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На основу члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за 2015. годину (''Службени лист АПВ број 42/2015), покрајински 
заштитник грађана - омбудсман доноси 
 
 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

На основу члана 56. став 7. Статута Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист 
АПВ број 20/2014.), на седници Скупштине Аутономне Покрајине одржаној 23. септембара 
2014. године усвојена је Одлука о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману (објављена 
у “Службеном листу АПВ”, бр. 37/2014 од 23. септембра и ступила на снагу 01.октобра 2014. 
године,са изменама, испр. 40/2014, 53/2014). 

Пoкрајински заштитник грађана – oмбудсман  je нeзaвисaн и сaмoстaлaн oргaн AП 
Вojвoдинe кojи штити прaвa грaђaнa и врши нaдзoр нaд рaдoм пoкрajинских oргaнa упрaвe, 
jaвних прeдузeћa и устaнoвa кoje вршe упрaвнa и jaвнa oвлaшћeњa, a чиjи je oснивaч AП 
Вojвoдинa, у вeзи сa њихoвим пoступaњeм у извршaвaњу oдлукa и других прaвних aкaтa AП 
Вojвoдинe.  

Oмбудсмaн штити прaвa грaђaнa пoсeбнo oд пoврeдa учињeних нeзaкoнитим, 
нeцeлисхoдним и нeeфикaсним пoступaњeм oргaнa управе.  

Oмбудсмaн штити прaвa грaђaнa oд пoврeдa учињeних нeзaкoнитим, 
нeцeлисхoдним и нeeфикaсним пoступaњeм oргaнa грaдскe и oпштинскe упрaвe у вршeњу 
пoслoвa кoje им je AП Вojвoдинa пoвeрилa из свoje извoрнe нaдлeжнoсти.  

Институција омбудсмана се по сврси, делокругу, начину рада и дејству аката које 
доноси разликује од осталих органа власти, и по томе заузима специфично место у систему 
државних органа. Најкраће речено, ова институција контролише законитост, целисходност и 
ефикасност рада органа управе и јавних служби ради заштите људских права и слобода од 
повреда које ти органи могу да учине у свом раду. У систему органа одговарајућег нивоа у 
упоредном праву, а због специфичности функција омбудсмана које не спадају ни у једну од три 
класичне гране државне власти (законодавна, судска и извршна власт), ова институција 
представља нову, посебну грану власти која је самостална и независна, како од осталих органа 
власти, тако и од утицаја било којих других органа или појединаца. Као институција која 
првенствено надзире рад извршне власти, и која има и могућност иницијативе за измену или 
доношење прописа у питањима из њене надлежности, омбудсман је део укупног система 
државних органа и истог је ранга као и други органи одговарајућег нивоа. 

У погледу односа са извршном влашћу, суштина се огледа у томе да омбудсман 
контролише рад органа управе и јавних служби. Овлашћења која омбудсман има у том погледу 
у односу на органе управе обухватају првенствено спровођење истраге, вођење поступка 
посредовања (медијације) између органа управе и грађана са циљем отклањања повреда 
права и слобода, како би се повреда отклонила мирним путем, односно без учешћа судова, у 
поступку бржем и бесплатном за странку и у случајевима када поступак посредовања није био 
успешан, сачињавања препорука, предлога, мишљења и слично, које доставља највишим 
органима власти са циљем указивања на критичне тачке у раду извршне власти, као и 
медијима ради упознавања јавности са кршењима људских права и органима који их крше. 

Основну делатност обављају Покрајински заштитник грађана - омбудсман и 5 
заменика покрајинског заштитник грађана-омбудсмана, које на мандатни период од 6 година, 
бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине. 

У Стручној служби као унутрашње јединице су образоване као Одељење за 
поступање по предствавкама, Кабинет покрајинског омбудсмана и Група за материјално-
финансијске послове.  



