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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 76 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 
120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 28 јануари 2020 година, донесе

ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА  И  КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за издавање на дозволи и 

концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини.

Член 2
(1) За издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања се 

плаќа: 
1. Надоместок во висина од 156.000,00 денари за вршење на детални геолошки 

истражувања на енергетски минерални суровини;
2. Надоместок во висина од 156.000,00 денари за вршење на детални геолошки 

истражувања на металични минерални суровини;
3. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за вршење на детални геолошки 

истражувања на неметалични минерални суровини;
4. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за вршење на детални геолошки 

истражувања на архитектонско-украсен камен;
5. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за вршење на детални геолошки 

истражувања на скапоцени и полускапоцени камења;
6. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за вршење на детални геолошки 

истражувања на минерални води и минерални води и гас CO2 и надоместок во висина од 
156.000,00 денари за вршење на детални геолошки истражувања на термоминерални и 
термални води;

7. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за вршење на детални геолошки 
истражувања на песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските 
водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц и 

8. Надоместок во висина од 156.000,00 денари за вршење на детални геолошки 
истражувања на техногени минерални суровини кои настануват во процесот на 
преработка на енергетските или металичните минерални суровини.

9. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за вршење на детални геолошки 
истражувања на техногени минерални суровини кои настануват во процесот на 
преработка на архитекторнско-украсен камен и

10. Надоместок во висина од 234.000,00 денари за вршење на проспекциски геолошки 
истражувања.

(2) Надоместокот од став 1 од овој член се плаќа по издавање на дозволата односно 
пред склучување на договорот за концесија.
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Член 3
(1) Концесискиот надоместок заради користење на просторот односно површината на 

која е доделена концесијата за експлоатација на минерални суровини изнесува:
1. Енергетски минерални суровини и тоа:
-  за површинска и/или подземна експлоатација на енергетски минерални суровини на 

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 во износ од 312.000,00 ден/км2.

2. Металични минерални суровини и тоа:
-  за површинска и/или подземна експлоатација на металични минерални суровини на 

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 во износ од 234.000,00 ден/км2.

3. Техногени минерални суровини и тоа:
-  за површинска и/или подземна експлоатација на техногени минерални суровини на 

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 архитектонско-украсен камен во износ од 234.000,00 
ден/км2.

4. Неметалични минерални суровини и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на неметалични минерални  суровини на 

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 
други во износ од 130.000,00 ден/км2.

5. Архитектонско-украсен камен и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на архитектонско-украсен камен и тоа 

мермер, гранит, габро, травертин, оникс, базалт, сијанит, бреча и други во износ од 
130.000,00 ден/км2.

6. Песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските 
водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц и тоа:

- за површинска експлоатација на песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и 
бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц 
во износ од 130.000,00 ден/км2.

7. Минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO2 и 
тоа:

- за експлоатација на минерални води и минерални води и гас CO2 во износ од 
156.000,00 ден/км2 и

- за експлоатација на термоминерални и термални води во износ од 260.000,00 ден/км2.
8. Скапоцени и полускапоцени камења и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на скапоцени и полускапоцени камења 

во износ од 130.000,00 ден/км2.
(2) Концесискиот надоместок заради користење на просторот односно површината на 

која е доделена концесијата за експлоатација на минерални суровини се плаќа сразмерно 
на просторот односно површината на која е доделена концесијата, а определен во 
квадратни километри-км2 освен за минерални, термоминерални, термални води и 
минерални води и гас CO2 каде за површината на концесија до 1 км2 се плаќа концесиски 
надоместок за 1 км2.
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(3) Концесискиот надоместок заради користење на простор на кој е доделена 
концесијата за експлоатација на минерални суровини, концесионерот е должен да го плаќа 
за секоја година поодделно, а најдоцна до 31 декември во тековната година. 
Концесионерот е должен концесискиот надоместок заради користење на простор на кој е 
доделена концесијата за експлоатацијата на минерални суровини да го плаќа за целиот 
период на траење на концесијата.

