
ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2002. ГОДИНУ 

Члан 1. 

                        У Закону о буџету Републике Србије за 2002. годину ("Службени гласник 
РС", број 74/2001), у делу И. ОПШТИ ДЕО у члану 1. став 1. мења се и гласи: 

                        "Текући приходи буџета Републике Србије за 2002. годину (у даљем 
тексту: Буџет), распоређују се по врстама, и то: 

Ред. 
бр. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Износ    

1 Порез на добит 4.314.000.000    
2 Порез на доходак 45.081.000.000    
3 Порез на промет 62.590.000.000    
4 Акцизе 36.709.000.000    
5 Порез на финансијске трансакције 12.555.000.000    
6 Остали приходи 16.315.000.000    

   УКУПНО: 177.564.000.000    

У текуће приходе Буџета нису укључени приходи из изворних активности директних и 
индиректних корисника средстава Буџета у укупном износу од 13.755.062.602 динара, и 
то:  

731 Донације од иностраних држава 19.450.800    
732 Донације од међународних 

организација 1.465.846.434 
   

733 Трансфери од других нивоа власти 9.900.000    
740 Други приходи 12.259.865.368    

   Укупно: 13.755.062.602 " 

Члан 2.  

                        Члан 2. мења се и гласи: 

                        "Издаци Буџета распоређују се на следеће издатке, и то: 

Ред. 
бр. ОПИС Износ 

1 2 3 
1 Плате, додаци и накнаде запослених 33.468.929.415
2 Социјални доприноси на терет послодавца 6.774.950.785
3 Накнаде у натури 1.252.350.610
4 Социјална давања запосленима 631.677.783



5 Стални трошкови 3.299.975.348
6 Трошкови путовања 1.266.917.078
7 Услуге по уговору 1.769.409.818
8 Специјализоване услуге 4.151.928.430
9 Текуће поправке и одржавање 854.091.288
1 2 3 
10 Материјал 3.914.315.970
11 Резерва за извршење буџета за робе и услуге 452.224.713
12 Отплате камата по домаћим кредитима 1.555.800.000
13 Отплате  камата по иностраним кредитима 7.420.000.000
14 Пратећи трошкови задуживања 100.130.026
15 Субвенције нефинансијским корпорацијама 32.872.789.788
16 Субвенције финансијским корпорацијама 8.400.000.000
17 Буџетска резерва за извршење субвенција 262.500.000
18 Донације међународним организацијама 5.000.000
19 Трансфери осталим нивоима власти 8.793.542.220
20 Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 55.925.639.119
21 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25.672.058.452
22 Буџетска резерва за извршење социјалне помоћи 10.000.000
23 Дотације невладиним организацијама 337.001.000
24 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 

власти другом 2.416.068.170
25 Новчане казне по решењу судова и судских тела 424.881.220
26 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 100.000.000
27 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

јединица владе 90.000.000
28 Средства резерви 4.724.502.997
29 Зграде и грађевински објекти 4.989.384.302
30 Машине и опрема 2.917.255.300
31 Остала основна средства 6.677.850
32 Буџетска резерва за извршење основних средстава 36.965.000
33 Робне резерве 200.000.000
34 Отплате главнице домаћим кредиторима 1.025.002.858
35 Дати домаћи кредити и инвестиције у финансијску имовину 1.257.660.000

   УКУПНО: 217.379.629.540

Члан 3. 

                        У члану 3. став 1. у тачки 1) износ: "180.704.000.000" замењује се 
износом: "177.564.000.000", а у тачки 2) износ: "38.812.000.000" замењује се износом: 
"39.816.000.000". 

                        У ставу 2. у тачки 1) износ: "10.842.000.000" замењује се износом: 
"12.926.000.000", а у тачки 2) износ: "9.090.000.000" замењује се износом: 
"8.010.000.000". 



Члан 4. 

                        У члану 4. у уводној реченици износ: "219.516.000.000" замењује се 
износом: "217.379.629.540", у тачки 1) износ: "193.473.297.000" замењује се износом: 
"203.533.023.659", у тачки 3) износ: "3.275.873.000" замењује се износом: 
"3.745.672.997", у тачки 4) износ: "6.176.000.000" замењује се износом: "2.680.932.884", 
а у тачки 5) износ: "15.612.000.000" замењује се износом: "7.420.000.000". 

Члан 5. 

                        Члан 5. мења се и гласи:  

                        "Средства за покриће издатака буџета Аутономне покрајине Војводина за 
2002. годину обезбеђују се из:  

                        - дела прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини 
од 22% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводина, дела 
прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 50% од износа оствареног на 
територији Аутономне покрајине Војводина и средстава пренетих буџету Аутономне 
покрајине Војводина из Буџета до ступања на снагу овог закона, до укупног износа од 
2.768.370.460 динара; 

                        - трансферних средстава пренетих из Буџета у износу од 5.928.892.220 
динара, укључујући и средства пренета по наведеном основу до ступања на снагу овог 
закона;  

                        - осталих прихода остварених на територији Аутономне покрајине 
Војводина. 

