
park“ у Ваљеву ул. Узун Миркова бб, постојећи на кат. парц. бр. 7312/1 КО Ваљево  -  због одустанка. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Stop shop 9 doo Београд,  поднео је  овој управи захтев  за издавање решења о  употребној дозволи за 
комплекс пословног  објекта наведен у диспозитиву закључка. 
 
 Странка је изјавила  да  одустаје од поднетог захтева за издавање употребне дозволе за предметни 
објекат. 
 
Чл. 121. ЗУП-а прописано је да странка може одустати од свог захтева у току целог поступка. Кад је 
поступак покренут поводом захтева странке, а странка одустане од свог захтева, орган који води поступак 
донеће закључак којим се поступак обуставља. О томе ће бити обавештена противна странка, ако је има. 
Ако је даље вођење поступка потребно у јавном интересу, или ако то захтева противна странка орган ће 
продужити вођење поступка. Кад је поступак покренут по службеној дужности орган може обуставити 
поступак. Ако је поступак у истој управној ствари могао бити покренут и по захтеву странке поступак ће се 
наставити ако странка то захтева. Против закључка којим се обуставља поступак допуштена је жалба. 
 
Како је у току поступка странка одустала од поднетог захтева, то је сходно цитираној одредби ЗУП-а донет 
закључак као у диспозитиву. 
 
Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре   – Колубарски управни округ Ваљево, у року од 15 дана од дана пријема овог закључка, 
са таксом од 440,00 динара, а преко овог органа. 
 
Решено у Градској управаи за  локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева, 
Одељењу за  урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине,Одсек за грађевинарство 
и заштиту животне средине,  под бројем ROP-VAL-9761-IUP-1/2016, 351-459/16-07 дана 25.05.2016. године. 
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