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1. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
а) Увод
Након доношења Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник"
16/2012 од 07.03.2012.г), Влада Републике Србије је 13.04.2012. године основала Центар за
заштиту жртава трговине људима, Београд (даље: Центар). Центар је једина установа овог типа у
правном систему РС и својим деловањем покрива целу територију наше државе. Центар за
заштиту жртава трговине људима је решењем бр. 1 Fi 232/2012 од 07.06.2012. године уписан у
одговарајући судски регистар Привредног суда у Београду. Због потребе тајности адресе и
локације Центра овим решењем као адреса за пријем свих писмена одређена је адреса ресорног
министарства: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о
породици и социјалну заштиту, ул. Немањина бр. 22-26 .
б) Идентификациони подаци
Назив: Центар за заштиту жртава трговине људима
Скраћени назив: ЦЗЖТЉ
ПИБ: 107615111
Матични број: 17839934
Подаци о регистрацији: Решењем бр. 1 Fi 232/2012 од 07.06.2012. године Центар је уписан у
одговарајући судски регистар Привредног суда у Београду
Шифра делатности: 88.99, остала непоменута социјална заштита без смештаја
Седиште фирме: Београд
Општина: Савски Венац
Адреса за пријем писмена: Немањина 22-26, Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
Број телефона +381 63 610 590, +381 62 575 197
Web: www.centarzztlj.rs
Е-mail: centar@centarzztlj.rs
Бројеви текућих рачуна:
1. Рачун сопствених прихода бр: 840-0000000829667-50 који се води код Управе за трезор,
Министарства финансија РС, филијала Стари Град
2. Рачун за буџетско пословање бр: 840-0000000844661-76 који се води код Управе за трезор,
Министарства финансија РС, филијала Стари Град.
3. Рачун за средства од примене института одлагања кривичног гоњења бр:
840-0000001996761-80 који се води код Управе за трезор, Министарства финансија РС,
филијала Стари Град
в) Организациона структура
Статутом Центра за заштиту жртава трговине људима и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака предвиђено је да Центар своју делатност
обавља у оквиру две организационе јединице, Службе за кординацију заштите жртава трговине
људима и Прихватилишта за жртве трговине људима, уз напомену да за сада функционише
Служба за коридинацију заштите жртава трговине људима. У том смислу Центар тренутно има 10
запослених.
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2. ПРАВНИ ОСНОВ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА
ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Центар за заштиту жртава трговине људима води своје финансијско пословање у складу са
позитивним прописима и то:

















Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013),
Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину („Сл.гласник РС“ бр. 114/2012 и
59/2013.),
Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“ бр.46/2006, 111/2009 и 99/11),
Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004,
62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 93/2012, 47/2013, 48/2013 и 108/2013),
Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005,
61/2007, 93/2012 108/2013),
Закон о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013),
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/2002,
84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012,
93/2012, 47/2013, 108/2013),
Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.125/03, 12/06),
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
(„Сл.гласник РС“ бр.49/10),
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем („Сл.гласник РС“ бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013,
61/2013, 63/2013, 106/2013 и 120/2013.),
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС“ бр. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012,
99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013 и 120/2013.),
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета Републике
Србије на рачун Извршења буџета Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 120/2012 од
21.12.2012. године.),
Правилник о начину и роковима вршења прописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“ бр.106/2006),
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању
средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања
(„Сл.гласник РС“ бр.3/04, 140/04, 1/06, 111/09),
Инструкција за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који
своје пословне књиге воде према Уреди о буџетском рачуноводству Управе за трезор,
од 09.01.2012. године.
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3. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Средства која у свом пословању користи Центар за заштиту жртава трговине
људима су власништво Центра или су обезбеђена од стране других организација у виду
донација или су дата на коришћење.
Канцеларијски простор је привремено обезбеђен у оквиру Геронтолошког центра
на Бежанијској коси. Службени Рачунарска опрема, мобилни и фиксни телефони су
обезбеђени у виду донације од стране Међународне организације за миграције приликом
оснивања. У току 2013. Године из средста буџета Републике Србије купџен је службени
ауто.
На дан 31.12.2013. године Центар је имао обавезу за адмнинистративне услуге у
износу од 51.087,22 динара која је из средстава буџета Републике Србије измирена на дан
14.01.2014. године.
Центар за заштиту жртава трговине људима је у току 2013. Године за финансирање
својих активности имао на располагању средства из два извора:
- Буџета Републике Србије,
- Средства која су резултат примене института одлагања кривичног гоњења.
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ПРИХОДИ И РАСХОДИ
Екон.
Класиф.
74510
79111

