
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  слд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : б-3/2021-330/1-ІІ  
дана : 18. јуна  2022. године  
НоВи  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  
рада  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  Іікисачп  Кисач  за  2022. 
годину, са  Рефератом  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : б-
3/202 1-330/1-јј  од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Установе  за  културу  и  
образовање  Културни  дентар  tІКисачІІ ,  Кисач  за  2022. годину, уврсти  у  дневни  ред  
седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Решење  у  
предложеном  тексту. 
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На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада, повоДоМ  разматрања  Нацрта  
решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Установе  за  културу  
и  образовање  Културни  центар  Кисач , Кисач  за  2022. годину, на  147. седници  од  1 8. 
јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЈL УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Установс  за  културу  и  образовање  Културни  центар  
Кисач , Кисач  за  2022. годину, којује  Управни  одбор  Установе  за  културу  
и  образовање  Културни  центар  1Кисач 1 , Кисач  донео  на  27. седници  
одржаној  7. јуна  2022. године. 

п. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Установе  за  културу  и  
образовање  Културни  центар  Кисач 1 , Кисач  за  2022. годину, и  предлате  
Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  
тексту. 

111. За  представника  прсдлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  Далибор  Рожић, члан  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, а  за  повереницу  Зорица  Шијак, в.д. начелника  Градске  управе  
за  културу. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САд  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  новог  САДА  
Број: б-З/2021-3ЗО/1-ІІ  
дана:18. јуна  2022. године  
новИ  САд  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ГјОКРАЈИНА  ВоЈВодиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Бро : XVі-O i 2-0 1/2022-3 і  9 

9 јун  2022. године  
нови  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  -1ОВОГ  СЛ,ДА  

ПРЕДМЕТ: МипјЈhење  па  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  
центар  .,Кисач , Кисач  за  2022. годину  

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  решења  о  давању  
саг:аносги  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Установе  за  културу  и  образовање  
лтрни  центар  ,.Кисач , Кисач  за  2022. годину. 

Градска  управа  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  решења. 
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На  основу  члаа  39. тачка  50. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Слутбеии  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  28. став  1. алииеја  трећа  Одлуке  о  усталовама  културе  чији  
је  оснивач  Град  Нови  Сад  (,,Службени  Јшст  Града  Новог  Сада , број  16/22), Скупплина  
Града  Новог  Сада  на   -  седници  одржаиој 2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  ГТРОГРАМА  РАДА  

УСТАНОВЕ  ЗА  КУЛТУРУ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  
КИСАЧ , КИСАЧ  ЗА  2022. ГОДиНУ  

1. ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Устаиове  за  културу  и  
образовање  Културни  центар  І!ј(исач ,  Кисач  за  2022. тодиду, коју  је  Управни  
одбор  Усталове  за  културу  и  образовање  Кујпурни  цевтар  Кисач , Квсач  донео  
на  27. седиици  одржаној  7. јуна  2022. године. 

2. Ово  решењ  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕпУБЈШКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈІША  ВОЈВОДШІА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТШІА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 
дана: 
НОВИ  САД  

ТјРЕдСЕдІШЦА  

Mѕc Јелена  Маринковић  Радомировнћ  



РЕФЕРАТ  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  
Установе  за  културу  и  образовање  Куліурни  центар  Кисач , Кисач  за  2022. годиву, садржанје  у  члану  
39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) и  члану  28. 
став  1. алииеја  трећа  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  ( Службени  лисТ  
Града  Новог  Сада , број  16/22), којима  је  уређено  да, радН  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  
установама  културе  чНји  је  оснивач  Град  Нови  Сад, Скупштина  Града  Новог  Сада  даје  сагласност  на  
годишњи  програм  рада  ових  установа. 

Установа  за  културу  и  образовање  Културни  центар  Кuсач , Кисач, доставила  је  Градској  
управи  за  културу  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Установе  за  културу  и  образовање  Културнu 
центар  Кисач , Кuсач  за  2022. годину, коју  је  Управни  одбор  донео  на  27. седuици  одржаној  7. јуна  
2022. године. 

Наведеном  одлуком, у  оквиру  планираних  средстава  из  буџета  Града  Новог  Сада, извор  
финансирања  01 - Општн  прuходи  и  примања  буџета  увећана  су  средства  ua позицијама: соцuјална  
давања  заnосленима, стални  трошкови, трошкови  путовања, услуге  по  уговору  и  машиие  н  опрема, док  
су  средства  умањена  на  позицијама: спецuј  ализовале  услуге, материј  ал  и  зrраде  н  грађевuнски  објекти, 
што  је  проузроковало  укупно  умањење  планнраних  средстава  на  овом  извору  финансирања . 