Член 4
(1) За експлоатација на минерални суровини, концесионерот плаќа надоместок за:
А. Енергетски минерални суровини и тоа:
1. За површинска експлоатација на јаглен во износ од 1,5% од вредноста на 

минералната суровина определена на износ од 780,00 денари по тон јаглен (ден/t);
2. За подземна експлоатација на јаглен во износ од 0,75% од вредноста на минералната 

суровина определена во износ од 780,00 денари по тон јаглен (ден/t);
3. За експлоатација на геотермални води според просечната температура на водата, по 

формулата Kn = [Em*(M1-HC)*K], каде се: Kn – концесиски надоместок (den/m3), Em – 
еквивалент на мазут (kg), (M1-HC) – цена на мазут (den/kg) и K – коефициент на зафаќање 
(K = 0,075). Тековната пресметка за висината на концесискиот надоместок е дадена во 
Табела, а ќе се врши според просечната рафинериска цена на мазутот (M1-HC) во den/kg 
од претходната календарска година.

Табела: Пресметка на концесиски надоместок за експлоатирана количина на 1m3 
геотермална вода



Службен весник на РСМ, бр. 24 од  4.2.2020 година 

4 од 6

4. За експлоатација на јагленороден двооксид (СО2), како и други гасови во износ од 
5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 3900,00 денари по тон 
јагленороден двооксид (СО2), како и други гасови (ден/t);

5. За експлоатација на јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба во износ од 
15% од вредноста на продадената минерална суровина;

6. За експлоатација на сите битуминозни и мастни шкрилци во износ од 10% од 
вредноста на продадената минерална суровина и

7. Концесионери кои се јавни установи во државна сопственост или земјоделски 
задруги кои користат геотермална вода да плаќаат надоместок во износ од 1,5 ден/м3.

Б. Металични минерални суровини и тоа:
1. износ од 2% од пазарната вредност на олово-метал по тон во секој тон произведен 

оловен концентрат од страна на концесионерот;
2. износ од 2% од пазарната вредност на цинк-метал по тон во секој тон произведен 

цинков концентрат од страна на концесионерот;
3. во износ од 2% од пазарната вредност на бакар-метал по тон во секој тон произведен 

бакарен концентрат од страна на концесионерот;
4. во износ од 2% од пазарната вредност на никел-метал, произведен од страна на 

концесионерот;
5. во износ од 2% од пазарната вредност на соодветниот метал, кој е добиен од 

експлоатираната минерална суровина или концентрат од страна на концесионерот;
6. во износ од 2% од пазарната вредност на антимон-метал по тон во секој тон 

произведен концентрат на антимон од страна на концесионерот;
7. во износ од 2% од вредноста на тон продадена руда на манган;
8. во износ од 2% од вредноста на тон продадена руда на железо и 
9. во износ од 0,5% од пазарната вредност на соодветниот метал, кој е добиен од 

експлоатираната, односно преработената техногена минерална суровина од страна на 
концесионерот.

В. Неметални минерални суровини и тоа:
1. за експлоатација на песок и чакал во износ од 3% од вредноста на минералната 

суровина определена на износ од 390,00 денари по тон песок и чакал (ден/t);
2. за експлоатација на кварц и кварцити во износ од 3% од вредноста на минералната 

суровина определена на износ од 390,00 денари по тон кварц и кварцити (ден/t);
3. за експлоатација на туф во износ од 3% од вредноста на минералната суровина 

определена на износ од 390,00 денари по тон туф (ден/t);
4. за експлоатација на дијатомејска земја во износ од 3% од вредноста на минералната 

суровина определена на износ од 390,00 денари по тон дијатомејска земја (ден/t);
5. за експлоатација на гипс во износ од 3% од вредноста на минералната суровина 

определена на износ од 520,00 денари по тон гипс (ден/t);
6. за експлоатација на мермер – комерцијален блок во износ од 5% од вредноста на 

минералната суровина определена на износ од 23.400,00 денари по метар кубен мермер-
комерцијален блок (ден/м3);

7. за експлоатација на мермер - томболон во износ од 5% од вредноста на минералната 
суровина определена на износ од 11.700,00 денари по метар кубен мермер-томболон 
(ден/м3);