Одељењем руководи начелник Одељења, Kaбинетом руководи шеф Кабинета кога 
поставља покрајински омбудсман из реда запослених или друго лице, на пeриoд трајања 
мандата пoкрajинскoг oмбудсмaнa, а Групом руководи руководилац  Групе. 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ СРЕДСТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ  
ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 01 00 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 
 

Програм 1001:                             Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Програмска активност 1002:   Контрола законитости и целисходности поступања органа  
                                                        покрајинске управе 
 
 
             Активност ће бити реализована кроз свакодневни рад на представкама грађана, вршења 
нaдзoра нaд рaдoм пoкрajинских oргaнa упрaвe,  jaвних прeдузeћa и устaнoвa кoje вршe 
упрaвнa и jaвнa oвлaшћeњa,  a чиjи je oснивaч AП Вojвoдинa, повећање информисаности о раду 
и деловању Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, те сачињавању препорука, 
предлога, мишљења и слично, које се достављају највишим органима власти са циљем 
указивања на критичне тачке у раду извршне власти, као и медијима ради упознавања јавности 
са кршењима људских права и органима који их крше. 
 

 
ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 06 00 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
 
Програм 1001:                             Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Пројекат 4014:                             Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа 
 

 
Покрајински заштитник грађана - омбудсман је дана 20.03.2015. склопио Споразум са 

телом Уjeдињeних нaциja зa рoдну рaвнoпрaвнoст и oснaживaњe жeнa – UNWOMEN, о 
реализацији пројекта бр. 0093801/01 ЛОА под називом „Родна равноправност и смањење 
ризика од катастрофа“, као део већег пројекта „Оквир развојних резултата за Србију унутар 
стратешке ноте регионалне канцеларије за Европу и Централну Азију 2015-2017“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I    ПРИХОДИ  

   
  

01 00  Приходи из буџета                                                                                                 44.032.100,00 
динара  

 
06 00 Донације од међународних организација  
конто прихода 732131                                                                                               1.445.000,00 
динара 

 
   

Укупно приходи:                                                                                                                  45.477.100,00 
динара      

 
   
 
 
 
II     ПЛАН РАСХОДА  
 
 
Расходи се планирају у укупном износу од 45.477.100,00 динара. 
 
  



 



 



 



 



Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 

 

Функционална класификација 330 – Судови 

 

Програм 1001 - Унапређење и заштитиа људских и мањинских права и слобода 

Програмска активност 1002 -  Контрола законитости и целисходности поступања органа 
покрајинске управе 

 
 
   
 411 – Плате, додаци и накнаде запослених 29.129.000,00 динара. 
 

4111  –  Плате, додаци и накнаде запослених 
Плате, додаци и накнаде за запослена и изабрана лица у Пoкрajинском заштитнику 

грађана - oмбудсмaну се планирају у висини од 29.129.000,00 динара. 
 

 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца  5.214.200,00  динара 

                   
4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  
За плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање се планира износ од 

3.495.500,00 динара. 
 

4122 – Допринос за здравствено осигурање  
За плаћање доприноса за здравствено осигурање се планира износ од  1.500.200,00 

динара. 
 
4123 – Допринос за незапосленост    
За плаћање доприноса за незапосленост планира се износ од 218.500,00  динара. 
 

 
413 – Накнаде у натури  401.000,00 динара 
 

4131 – Накнаде у натури  
Обухватају издатке за превоз запослених на посао и са посла (у виду маркица за превоз), 

новогодишње поклоне за децу запослених као и остале накнаде у натури и планирају се у 
износу од  401.000,00 динара. 
 
 
414 - Социјална давања запосленима  1.555.300,00 динара  
 

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.  
Обухвата расходе везанe за исплату накнада за време одсуствовања са посла због 

породиљског одсуства, боловања преко 30 дана и друго, а планирају се у висини од 475.000,00 
динара. 
 

