
Закон о републичким административним таксама 

у области геологије и рударства 

важи од 01.07.2021. 

 

Тарифни број 1. 
  

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 330 

Тарифни број 2. 
  

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких 

прописа, физичком лицу 
1.660 

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких 

прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у 

посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним 

прописом 

13.470 

Тарифни број 9. 
  

За решење, ако овим законом није друкчије прописано 570 

Тарифни број 13 

За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није 

друкчије прописано, по полутабаку оригинала  

430 

За препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном језику, 

по полутабаку оригинала 
430 

Тарифни број 135. 
  

За захтев за увид у катастар истражних права и експлоатационих поља, односно књигу 

исправа и евиденцију предузећа којима је дато одобрење за експлоатацију 
4.970 

За захтев за утврђивање и оверу резерви минералних сировина 61.820 

За решење из области геологије и рударства, које се доноси на основу захтева:   

1) за одобрење за истраживање 65.300 

   1а) за одобрење за геолошка истраживања за добијање природних грађевинских 

материјала 20.610 

   1б) за одобрење за задржавање права на истражни простор 20.610 

   1в) за одобрење по анексу пројекта за геолошка истраживања 20.610 

   1г) за престанак важења одобрења за истраживање 5.150 

   1д) за одобрење за истраживање геотермалних ресурса 34.290 

   1ђ) за одобрење за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања 34.290 

2) за продужетак истражног права 21.750 

3) за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина 130.590 

   3а) за издавање одобрења за експлоатационо поље 125.690 

   3б) за продужење рока из одобрења за експлоатационо поље 15.450 

   3в) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију неметаличних минералних 

сировина за добијање грађевинских материјала 61.770 



   3г) за издавање одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање 

природних грађевинских материјала 41.210 

   3д) за издавање одобрења за измену граница експлоатационог поља за експлоатацију 

минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала 30.900 

4) за испирање племенитих метала 8.610 

4а) за издавање одобрења за сакупљање других минерала са површине земље 8.290 

5) за извођење рударских радова 108.800 

   5а) за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих 

минералних сировина 
64.550 

   5б) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова и изградњу 

рударских објеката 82.430 

   5г) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских 

радова 104.520 

   5д) за продужење рока важења одобрења за изградњу рударских објеката 41.210 

   5ђ) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова 82.430 

6) за извођење радова по упрошћеном рударском пројекту 43.530 

7) за одобрење употребе рударског објекта, односно употребну дозволу 87.050 

   7а) за издавање одобрења за пробни рад рударских објеката 39.180 

8) за утврђивање испуњености услова за обављање послова одржавања унутрашњих 

гасних инсталација 
17.220 

9) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију минералних сировина 57.550 

10) за издавање лиценце за извођење рударских радова и за вршење стручног надзора 

над рударским радовима 
263.190 

11) за издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката 131.600 

12) за издавање лиценце за вршење техничке контроле рударских пројеката и објеката 131.600 

13) за издавање одобрења за проширење експлоатационог поља 114.250 

14) за издавање одобрења за пренос одобрења за експлоатацију резерви минералних 

сировина и пратећих одобрења за извођење радова и за употребу рударских објеката 

(одобрење за извођење радова и одобрење за употребу рударских објеката) 
38.720 

   14а) за издавање одобрења за пренос одобрења за експлоатационо поље 37.260 

   14б) за издавање одобрења за пренос одобрења за изградњу рударских објеката 37.260 

   14в) за издавање одобрења за управљање рударским 

отпадом 97.960 

15) за издавање одобрења за пренос одобрења за истраживање минералних сировина и 

подземних вода 
38.720 

16) за издавање одобрења за пренос одобрења за задржавање права на истражни 

простор 37.260 

НАПОМЕНА: 

Ако се поднесе захтев за издавање одобрења за смањење експлоатационог поља, плаћа 

се такса у износу од 50% од таксе прописане уставу 3. тачки 13) овог тарифног броја 

 

Тарифни број 135а.  

За захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања подземних вода, и то:  
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1) обичне воде:  

(1) до 5 l/секунди 29.380 

(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди 44.090 

(3) преко 50 l/секунди 58.780 

2) минералне воде:   

(1) до 5 l/секунди 48.980 

(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 58.780 

(3) преко 10 l/секунди 78.670 

Тарифни број 135б.  

За решење, односно потврду о утврђивању и овери разврстаних резерви подземних 

вода, и то: 

 

1) обичне воде:  

(1) до 5 l/секунди 53.880 

(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди 58.780 

(3) преко 50 l/секунди 78.370 

2) минералне воде:  

(1) до 5 l/секунди 58.780 

(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 63.670 

(3) преко 10 l/секунди 78.370 

Тарифни број 135в.  

За захтев за утврђивање и оверу геотермалних ресурса 34.290 

Тарифни број 135г  

За захтев за одобрење експлоатационог простора и количину 

резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса 
34.290 

Тарифни број 135д  

За захтев за продужење рока важења одобрења за експлоатациони простор 24.490 

 

Жиро рачун: 840-742221843-57 

Шифра плаћања: 153 

Позив на број: 50-016 

Сврха: Републичка административна такса 

Корисник: Буџет Републике Србије 