У  оквиру  средстава  из  бујјета, додаје  се  извор  финансирања  05 - доuације  од  иностраuих  
земал,а  у  оквиру  којег  се  срсдства  распоређују  на  позицијама  стални  трошкови, услуге  по  утовору, 
специјализоване  услуге  и  зrраде  и  грађевински  објекти. Наиме, Установи  за  културу  и  образовање  
Културни  центар  ,,Кисач  на  основу  конкурса  у  Републици  Словачкој  (Канцеларија  за  Словаке  у  
дијасnорu), одобрена  су  новчаuа  средства  и  то: 

на  основу  Уговора  број  Об4ОјРС/2022, у  изuосу  од  116.400,00 динара  (1.000,00 ~), за  позоријпни  
фестивал  ,,Зузаnа  
Уговора  број  0642/РС/2022, у  износу  од  236.400,00 динара  (2.000,00 ~), за  дечји  фолклорни  
фестивал  ,,Злата  
Уговора  број  09571РС/2022, у  износу  од  2.396.400,00 динара  (20.000,00 ~), за  саиацију  u адалтацију  
етно  куће  у  Киачу4, 

Уговора  број  969IРС/2021, у  износу  од  236.400,00 динара  (2.000,00 ~), за  учешће  на  фастивалу  
,,Hаларикова  Рахова  у  Чадци, Словачка  реnублика. 

У  оквиру  буџетскuх  средстава, уводи  се  извор  финансирања  08 - до6роволни  траисферu од  
физичких  и  правuих  лица, у  оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  позицијама  услуге  по  уговору  и  
специјализованс  услуге. Наиме, Установи  за  културу  и  образовање  Културни  центар  ,,Кuсач  на  основу  
уговора  о  пословно-техничкој  сарадњи  број  01-44/2022-5 од  19. маја  2022. године, са  Национајшим  
саветом  словачке  националне  мањине, одобреuа  су  uовчаиа  средства  за  реализацuју  ,,Фестивала  
ношњи  у  износу  од  50.000,00 динара  и  уговора  о  пословно-техничкој  сарадњu број  01-42/2022-5 од  19. 
маја  2022. годuuе, са  Националним  саветом  словачке  националие  мањнне, одобреuа  су  новчана  
средства  за  реализацију  ,,дечијег  фолклорног  фестивала  ,,zlata brana y uзносу  од  95.000,00 дииара, 

У  оквиру  буџетских  средстава, уводи  се  извор  фннансирања  13 - Нераспоређеuu виніак  
прuхода  и  прuмања  нз  ранијнх  година, у  оквuру  којег  се  средства  распоређују  на  позицијu маліuие  и  
опрема. 

У  оквиру  додатних  средстава, уводи  се  извор  фuнансирања  13 - Нераспоређенu вишак  прuхода  
и  примања  из  ранијих  година, у  оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  позиције : стални  трошкови  и  
материјал . 



Укулни  расходнУ&гаkіове  за  куз  гуу  и  образовање  Културни  центар  Кисач , Кисач  за  2022. 

годнну  су  планираии  истом  .износу  као  гіриходи . 

uмајући  у  ви,пу  наведено , предлажемо  да  Скутпптина  Града  Новог  Сада  донесе  Решењс  о  
давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Установе  за  кузггуру  н  образовање  Културни  
центар  Кuсач , Кнсач  за  2022. годину . 



На  основу  члана  1 8. алинеја  пета  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  
Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22) и  члана  30. Статута  Установе  за  
културу  и  образовање  Културни  центар  ,,Кисач , Кисач, бр.153/lО  од  6. септембра  2010. 

године, 175/15 од  29.06.2015. године, 30/16 од  08.02.2016. године, 354/16 од  15.12.2016. 