 
4143 – Отпремнине и помоћи  
Обухватају средства за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти 

запосленог или члана уже породице и планирају се у висини од 980.300,00 динара.  
 



4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом.  

Средства која се односе на пружање солидарне помоћи у лечењу запосленог или члана 
уже породице, планирају се у укупној висини од 100.000,00  динара.  
 
 
415 – Накнаде трошкова за запослене   1.080.100,00 динара 

 
4151 – Накнаде трошкова за запослене  
Средства за накнаде трошкова градског и међуградског превоза запослених, на посао и 

са посла, у готовом новцу, планирају се у висини од 1.080.100,00 динара. 
 

 
416 – Награде запосленима  и остали посебни расходи  117.500,00 динара 

 
4161 –Награде запосленима и остали посебни расходи 

 Обухватају јубиларне награде запосленима и планирају се за 2015. годину у износу од 
117.500,00 динара. 
 
 
421 – Стални трошкови  190.000,00  динара 
 

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга  
За извршене услуге платног промета, те за разне банкарске услуге планира се износ од 

10.000,00 динара. 
 
4214 – Услуге комуникација 

Обухватају трошкове за услуге комуникација (трошкови фиксног телефона, телефакса и 
интернета, услуге поште и доставе и друго). Планира се  износ од  180.000,00 динара.  
 
 
422 – Трошкови путовања  300.000,00 динара 

 
4221 – Трошкови службених путовања у земљи  
Средства за ову намену односе се на трошкове за службена путовања у земљи, 

трошкове дневница, превоза и смештаја и планирају се у износу 200.000,00 динара.  
 
4222 – Трошкови службених путовања у иностранство  
Ови расходи се односе на исплату трошкова дневница, превоза, смештаја као и осталих 

трошкова за службена путовања у иностранство и планирају се у висини од 100.000,00 динара. 
 

423 – Услуге по уговору  1.170.000,00 динара  
 
4231 – Административне  услуге  

               За услуге превођења, рачуноводствене услуге и остале услуге планира се 4.000,00 
динара. 

 
4232 – Компјутерске  услуге 
За услуге израде и одржавања софтвера, за буџетско рачуноводсво те специјализоване 

програмске пакете за израду комплетних дизајнерских решења за припрему штампе и веб 
дизајн планирају се средства у висини од 400.000,00 динара. 
 



4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених  
Ова средства планирају се за услуге стручног образовања и усавршавања запослених и 

планирају се у висини од 10.000,00 динара.  
 
4234 – Услуге информисања  
За разне трошкове штампања, информисања и друго, планирају су средства у висини 

од 20.000,00 динара. 
 
4235 – Стручне услуге су средства намењена за плаћање услуга ревизије, вештачења, 

правног заступања, услуга финансијског саветника, прес клипинга за дванаест месеци, учешћа у 
изради Годишњег извештаја,  консултантских услуга и осталих стручних услуга, планирају се у 
висини од 685.000,00 динара.  

 
4237 – Репрезентација  

За плаћање трошкова репрезентације, као и за трошкове везане за услуге бифеа у 
згради на Булевару Михајла Пупина 25, где се налази канцеларија Покрајинског омбудсмана, 
планира се износ од 50.000,00 динара. 

 
4239 – Остале опште услуге 

За  остале опште услуге планира се износ од  1.000,00 динара. 
 

 
426 – Материјал  351.000,00 динара 
 

4261 – Административни материјал  
За плаћање трошкова зеленила и осталог административног материјала је планирано 

1.000,00 динара. 
 

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених  
За ову намену средства су предвиђена у висини од 350.000,00 динара и односе се на 

набавку стручне литературе и публикација, часописа (службени листови и гласници, саветници 
из специјализованих области, те разни уџбеници, приручници и публикације), годишњу 
претплату за  правне прописе у електронском облику. 
 