                        Износ средстава из става 1. алинеја 2. овог члана обезбеђују се за 
финансирање плата запослених у образовању на територији Аутономне покрајине 
Војводина. 

                        Плате из става 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју 
утврђује Влада Републике Србије. 

                        Буџет Аутономне покрајине Војводина исплаћује плате из става 2. овог 
члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на свој жиро рачун.  

                        Средства остварена у складу са динамиком утврђеном Општим билансом 
јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за 2002. годину ("Службени гласник 
РС", број 16/2002) изнад износа утврђеног у ставу 1. алинеја 1. овог члана усмеравају се 
у Буџет. 

                        Средства пренета за извршавање других издатака буџета Аутономне 
покрајине Војводина од 1. јануара 2002. године до ступања на снагу овог закона, 
исказаће се на терет средстава текуће буџетске резерве." 

Члан 6.  



                        У члану 6. износ: "6.300.000.000" замењује се износом: "6.121.149.065". 

Члан 7. 

                        Члан 8. мења се и гласи: 

                        "Издаци Буџета утврђени су у следећим износима, и то: 

Економска 
класифи-
кација 

ОПИС Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
органа 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 
   РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 42.127.908.593 1.170.957.706 43.298.866.299

411 Плате, додаци и накнаде запослених 33.468.929.415 937.490.096 34.406.419.511
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 6.774.950.785 171.598.770 6.946.549.555
413 Накнаде у натури 1.252.350.610 53.648.840 1.305.999.450
414 Социјална давања запосленима 631.677.783 8.220.000 639.897.783

   КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 15.708.862.645 5.156.754.844 20.865.617.489
421 Стални трошкови 3.299.975.348 1.420.072.304 4.720.047.652
422 Трошкови путовања 1.266.917.078 33.907.264 1.300.824.342
423 Услуге по уговору 1.769.409.818 1.534.109.150 3.303.518.968
424 Специјализоване услуге 4.151.928.430 22.749.780 4.174.678.210
425 Текуће поправке и одржавање 854.091.288 665.357.463 1.519.448.751
1 2 3 4 5 

426 Материјал 3.914.315.970 1.219.632.137 5.133.948.107
429 Резерва за извршење буџета за робе и 

услуге 452.224.713 260.926.746 713.151.459
   ОТПЛАТА КАМАТА 9.075.930.026    9.075.930.026

441 Отплате камата по домаћим 
кредитима 1.555.800.000    1.555.800.000

442 Отплате  камата по иностраним 
кредитима 7.420.000.000    7.420.000.000

444 Пратећи трошкови задуживања 100.130.026    100.130.026
   СУБВЕНЦИЈЕ 41.535.289.788 4.350.000.000 45.885.289.788

451 Субвенције нефинансијским 
корпорацијама 32.872.789.788 4.350.000.000 37.222.789.788

453 Субвенције финансијским 
корпорацијама 8.400.000.000    8.400.000.000

459 Буџетска резерва за извршење 
субвенција 262.500.000    262.500.000

   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 64.724.181.339 2.500.000 64.726.681.339
462 Донације међународним 

организацијама 5.000.000    5.000.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 8.793.542.220 2.500.000 8.796.042.220
464 Трансфери организацијама обавезног 55.925.639.119    55.925.639.119



социјалног осигурања 
   СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 25.682.058.452 1.095.681.460 26.777.739.912

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 25.672.058.452 925.963.900 26.598.022.352

479 Буџетска резерва за извршење 
социјалне помоћи 10.000.000 169.717.560 179.717.560

   ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.367.950.390 545.827.782 3.913.778.172
481 Дотације невладиним организацијама 337.001.000 219.115.000 556.116.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом 2.416.068.170 132.186.602 2.548.254.772

483 Новчане казне по решењу судова и 
судских тела 424.881.220 194.526.180 619.407.400

484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 100.000.000    100.000.000

485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране јединица владе 90.000.000    90.000.000

   РЕЗЕРВЕ 4.724.502.997    4.724.502.997
499 Средства резерви 4.724.502.997    4.724.502.997

   ОСНОВНА СРЕДСТВА 7.950.282.452 1.433.340.810 9.383.623.262
511 Зграде и грађевински објекти 4.989.384.302 718.958.100 5.708.342.402
512 Машине и опрема 2.917.255.300 700.740.960 3.617.996.260
513 Остала основна средства 6.677.850 4.072.150 10.750.000
519 Буџетска резерва за извршење 

основних средстава 36.965.000 9.569.600 46.534.600
   ЗАЛИХЕ 200.000.000    200.000.000

521 Робне резерве 200.000.000    200.000.000
   ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 1.025.002.858    1.025.002.858

611 Отплате главнице домаћим 
кредиторима 1.025.002.858    1.025.002.858

   НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.257.660.000    1.257.660.000

622 Дати домаћи кредити и инвестиције у 
финансијску имовину 1.257.660.000    1.257.660.000

   УКУПНО: 217.379.629.540 13.755.062.602 231.134.692.142

                        Распоред издатака из става 1. овог члана, обухвата и распоред прихода из 
изворних активности директних и индиректних корисника средстава Буџета, у укупном 
износу од 13.755.062.602 динара." 