Врста трошка
Мешовити и неодређени приходи
Приходи из буџета

На терет буџета

На терет других извора

-

2,526,769.62

15.294.268,75

-

Укупно
4111

Плате, додаци и накнаде запослених

4121

2,526,769.62
8,856,573.86

0.00

Допринос за ПИО

974,224.00

0.00

4122

Допринос за здравствено осигурање

544,679.00

0.00

4123

Допринос за незапосленост

66,424.00

0.00

4151

Накнаде трошкова за запослене

356,976.00

0.00

4161

Награде запосленима и остали посебни расходи

67,277.00

0.00

4211

Трошкови платног промета

76,056.48

10,840.01

4214

Услуге комуникација

234,210.43

6,500.00

4215

Трошкови осигурања

55,210.00

10,885.00

4221

Трошкови службених путовања у земљи

384,462.97

29,920.00

4229

Остали трошкови

0.00

90,572.00

4231

Административне услуге

263,912.78

0.00

4232

Компјутерске услуге

3,690.00

0.00

4233

Услуге образовања и усавршавања запослених

4,800.00

0.00

4234

Услуге информисања

32,604.00

0.00

4235

Стручне услуге

955,145.00

0.00

4237

Репрезентација

61,913.95

0.00

4242

Услуге образовања

0.00

13,650.00

4243

Медицинске услуге

0.00

67,170.00

4249

Остале специјализоване услуге

0.00

27,000.00

4252

Текуће поправке и одржавање опреме

23,491.00

37,717.91

4261

Административни материјал

87,247.99

0.00

4263

Материјал за образовање и усавршавање запосл.

113,553.28

0.00

4264

материјали за саобраћај

387,311.00

305,234.89

4268

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

13,462.08

0.00

4269

Материјали за посебне намене

480.00

419,874.86

4821

Порези

9,026.00

11,115.00

4822

Обавезне таксе

0.00

3,040.00

5121

Опрема за саобраћај

1,452,000.00

Укупно
Стање средстава на дан 31.12.2013.
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15,024,730.82

1,033,519.67

269.537,93

1,493,008.20

а) Приходи из буџета Републике Србије и трошкови финансирани из ових прихода
Средства која су за рад Центра обезбеђена из буџета Републике Србије, у укупном износу од
15.024.730,83 динара су коришћена за:
- Исплату зарада запосленима, припадајућих пореза и доприноса и накнада запосленима
(10.866.153,86 динара или 72% укупно потрошених средстава из овог извора).
- Финансирање сталних трошкова, у које спадају: трошкови платног промета (796.056,48
динара), услуге комуникација (трошкови службених телефона, накнада за домен сајта и сл.
У износу од 234.210,43 динара), трошкови осигурања (каско осигурање и обавезно
осигурање службеног аута у укупном износу од 55.210,00 динара)
- Финансирање трошкова службених путовања (у које спадају трошкови дневница, исхране,
смештаја, превоза на службеном путу у земљи, у укупном износу од 384.462,97 динара)
- Финансирање услуга по уговору у које спадају: рачуноводствене услуге (у износу од
263.912,78 динара), компјутерске услуге (електронски сертификат и читач картице у
износу од 3.690,00 динара, услуге образовања запослених (котизација за учешће на
семинару у износу од 4.800,00 динара), услуге информисања (услуге штампања и услуге
објављивања информативних огласа у износу од 32.604,00 динара), стручне услуге (услуге
правног заступања, услуге психотерпеута за потребе жртава, услуге вештачења, трошкови
ангажовања возача, трошкови одржавања рачунара и сајта и трошкови превођења у износу
од 955.145,00 динара) и услуге репрезентације (у износу од 61.913,95 динара).
- Финансирање текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај (редовни сервиси и
поправке аута који је Центру дат на коришћење од стране Завода за васпитање деце и
омладине у износу од 23.491,00 динар)
- Финансирање трошкова материјала у које спадају: трошкови административног материјал
(у износу од 87.247,00 динара), трошкови набавке стручне литературе (у укупном износу
од 113.553,28 динара), материјали за саобраћај (гориво, мазиво, течност за стакла и сл.).
- Плаћање обавеза у виду пореза приликом регистрације аута (9.026,00 динара).
- Финансирање набавке службеног аутомобила (у износу од 1.452.000,00 динара).
У складу са Законом о буџетском систему, сва средства су наменски потрошена и у складу
са Финансијским планом Центра за 2013. годину, а на дан 31.12.2012. године стање средстава
на рачуну 269.537,93 динара. Ова средства су искоришћена за измирење обавеза за
рачуноводствене услуге а разлика је враћена у буџет Републике Србије на дан 14.01.2014.
године.
б) Приходи од примене института одлагања кривичног гоњења и трошкови
финансирани из ових прихода
Средства која су прикупљена применом института одлагања кривичног гоњења
(тужилачки опортунитет) Центар је имао на располагању од децембра 2012. године. Укупно
прикупљена средства из овог извора закључно са 31.12.2013. године износе 2.526.340,00 динара а
коришћена су за:
- Финансирање трошкова платног промета ( у износу од 10.840,01 динара).
- Финансирање основних потреба жртава које не могу бити финансиране из других извора,
за лекарске прегледе, набавку хране за жртве, одеће, обуће, средстава за хигијену,
школског прибора, дрва за огрев, смештаја у сигурну кућу, хотел, куповину аутобуских и
авионских карата и слично у укупном износу од 614.156,86 динара.
- Финансирање редовних трошкова Центра који нису могли бити финансирани из других
извора као што су трошкови путарине, бензина, ауто гума, обавезног осигурања, сервиса
службеног аута и слично у износу од 394.872,80 динара.

6

- Финансирање услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 13.650,00 динара.
Средства су потрошена у складу са Финансијским планом за 2013. годину, а на дан 31.12.2013.
године стање средстава на рачуну је износило 1.494.210.23 динара.
У Београду, дана 06.02.2014. године.
Извештај сачинила:
Марија Јанковић, дипл. економиста,
Шеф рачуноводства ЦЗЖТЉ-а

Директор
________________
Сања Кљајић
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