
Прилог 1. 

 

Tабела 1. 

 

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА  

 

Редни 

број 

Опис Висина 

нaкнaдe 

(динара) 

1. Подаци и документација настали на основу изведених основних 

геолошких истраживања пре 24. јануара 1994. године, као и 

геолошке документације за коју не постоји спецификација 

изведених истраживања по врсти и обиму и исказана вредност 

изведених геолошких истраживања, у зависности од врсте 

геолошке документације 

 

1) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

геолошких истраживања: 

 

(1) за елаборате 3.500.000 

(2)  за годишње извештаје 750.000 

2) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

истраживања геолошке средине (инжењеркогеолошка, геотехничка, 

геофизичка, сеизмолошка и сл): 

 

(1) за елаборате 2.500.000 

(2)  за годишње извештаје 500.000 

3) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

геолошких истраживања металичних минералних сировина: 

 

(1) за елаборате 8.000.000 

(2) за годишње извештаје 750.000 

4) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

геолошких истраживања енергетских минералних сировина: 

 

(1) за елаборате 5.500.000 

(2) за годишње извештаје 500.000 

5) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

геолошких истраживања неметаличних минералних сировина: 

 

(1)  за елаборате 1.500.000 

(2) за годишње извештаје 300.000 

6) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

геолошких истраживања подземних вода 

 

(1) за елаборате 2.500.000 

(2) за годишње извештаје 500.000 

7) За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних 

геолошких истраживања геотермалних ресурса: 

 

(1) за елаборате 2.000.000 

(2) за годишње извештаје 500.000 

8) За годишње извештаје о изради геолошких карата - прегледне, 

основне, тематске 

250.000 

9) За податке и документацију на нивоу студија и експертиза:  

(1) за студије 1.000.000 

(2) за експертизе 250.000 

2. штампане, векторизоване, скениране и геореференциране 

геолошке карате са тумачем  

 

1) За штампане геолошке карате са тумачем   

(1) за лист основне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке 

карте размере 1:100.000, са тумачем 

 

7.000 

(2) за лист тематске геолошке карте размере 1:50.000, са тумачем 5.000 



(3) за лист  прегледне геолошке карте размере 1:200.000 и ситније, са 

тумачем 

9.000 

2) За векторизоване геолошке карате са тумачем у „pdf”формату   

(1) за лист основне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке 

карте размере 1:100.000, са тумачем 

 

10.000 

(2) за лист тематске геолошке карте размере 1:50.000, са тумачем 8.000 

(3) за лист прегледне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке 

карте размере 1:200.000 и ситније, са тумачем 

16.000 

3) За скениране и геореференциране геолошке карате са тумачем у 

„pdf”формату  

 

(1) за лист основне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке 

карте размере 1:100.000, са тумачем 

5.000 

(2) за лист тематске геолошке карте размере 1:50.000, са тумачем 4.000 

(3) за лист прегледне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке 

карте размере 1:200.000, са тумачем 

8.000 

 

 

Табела 2. 

 

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И НАКНАДЕ ЗА 

ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА 

 

 

Редни 

број 

Опис Висина 

накнаде 

(динара) 

Висина 

накнаде 

динара/km² 

1. за истражни простор мањи или једнак 0,5 km² 5.000  

2. за истражни простор већи од 0,5 km²   10.000 

 

 

Табела 3. 

 

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ЗА МАГНЕЗИТ 

 

Ред. 

 број 

Опис Висина накнаде 

(динара/t) 

   1. Техничко - грађевински камен - седиментне и метаморфне стене: 

 

             

1) 

кречњак 23,50 

  2) доломит 23,50 

3) доломитисани кречњак 23,50 

4) мермерисани кречњак 23,50 

5) мермерисани доломит 23,50 

  6) мермер 23,50 

   2. Техничко - грађевински камен - магматске стене: 

 

  1) гранит 33,50 

  2) гранодиорит 33,50 

  3) трахит 33,50 

4) дацит 33,50 

5) андезит 33,50 

  6) андезит - базалт  33,50 

7) базалт 33,50 

8) дијабаз 33,50 



9) амфиболит  33,50 

  10) габро  33,50 

   3. Архитектонско - грађевински камен: 

 

 1) гранит 57,00 

2) гранодиорит  57,00 

3) базалт 57,00 

4) мермер 57,00 

  5) кречњачка бреча 57,00 

6) мермерна бреча 57,00 

7) травертин  57,00 

8) бигар - сига 57,00 

9) мермерни оникс 57,00 

10) кречњак 51,00 

   4. Глине и сировине за опекарску и керамичку индустрију: 

 

1) керамичка глина 27,50 

  2) опекарска глина 16,50 

3) лес  16,50 

4) ватростална глина  22,50 

5) каолинитисани гранит 27,50 

6) фелдспат 27,50 

   5. Сировине за цементну индустрију и индустрију креча: 

 

1) лапорац 33,50 

  2) лапоровити кречњак 23,50 

3) кречњак 23,50 

4) гипс 22,50 

5) све врсте туфова 22,50 

   6. Калцијум - карбонатна сировина као пунило за индустрију боја и лакова, фасадних  и 

термоизолационих материјала и у другим индустријским гранама: 

1) мермер 57,00 

2) калцит 57,00 

3) доломит 57,00 

4) доломитисани кречњак 57,00 

5) мермерисани кречњак 57,00 

6) кречњак 57,00 

   7. Кварцни песак и пешчар, грађевински песак и шљунак: 

 

1) кварцни песак 27,50 

  2) грађевински песак 19,50 

3) грађевински шљунак 19,50 

4) кварцни пешчар 22,50 

   8. Сировине за ватросталну и друге индустрије: 

 

  1) магнезит 57,00 

2) бентонитска глина 30,00 

 

НAПOМEНA:  

Накнада се утврђује у динарском износу по тони (t) ископане минералне сировине 