Члан 8. 

                        У делу II. ПОСЕБАН ДЕО, члан 9. мења се и гласи: 

                        "Средства Буџета у износу од 217.379.629.540 динара и средства прихода 
из изворних активности директних и индиректних корисника средстава Буџета, у 
укупном износу од 13.755.062.602 динара, распоређују се по корисницима, и то: 



Члан 9. 

                        Члан 14. брише се. 

Члан 10. 

                        У члану 15. став 1. у првој алинеји речи: "Раздео 7", замењују се речима: 
"Раздео 8", а речи: "453 Фонд за преструктурирање банака и 46318 Текући трансфери за 
југ Србије и Аутономну покрајину Косово и Метохија", замењују се речима: "453 
Субвенције финансијским корпорацијама и 463 Трансфери осталим нивоима власти". 

                        У другој алинеји речи: "Раздео 10", замењују се речима: "Раздео 11", а 
речи: "451 Субвенције за реструктурирање нефинансијских предузећа" замењују се 
речима: "451 Субвенције нефинансијским корпорацијама и 459 Буџетска резерва за 
извршење субвенција". 

                        У трећој алинеји речи: "Раздео 11", замењују се речима: "Раздео 12", а 
речи: "451 Субвенције ЈП ЕПС", замењују се речима: "451 Субвенције нефинансијским 
корпорацијама". 

                        У четвртој алинеји речи: "Раздео 12", замењују се речима: "Раздео 13 ", а 
речи: "42441 Дирекција за путеве и 451 Субвенције за реструктурирање 
нефинансијских предузећа (ЖТП и Капетанија Београд)", замењују се речима: "451 
Субвенције нефинансијским корпорацијама". 

                        У петој алинеји речи: "Раздео 16", замењују се речима: "Раздео 17", а 
речи: "4729 Фонд за транзицију" замењују се речима: "472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета". 

                        У ставу 2. речи: "Раздела 13", замењују се речима: "Раздела 14". 

                        У ставу 3. речи: "Раздела 30", замењују се речима: "Раздела 31". 

Члан 11. 

                        После члана 15. додаје се нови члан 15а, који гласи: 

"Члан 15а 

                        Приходе из изворних активности директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу користити за извршавање издатака утврђених у делу II. 
ПОСЕБАН ДЕО  члан 9. овог закона." 

Члан 12.  

                        У члану 16. у ставу 2. речи: "најкасније до 31. марта" замењују се речима: 
"најкасније до 31. јула". 

                        У ставу 3. речи: "до 30. априла" замењују се речима: "до 31. августа". 



Члан 13. 

                        После члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи: 

"Члан 16а 

                        Средства текуће буџетске резерве, одлуком Владе, распоређују се на 
директне кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријација за 
одређене намене. 

                        Средства резерви за извршење Буџета, за робе и услуге, буџетске резерве 
за извршење субвенција и буџетске резерве за извршење социјалне помоћи, јесу 
административна конта на која се не могу књижити издаци Буџета.  

                        Коришћење средстава са конта из става 2. овог члана исказује се на 
одговарајућа конта расхода за која је резерва одређена. 

                        Средства резерви из става 2. овог члана, која се предвиде планом 
награђивања запослених из члана 16. овог закона, могу се користити за исплату награда 
за посебне резултате рада." 

Члан 14. 

                        После члана 19. додају се четири нова члана 19а, 19б, 19в и 19г, који 
гласе: 

"Члан 19а 

                        Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе 
пословни простор у државној својини корисника буџета и у целини или делимично се 
финансирају средствима Буџета и пословни простор у државној својини корисника 
средстава буџета аутономних покрајина, градова и општина, не плаћају закуп у 2002. 
години. 

Члан 19б 

                        Средства остварена продајом доплатних поштанских марака у 2002. 
години, извршаваће се на терет средстава текуће буџетске резерве.  

Члан 19в 

                        Директни и индиректни корисници буџетских средстава који имају жиро 
рачуне обавезни су да, најмање једном месечно, достављају Министарству финансија и 
економије извештај о оствареним приходима из Буџета и из изворних активности и 
извршеним издацима из тих прихода.  

                        Директни корисници буџетских средстава контролишу и сравњују 
извештаје индиректних корисника буџетских средстава, консолидују наведне извештаје 
и састављају извештај са стањем на дан 30. септембра ове године, који подносе 
Министарству финансија и економије најкасније до 31. октобра 2002. године. 



                        Приходи и издаци из изворних активности директних и индиректних 
корисника буџетских средстава укључиће се у главну књигу Буџета на крају текуће 
буџетске године и исказаће се у завршном рачуну Буџета, на основу коначног 
извештаја тих корисника. 

Члан 19г 

                        У апропријације утврђене овим законом укључују се и износи средстава 
пренети за извршавање издатака директних и индиректних корисника буџетских 
средстава од 1. јануара 2002. године до ступања на снагу овог закона, што се исказује у 
завршном рачуну Буџета за 2002. годину." 

Члан 15. 

                        Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 