8. за експлоатација на гранит – комерцијален блок во износ од 4% од вредноста на 
минералната суровина определена на износ од 20.800,00 денари по метар кубен гранит-
комерцијален блок (ден/м3);
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9. за експлоатација на гранит - томболон во износ од 4% од вредноста на минералната 
суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар кубен гранит-томболон 
(ден/м3);

10. за експлоатација на травертин – комерцијален блок во износ од 2,5% од вредноста 
на минералната суровина определена на износ од 20.800,00 денари по метар кубен 
травертин-комерцијален блок (ден/м3);

11. за експлоатација на травертин - томболон во износ од 2,5% од вредноста на 
минералната суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар кубен травертин-
томболон (ден/м3);

12. за експлоатација на оникс – комерцијален блок во износ од 2,5% од вредноста на 
минералната суровина определена на износ од 20.800,00 денари по метар кубен оникс-
комерцијален блок (ден/м3);

13. за експлоатација на оникс - томболон во износ од 2,5% од вредноста на минералната 
суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар кубен оникс-томболон 
(ден/м3);

14. за експлоатација на други неспомнати украсни камења – комерцијален блок во 
износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 20.800,00 
денари по метар кубен украсен камен-комерцијален блок (ден/м3);

15. за експлоатација на други неспомнати украсни камења - томболон во износ од 2,5% 
од вредноста на минералната суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар 
кубен украсен камен-томболон (ден/м3);

16. за експлоатација на архитектонско – украсен камен (мермер, гранит, габро, 
травертин, оникс, базалт, сијанит, бреча и сл.) од кои што во фазата на нивна преработка 
не може да се добијат комерцијални блокови и томболони, а истите се дробат или мелат, 
во износ од 20,00 денари по тон (ден/t);

17. за експлоатација на скапоцени и полускапоцени камења во износ од 5% од 
вредноста на продадената минерална суровина;

18. за експлоатација на градежно-технички камен(варовник, доломит, базалт, гнајс, 
андезит и др.) во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ 
од 390,00 денари по тон градежно-технички камен (ден/t);

19. за експлоатација на глина (керамичка, порцеланска, цигларска, бентонитска и др.) 
во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 260,00 
денари по тон глина (ден/t);

20. за експлоатација на лапорец во износ од 3% од вредноста на минералната суровина 
определена на износ од 260,00 денари по тон лапорец (ден/t) и

21. за експлоатација на други неспомнати неметални минерални суровини во износ од 
3% од вредноста на продадената минерална суровина по тон минерална суровина (ден/t).

Г. Води и тоа:
- за експлоатација на минерални и подземни води за пиење во износ од 3% од вредноста 

на минералната суровина определена на износ од 5,2 денари по литар (ден/l).
(2) Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на 

металичните минерални суровини кои што се предмет на концесијата за експлоатација 
што концесионерот е должен да плаќа за продадените количини на минералните суровини 
од страна на концесионерот, ќе биде официјалниот извештај за просечното движење на 
цените на металите на Лондонската берза за метал за период од три месеци наназад 
(пазарна вредност), освен за минералните суровини манган и железо. 

(3) Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на 
неметаличните минерални суровини кои што се предмет на концесија за експлоатација е 
фиксна цена на минералната суровина.
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 (4) Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на 
води кои што се предмет на концесија за експлоатација е фиксна цена на минералната 
суровина.

(5) Плаќањето на концесиските надоместоци од став (1) на овој член се врши на секои 
три месеци за продадените количини на минералните суровини од страна на 
концесионерот, односно концесионерите се должни плаќањето на овие надоместоци да го 
извршат најкасно до 15-ти во месецот кој што следи, а по истекот на трите месеци кои 
служат како основа за пресметка.

(6) Вредноста на продадената минерална суровина во смисла на овој тарифник се смета 
цената на минералната суровина наведена во фактурата што се испорачува на пазарот, без 
засметан данок на додадена вредност.  

Член 5
Со денот на отпочнувањето на примената на овој тарифник престанува да важи 

Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/14, 157/14 и 
30/15).

Член 6
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, a ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2021 година.
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