„Службен весник на Република Македонија“ број 155 од 7 септември 2015 година

Врз основа на член 71, став (7) од Законот за минерални суровини („Службен весник на
Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014 и 129/2015), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе
ТАРИФНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА
ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за вршење на стручна оцена
(ревизија) на геолошка документација и рударските проекти.
Член 2
За вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација се плаќа надоместок во
висина од:
1. 20.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните
суровини:
− неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц,
кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк,
опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит,
флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
− песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела
(водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.
2. 30.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните
суровини:
− архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит,
бреча и други,
− минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас СO2 и
− подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
3. 60.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните
суровини:
− металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар,
волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други
видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
− техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот
на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и
јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонскоукрасен камен.
4. 90.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните
суровини:
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− енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди
во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите
видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
5. 60.000,00 денари за проект за вршење на проспек-циски геолошки истражувања.
6. 30.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на
елаборат за основни геолошки истражувања.
7. 60.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на
основни геолошки карти со толкувачи.
8. 30.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за
минералните суровини:
− неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц,
кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк,
опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит,
флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
− песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела
(водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.
9. 45.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за
минералните суровини:
− архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит,
бреча и други,
− минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас СO2 и
− подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
10. 90.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за
минералните суровини:
− металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар,
волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други
видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
− техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот
на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и
јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонскоукрасен камен.
11. 120.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за:
− енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди
во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите
видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
12. 90.000,00 денари за елаборат за извршените проспекциски геолошки истражувања.
13. 30.000,00 денари за елаборат со пресметка на потребни количини на минерални суровини.
14. 90.000,00 денари за елаборат од извршените основни геолошки истражувања.
15. 300.000,00 денари за геолошка карта со толкувач.
Член 3
За вршење на стручна оцена (ревизија) на рударските проекти се плаќа надоместок во
висина од:
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1. 30.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
− неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц,
кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк,
опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит,
флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
− песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела
(водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.
2. 60.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
− архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит,
бреча и други,
− минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас СO2 и
− подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
3. 120.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
− металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар,
волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други
видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
− техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот
на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и
јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонскоукрасен камен.
4. 180.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
− енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди
во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите
видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
5. 20.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните
суровини:
− неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц,
кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк,
опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит,
флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
− песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела
(водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц.
6. 30.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните
суровини:
− архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит,
бреча и други,
− минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас СO2 и
− подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
7. 60.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните
суровини:
− металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар,
волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други
видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
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− техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот
на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и
јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонскоукрасен камен.
8. 90.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните
суровини:
− енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди
во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите
видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник, престанува да важи Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката
документација и рударски проекти („Службен весник на Република Македонија" бр. 80/11).
Член 5
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр.42-8591/1
1 септември 2015 година
Скопје
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