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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 .   

 

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 
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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: 

 

 Зако

н о буџетском систему  

 Зако

н о буџету Републике Србије за 2019. годину  

 Зако

н о рачуноводству и ревизији 

  

Закон о порезу на доходак грађана  

 Зако

н о порезу на додату вредност 

 Зако

н о порезима на имовину 

 Зако

н о пореском поступку и пореској администрацији  

 Уред

ба о буџетском рачуноводству  

 Уред

ба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор  

 Прав

илник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем  

 Прав

илник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих  

 Прав

илник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета Републике 

Србије на рачун Извршења буџета Републике Србије  

 Прав

илник о начину и роковима вршења прописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем  

 Прав

илник 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  
 



 

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 2019. године за 

финансирање својих активности имао на располагању средства из три извора: 

- Буџета Републике Србије, 

- Средства које је Министарство правде обезбедило за финансирање пројекта 

„Директна помоћ жртвама трговине људима“ 

- Средства која су резултат примене института одлагања кривичног гоњења 

 

Центар за заштиту жртава трговине људима је у току 2019. године добио 

средстав из донација: 

- Међународни комитет спаса, рачунарска опрема, инвентар за прихватилиште и 

одећа за жртве смештене у прихватилишту, укупне вредности 318.967,73 динара; 

- Међународна организација за миграције, рачунарска опрема и софтвер за 

евиденцију података о жртвама укупне вредности 347.775,00 динара; 
 

Од стране Министарства унутрашњих послова, у оквиру ИПА пројекта, обезбеђен је 

нови службени аутомобил, вредности 2.038.744,00 динара. 

     



 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

Ек. Врста прихода/трошка Буџет Пројекат 

Други 

извори 

  Стање средстава на дан 01.01.2019.  

(неутрошена средства из претходне године) 0.00 0.00 1,281,429.80 

7811 Трансфери између буџетских  

корисника на истом нивоу   914.00   

7911 Приходи из буџета 23,997,924.66     

  Укупно  23,997,924.66 913,944.40 1,281,429.80 
4111 Плате, додаци и накнаде запослених 14,580,540.81     

4121 Допринос за ПИО 1,749,664.89     

4122 Допринос за здравствено осигурање 750,897.84     

4131 Накнаде у натури 36,000.00     

4151 Накнаде трошкова за запослене 791,634.00     

4211 Трошкови платног промета 610.00     

4213 Комуналне услуге 86,400.00     

4214 Услуге комуникација 563,353.07 50,000.00   

4215 Трошкови осигурања 60,881.00     

4219 Остали трошкови 24,760.63     

4221 Трошкови службених путовања у земљи 671,801.60     

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 8,100.00     

4229 Остали трошкови транспорта   6,460.00   

4232 Компјутерске услуге 449,256.00     

4235 Стручне услуге 871,696.19 31,194.90   

4237 Репрезентација 48,373.49     

4242 Услуге образовања, културе и спорта   83,837.50   

4243 Медицинске услуге   148,596.00   

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 31,446.09   222,048.26 

4261 Административни материјал 403,756.78     

4263 Материјал за образовање и усавршавање  

запослeних 249,855.20     

4264 Mатеријали за саобраћај 793,420.32     

4268 Материјал за одржавање хигијене  

и угоститељство 373,022.51     

4269 Материјали за посебне намене 235,111.86 593,856.00 1,800.00 

4821 Порези 31,422.38     

4822 Обавезне таксе     2,792.80 

5122 Административна  опрема 1,185,920.00     

  Укупно 23,997,924.66 913,944.40 226,641.06 

  Стање средстава на дан 31.12.2019.године 0.00 0.00 1,054,788.74 



 

а) Приходи из буџета Републике Србије и трошкови финансирани из ових прихода 
 

Средства која су за рад Центра потрошена из буџета Републике Србије, у износу од 

23.998 хиљада динара су коришћена за: 

- Исплату зарада запосленима, припадајућих пореза и доприноса и накнада 

запосленима (17.908.737,54 хиљада динара или 75% укупно потрошених 

средстава из овог извора).  

- Финансирање сталних трошкова, у које спадају: трошкови платног промета (610 

динара), комуналне услуге (86.400 динара, услуге чишћења просторија 

прихватилишта за жртве) услуге комуникација (трошкови службених телефона, 

трошкови интернета накнада за домен сајта, пошта и сл. у износу од 563.353,07 

динара), трошкови осигурања (обавезно осигурање од аутоодговорности  60.881 

динара), остали трошкови (чланарине, услуге агенције за регистрацију возила, у 

износу од 24.760,63 хиљада динара). 

- Финансирање трошкова службених путовања (у које спадају трошкови дневница, 

исхране, превоза на службеном путу у укупном износу од 671.801,60  динара и 

трошкови путовања у оквиру редовног рдаа, када службено возило није на 

располагању у износу од 8.100 динара). 

