
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА НМСТП и НМСКГ 
 
 

 
Правилником о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење 

ресурса и резерви минералних сировина ("Службени гласник РС", бр. 20/2019 од 22.3.2019. 
године) који је ступио је на снагу 30.03.2019. године прописана је садржина и начин 
достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина коју 
утврђује обвезник за сваку врсту коришћене, односно продате количине минералне 
сировине појединачно за тромесечни период, односно за календарску годину, почев од дана 
добијања одобрења за извођење рударских радова. 

 
 
Обрасци о обрачуну накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 

за тромесечни период садрже податке који су дати у: 
 
1) Прилогу 1 – Образац НМСТП 1 – Обрачун накнаде за коришћење осталих 

минералних сировина/ресурса за тромесечни период; 
2) Прилогу 2 – Образац НМСТП 2 – Обрачун накнаде за коришћење неметаличних 

минералних сировина за добијање грађевинског материјала и за магнезит за тромесечни 
период; 

3) Прилогу 3 – Образац НМСТП 3 – Обрачун накнаде за коришћење металичних 
минералних сировина за тромесечни период. 

 
 
Обрасци о обрачуну накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 

за календарску годину садрже податке који су дати у: 
 
1) Прилогу 4 – Образац НМСКГ 1 – Обрачун накнаде за коришћење осталих 

минералних сировина/ресурса за календарску годину; 
2) Прилогу 5 – Образац НМСКГ 2 – Обрачун накнаде за коришћење неметаличних 

минералних сировина за добијање грађевинског материјала и за магнезит за календарску 
годину; 

3) Прилогу 6 – Образац НМСКГ 3 – Обрачун накнаде за коришћење металичних 
минералних сировина за календарску годину. 

 
Податке о обрачуну накнаде за тромесечни период као за календарску годину, 

носилац експлоатације доставља посебно за свако лежиште односно рудник, министарству 
надлежном за послове рударства.  Обрасци се достављају у писаном и електронском 
облику. 

 
Обрасци у електронском облику дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради 

попуњавања, на интернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs. 
 
         Обрасци се шаљу на E.mail adresu: naknadaminsir@mre.gov.rs 

mailto:naknadaminsir@mre.gov.rs

