Тарифа локалне административне таксе и висине накнаде коју својом делатношћу
остварује Општинска управа општине Бабушница у области урбанизма и
грађевинарства, према Одлуци о локалним административним таксама и накнадама
које својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница
(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2013 и 20/2015)
Тарифни број 1
1. Израду захтева, молби, предлога, пријаве и другог поднеска који се
подноси Општинској управи, ако овом Одлуком није другачије прописано – 60 динара.
Тарифни број 3.
Издавање информације о локацији:
1. За једну или две катастарске парцеле – 400,00 динара
2. За три и више од три катастарске парцеле – 1200 динара
Тарифни број 4.
Издавање Локацијских услова :
1. За зграде из категорије А- незахтевни објекти и објекте за које се
издаје Одобрење по члану 145. Закона о планирању и изградњи-400,00
динара.
2. За зграде из категорије Б- мање захтевни објекти – 800,00 динара.
3. За зграде из категорије В – захтевни објекти – 1.200,00 динара.
4. За објекте из категорије Г- инжењерски објекти ( осим објеката
линијске и комуналне инфраструктуре ) – 1. 200,00 динара.
5. За објекте линијске и комуналне инфраструктуре дужине до 500м 1.600,00 динара.
6. За објекте линијске и комуналне инфраструктуре дужине преко 500м 3.000,00 динара.
Тарифни број 5.
Издавање потврде да Урбанистички пројекат за урбанистичкоархитектонску разраду није у супротности са планским документом сходно величини
комплекса.
1. Комплекс површине до 1500м2 – 1.300,00 динара.
2. Комплекс површине преко 1500м2- 6.000,00 динара.
Тарифни број 6.
Издавање потврде да је пројекат препарцелације, односно парцелације
урађен у складу са важећим планским документом.
1. За формирање или исправку граница до три катастарске парцеле 490,00 динара,
2. За формирање или исправку граница више од три катастарске парцеле 1.300,00 динара.
Тарифни број 7.
Издавање услова за исправку граница суседних парцела у складу са
важећим Урбанистичким планом.
1. За једну или две катастарске парцеле – 400,00 динара
2. За три и више од три катастарске парцеле – 1200 динара.

Тарифни број 9.
Решење о издавању грађевинске дозволе
1. За зграде из категорије А- незахтевни - 500,00 динара
2. За зграде из категорије Б- мање захтевни објекти – 800,00 динара.
3. За зграде из категорије В – захтевни објекти – 1.200,00 динара.
4. За објекте из категорије Г- инжењерски објекти ( осим објеката
линијске и комуналне инфраструктуре ) – 1. 200,00 динара.
5. За објекте линијске и комуналне инфраструктуре дужине до 500м 1.600,00 динара.
6. За објекте линијске и комуналне инфраструктуре дужине преко 500м 3.000,00 динара.
НАПОМЕНА: За решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција ,
дозиђивање, надзиђивање, инвестиционо одржавање, санација адаптација и друго плаћа
се накнада у износу умањеном за 50% од одговарајуће накнаде из овог тарифног броја.
Тарифни број 10.
Решење о одобравању извођења радова из члана 145. Закона о планирању
и изградњи
1. За правна лица – 1.000,00 динара.
2. За физичка лица -500,00 динара.
3. За сваки економски објекат у пољопривреди – 120,00 динара.
Тарифни број 11.
Подношење аката у вези изградње објекта
1. Пријем изјаве о завршетку изградње темеља 220,00 динара.
2. Пријем изјаве о завршетку изградње објекта у конструктивном смислу
– 220 динара.
Тарифни број 12.
Решење о образовању комисије за технички преглед и издавање употребне
дозволе:
1. Правна лица – 1.500,00 динара
2. Физичка лица – 1.000,00 динара.
Приговор на издате локацијске услове, Обавештење да пројекат препарцелације
односно парцелације или урбанистички пројекат нису у складу са планским документом
– 220,00 динара.
Уплата локалних административних такси и накнада које својом делатношћу
остварује Општинска управа општине Бабушница, врши се на рачун 840-742351843-94,
Поз.на бр. одобрења : 97 80-006,у корист прихода општинског органа управ е
Бабушница.

