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1. ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ УСТАНОВЕ
а) Оснивање Центра
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 за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за бригу о породици и социјалну
заштиту, ул. Немањина бр. 22-26 .
Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 11201-554/2018-21 од 12.02.2019. године утврђен број радника у Центру за заштиту жртава
трговине људима. У оквиру Центра предвиђена су 24 извршиоца. Тренутно Центар има
укупно 16 запослених.
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 за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, 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
Број текућег рачуна: због преласка на информациони систем извршења буџета, Центар
за заштиту жртава трговине људима има јединствен рачун бро 840-1620-21, у оквиру ког
се, ускладу са извором средстава отварају одговарајући евиденциони рачуна са
одговарајућим позивом на број и рачун број 840-29550845-64 на који се врше уплате
донација и трансфера.
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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
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о порезима на имовину
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Уредба о буџетском рачуноводству
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета Републике
Србије на рачун Извршења буџета Републике Србије
- Правилник о начину и роковима вршења прописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем
- 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
- Инструкција за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који своје
пословне књиге воде према Уредби 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.
Канцеларијски простор је привремено обезбеђен у оквиру Геронтолошког центра
на Бежанијској коси.
Центар за заштиту жртава трговине људима је у току 2018. године за финансирање
својих активности имао на располагању средства из три извора:
- Буџета Републике Србије,
- Средства које је Министарство правде обезбедило за финансирање пројекта
„Унапређење положаја жртава трговине људима у Републици Србији“
- Средства која су резултат примене института одлагања кривичног гоњења

4

ПРИХОДИ И РАСХОДИ
Ек.

Врста прихода/трошка
Стање средстава на дан 01.01.2018.
(неутрошена средства из претходне године)

7451 Мешовити и неодређени приходи
7911 Приходи из буџета
Укупно
4111 Плате, додаци и накнаде запослених
4121 Допринос за ПИО
4122 Допринос за здравствено осигурање
4123 Допринос за незапосленост
4151 Накнаде трошкова за запослене
4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи
4211 Трошкови платног промета
4214 Услуге комуникација
4215 Трошкови осигурања
4219 Остали трошкови
4221 Трошкови службених путовања у земљи
4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада
4231 Административне услуге
4232 Компјутерске услуге
4234 Услуге информисања
4235 Стручне услуге
4237 Репрезентација
4243 Медицинске услуге
4249 Остале специјализоване услуге
4252 Текуће поправке и одржавање опреме
4261 Административни материјал
4263 Материјал за образовање и усавршавање
запосл.
4264 Mатеријали за саобраћај
4268 Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство
4269 Материјали за посебне намене
4821 Порези
4822 Обавезне таксе
5121 Опрема за саобраћај
Укупно
Стање средстава на дан 31.12.2018.године

5

Буџет

0.00

Пројекат

Други
извори

0.00 1,365,153.50
1,799,000.00
12,000.00

15,004,292.10
15,004,292.10 1,799,000.00 1,377,153.50
8,576,736.00
1,029,208.33
442,280.83
63,746.54
302,140.00
31,709.11
25,706.91
338,773.05
46,270.00
10,239.37
343,764.20
17,014.00

26,420.67

2,840.00
298,552.00
87,914.69
841,708.88
65,160.63
18,490.00
17,260.00
130,015.49
188,541.36
92,520.00
519,458.34
26,567.84
8,381.03
24,944.53
2,520.00
22,332.00
1,498,800.00 1,799,000.00
15,004,292.10 1,799,000.00
95,723.70
0.00
0.00 1,281,429.80

а) Приходи из буџета Републике Србије и трошкови финансирани из ових прихода
Средства која су за рад Центра потрошена из буџета Републике Србије, у укупном износу
од 15.004.292,10 динара су коришћена за:
- Исплату зарада запосленима, припадајућих пореза и доприноса и накнада
запосленима 10.111.971,70 динара, трошкова превоза запослених у износу од
302.140 динара и исплату других трошкова запосленима у износу од 31.709,11
динара (јубиларна награда)
- Финансирање сталних трошкова, у које спадају: трошкови платног промета
(25.706,91 динара), услуге комуникација (трошкови службених телефона, накнада
за домен сајта, пошта и сл. у износу од 338.773,05 динара), трошкови осигурања (у
укупном износу од 46.270,00 динара), остали трошкови (чланарине и слично
10.239,37 динара).
- Финансирање трошкова службених путовања (у које спадају трошкови дневница,
исхране, смештаја на службеном путу у укупном износу од 343.764,20 динара и
трошкови путовања у оквиру редовног рдаа, када службено возило није на
располагању у износу од 17.014,00 динара).
- Финансирање услуга по уговору у које спадају: компјутерске услуге (одржавање
сајта, рачунарске мреже, домен сајта у износу од 298.552,00 динара), услуге
информисања (услуге штампања 87.914,69 динара), стручне услуге (средства у
укупном износу од 841.708,88 динара су потрошена за финансирање: услуга
адвоката 405.000,00 динара, услуга преводилаца 436.708,88 динара, и трошкови
репрезентације (у износу од 65.160,63 динара).
- Финансирање текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај (редовни
сервиси и поправке аутомобила који су у власништву Центра у износу од
130.015,49 динара).
- Финансирање трошкова материјала у које спадају: трошкови административног
материјала (у износу од 188.541,36 динара), трошкови набавке стручне литературе
(у укупном износу од 92.520,00 динара), материјали за саобраћај (гориво, гуме и сл.
у износу од 519.458,34 динара), материјали за одржавање хигијене (у износу од
26.567,84 динара).
- Плаћање обавеза у виду пореза приликом регистрације аутомобила и судских такси
(27.464,53 динара).
- Набавку путничког аутомобила вредности 1.498.800 динара
У складу са Законом о буџетском систему, сва средства су наменски потрошена и у складу
са Финансијским планом Центра за 2018. годину, а на дан 31.12.2018. године на рачуну
Центра није било средства пренетих из буџета Републике Србије.
б) Средства обезбеђена за финансирање пројекта „Унапређење положаја жртава трговине
људима у Републици Србији“ искоришћена су, у складу са наменом, за куповину
путничког аутомобила
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Средства су потрошена у складу са Финансијским планом за 2018. годину, а на дан
31.12.2018. године на рачуну Центра није било средства пренетих у оквиру овог пројекта.
в) 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 има на располагању од децембра 2012. године у 2018.
години приход на овом извору односио се на трошак накнаде штете учињене приликом
испоруке пакета, у износу од 12.000 динара. Укупна средства пренета из ранијих година су
износила 1.365.153,51 динара а коришћена су за:
- Финансирање услуга комуникације (трошкови доставе хуманитарних пакета 420,00
динара и плаћање телефонских рачуна када друга средства нису била доступна у
износу од 26.000,67 динара)
- Финансирање осталих административних услуга, услуга превођења у износу од
2.840,00
- Финансирање лекарских прегледа у износу од 18.490,00 динара
- Финансирање трошкова смештаја у сигурну кућу 17.260,00 динара
- Финансирање хуманитарних пакета у износу од 8.381,03 динара
- Плаћање републичке административне таксе за потребе жртава, хуманитарни
боравак, у износу од 22.332,00 динара.
Средства су потрошена у складу са Финансијским планом за 2018. годину, а на дан
31.12.2018. године стање средстава на рачуну је износило 1.281.429,80 динара.

У Београду, дана _______2019. године.
В. Д. ДИРЕКТОР
Александра Љубојевић
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