 
444 - Пратећи трошкови задуживања 5.000,00 динара 
 

4441 - Негативне курсне разлике 
За негативне курсне разлике које ће настати у 2015. години планирано је 5.000,00 

динара. 
 

 
462 – Текуће дотације међународним организацијама  48.000,00 динара 
 

4621 - Текуће дотације међународним организацијама 
За плаћање чланарине европској организацији омбудсмана (ЕОI) и Европској мрежи 

омбудсмана за децу (ENOC),  у којима Пoкрajински заштитник грађана - oмбудсмaн имa 
члaнствo, планира се  48.000,00 динара.   
 

 
 
 



465 – Остале дотације и трансфери  4.335.000,00 динара 
 

4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
   
За обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом (Службени гланик РС број 36/09) и Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/2014) планира се  
износ од 4.335.000,00 динара.                                                                           

   
 
  482 – Порези, обавезне таксе и казне 16.000,00 динара 
 

4821 - Остали порези 
За порезе који могу настати током рада Покрајинског омбудсмана предвиђено је 

5.000,00 динара. 
 
4822 - Обавезне таксе 
За плаћање републичких, покрајинских и градских такси чије ће се плаћање као 

обавеза  појавити  током рада  у 2015. години,  планира се 10.000,00 динара. 
 
4823 - Новчане казне и пенали                                 
За новчане казне и пенале планира се 1.000,00 динара. 

 
 
515 - Нематеријална имовина   120.000,00 динара 

                                                               
5151 - Компјутерски софтвер 
 
За плаћање програмског пакета за буџетско рачуноводство и програмског пакета за 

прелом, израду дизајна, илустрација, веб графике, уређивање фотографија и веб страница, 
планира се износ од 120.000,00 динара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Извор финансирања 06 00 –Донације од међународних организација 

 

Функционална класификација 330 – Судови 

 

Програм 1001 - Унапређење и заштитиа људских и мањинских права и слобода 

Пројекат 4014 -  Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа 
 
 
 
 
 

421 - Стални трошкови    5.000,00 динара 
 

4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга  
За извршене услуге платног промета, те за банкарске услуге, настале при реализацији 

пројекта „Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа“ из средстава добијених 
донацијом од UNWOMEN,планира се износ од 5.000,00 динара. 

 
 

422 - Трошкови путовања   130.000,00 динара 
 

4221 - Трошкови службених путовања у земљи  
За превоз, трошкове за службена путовања у земљи и друге трошкове путовања у 

оквиру пројекта „Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа“ из средстава 
добијених донацијом од UNWOMEN планира се износ од 130.000,00 динара.  
 
 
423 - Услуге по уговору   1.290.000,00 динара 
 

4234 - Услуге информисања  
За трошкове штампања и остале услуге информисања у оквиру пројекта „Родна 

равноправност и смањење ризика од катастрофа“ из средстава добијених донацијом од 
UNWOMEN, планирају су средства у висини од 180.000,00 динара. 
 

4235 - Стручне услуге 
За плаћање консултантских услуга, услуга истраживања и развоја, саветодавних услуга 

и осталих стручних услуга за потребе реализације пројекта „Родна равноправност и смањење 
ризика од катастрофа“ из средстава добијених донацијом од UNWOMEN, планира се износ од 
710.000,00 динара. 
 

4237 – Репрезентација  
За трошкове репрезентације за потребе пројекта „Родна равноправност и смањење 

ризика од катастрофа“ из средстава добијених донацијом од UNWOMEN, планира се износ од 
400.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
426 – Материјал  20.000,00 
 

4261 - Административни материјал 
За набавку административног материјала неоходног за реализацију пројекта “ Родна 

равноправност и смањење ризика од катастрофа“ из средстава добијених донацијом од 
UNWOMEN, планира се износ од 20.000,00 динара. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                            ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК   
                                                                                                                              ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН   
 
 
  
 
                                                                                                                                   Aniko Muškinja Heinrich 
  



  



  



 