- Финансирање услуга по уговору у које спадају: компјутерске услуге (одржавање 

сајта, рачунарске мреже, домен сајта, софтвера у износу од 449.256 динара), 

стручне услуге (средства у укупном износу од 871.696,19 хиљаде динара су 

потрошена за финансирање: услуга адвоката 416.000 хиљада динара, услуга 

преводилаца 455.696,19 хиљададинара) и трошкови репрезентације (у износу од 

48.373,49 динара). 

- Финансирање текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај (редовни 

сервиси и поправке аутомобила који су у власништву Центра у износу од 

31.446,09 динара). 

- Финансирање трошкова материјала у које спадају: трошкови административног 

материјала (у износу од 403.756,78динара), трошкови набавке стручне литературе 

(у укупном износу од 249.855,20 динара), материјали за саобраћај (гориво, гуме и 

сл. у износу од 793.420 хиљаде динара), материјали за одражавање хигијене и 

угоститељство (трошкови набавке хране и пића за жртве у Прихватилишту у 

износу од 298.189,07 динара, ттрошкови средстава за хигијену за Прихватилиште 

и канцеларију Центра  хиљада динарау износу од 74.833,44 динара), материјали 

за посебне намене (набавка текстилних производа за прихватилиште, ћебад, 

јоргани, јастуци, постељине, у износу од 235.111,86 динара) 

- Плаћање обавеза у виду пореза приликом регистрације аутомобила (31.422,38 

динара). 

- Финанисрање набавке административне опреме (укупно утрошена средства 

износе 1.185.920 динара, а односе се на: канцеларијски намештај 495.520 хиљада 

динара, рачунарска опрема 100.000 хиљада динара, набавка система видео 

надзора за Прихватилиште 590.400 хиљада динара) 
 

У складу са Законом о буџетском систему, сва средства су наменски потрошена и у 

складу са Финансијским планом Центра за 2019. годину. А на дан 31.12.2019. године 



 

укупан износ неизмирених обавеза према добављачима износи 676.675,28 хиљада 

динара. 

 

б) Средства обезбеђена за финансирање пројекта „Директна помоћ жртвама 

трговине људима“ 
 

Укупна средства обезбеђена у оквиру пројекта су износила 1.545.000,00 динара, 

укупно утрошена средства су износила 913.944,40 динара, неутрошена средства у 

износу од 631 хиљаде динара су враћена у буџет Републике Србије. 

 

 

- Финансирање трошкова доставе пакета хране и хигијене жртвама које нису на 

смештају у Прихватилишту  (трошкови у износу од 50 хиљада динара),  

- Финансирање трошкова превоза жртава у сврху реализације лекарских прегледа 

(трошкови у износу од 6.460 динара),  

- Финансирање трошкова услуга судских вештака (трошкови у износу до 31.194,90 

динара) 

- Финанисрање трошкова школарине за жртву (трошкови износе 83.837,50 динара) 

- Финансирање трошкова медицинских услуга (лабораторијске анализе, у износу 

од 148.596 динара),  

- Набавку пакета хране (199.160 динара), хигијене (196.800 динара), за жртве које 

нису на смештају у Прихватилишту, одеће (199.160 динара) за жртве које су на 

смештају у Прихватилишту. 

 

Средства из овог извора су коришћена за поменуте намене од септембра 2019. године, 

односно до момента када су средства у оквиру пројекта „Директна помоћ жртвама 

трговине људима пренета на рачун Центра. 

 

Средства су потрошена у складу са Финансијским планом за 2019. годину, сва средства 

која нису могла бити утрошена у складу са наменама за које су одобрена, враћена су у 

буџет Републике србије, а на дан 31.12.2019. године,на евиденционом  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, до 

мајских поплава 2014. године. У 2019. години није било прихода из овог извора. Укупна 

средства пренета из ранијих година су износила 1.281.429,80 хиљаде динара а коришћена 

су за: 

- Финансирање текућих попоравки и одржавање опреме (одржавање опреме у 

Прихватилишту и редовно сервисирање службених аутомобила, у износу од 

222.048,26 динара). 



 

- Финансирање набавке инвентара за потребе Прихватилишта (1.800 динара) 

- Плаћање републичке административне таксе за потребе жртава, таксе приликом 

обезбеђења докумената, 2.792,80 динара. 

 

 

Средства су потрошена у складу са Финансијским планом за 2019. годину, а на дан 

31.12.2017. године стање средстава на рачуну је износило 1.054.788,74 динара. 

 

У Београду,  дана  _______2020. године.                                                       

 

                                                                                                               В. Д. ДИРЕКТОР 

                                              

                                                                                                           Александра Љубојевић                           

 

 

 