године, 30/18 од  31.01.2018. године  и  22/21 од  29.01.2021. године  Управни  одбор  Установе  за  
културу  и  образовање  Културни  центар  ,,Кисач , Кисач, на  27. седници  одржаној  07. јуна  
2022. године, доноси  

одлуКУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНИ  ПРОГРАМА  РАДА  

УСТАНОВЕ  ЗА  КУЛТУРУ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  ,,КИСАЧ , КИСАЧ  
ЗА  2022. ГОДИНУ  

1. У  Програму  рада  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  ,,Кисач , 

Кисач  за  2022. годину, који  је  донео  Управни  одбор  на  седници  од  10. децембра  2021. године, 

у  глави  ,,ІІ  ФHВАНСИЈСКИ  ПЛАН тачка  ,,1. ПЛАІШРАІШ  РЕДОВІШ  
трошкови  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  уСТАНОВЕ ,  у  подтачки  ,,1.2. Планиране  остале  
накнаде  запосленима  (солидарне, јубиларне, превоз. • .) број: ,,89.000,ОО  замењује  се  
бројем: ,,177.888,88. 

У  тачки  ,,1.3. Планирани  стални  трошкови  број : замењује  се  бројем: 
,,1.512.886,ОО  

У  тачки  ,,З. ПЛАНИРАНЕ  ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ , подтачка  ,,З.1. 
Радови  на  адаптацији  задњег  дела  Етно  куће  у  улици  Гомбаровој  148 у  Кисачу  (І  етапа), 
мења  се  и  гласи: 

,,3.1. Радови  на  адаптацији  задњег  дела  Етно  куће  и  крова  Етно  кућс  у  улици  Гомбаровој  
148 у  Кисачу  (І  етапа) 

5113- Капитално  одржавање  зграда  и  објеката  

Етно  кућу  у  улици  др. Јанка  Гомбара  148 у  Кисачу  нико  није  користио  већ  пар  година. 
Установа  за  културу  и  образовање  Културни  цектар  ,,Кисач  је  овај  објекат  добила  право  
коришћења  од  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско -правне  послове. Установа  би  ове  
просторије  користила  за  музеј -изложбени  простор, у  ком  би  се  чували  словачки  намештај  стар  
120 година, словачка  традиција, културна  баштина  прикуплена  у  Кисачу, а  служио  би  и  за  
одржавање  разних  летњих  програма. Просторије  би  послужиле  за  примање  гостију, разних  
делегација, туриста . 

Планирани  радови: пресецање  влаге, бетонирање  подова, скидање  старе  фасаде  са  зидова, 
замена  елејсгро  и  водоводне  иксталације , као  и  санација  крова. 

Буџет  Града  Новог  Сада  (извор  01) 3.000.000,00 динара  

донације  од  иностраних  земала  (извор  05) 2.396.400,00 динара  

5.396.400,00 динара  УКУПНО  



Подтачка  ,,з.3. Пројектно  планирање  за  изградњу  изложбеног  етнографског  
лростора  и  програмске  бине  у  дворишту  Етно  іcyhe y улици  Гомбаровој  148 у  Кисачу , 
мења  се  и  гласи: 

,,З.3. Набавка  рачунарске  опреме, фото  и  вндео  опреме  

5 122 - Административна  опрема  
Планира  се  набавка  лаптопа, монитора  и  пратеће  опреме  у  износу  од  430.000,00 динара. 

5126 - Опрема  за  образовање , науку, културу  и  спорт  
планира  сс  набавка  фото  и  видео  опреме  у  износу  од  970.000,00 динара. 

Буџет  Града  Новог  Сада  (извор  01) 1.230.000,00 динара  

Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  из  
ранијих  годнна  (извор  13-01) 

170.000,00 динара  

Тачка  ,,4. ПОДАЦH О  УКУHНО  ПЛАНIІРАВHМ  СРЕДСТВHМА  
мења  се  и  гласи: 

,,4. гјодлци  о  УКУТШО  ТIЛАНИРАІШМ  СРЕДСТВHМА  УСТАНОВЕ  

4.1. Планирани  приходи  

Укупно  планираии  приходи  из  буџста  - извор  ој  нзносе: 
Укупно  планнране  донације  од  иностраних  земала  - извор  05 износе: 
Укупно  nnauupauu доброволни  трансфери  од  физичких  и  правних  лица  - 
извор  08 износе: 
Укупно  планирани  нераспорсђени  вишак  прихода  и  примања  из  ранијих  
година — извор  13-01 износи: 
Укупно  планираии  сопствени  приходи  - извор  04 износе: 
Укупно  планнрани  нераспоређени  виілак  прихода  и  примања  и3 ранијuх  
година  - uзвор  13-04 износи: • . 

23.599.769,88 
2.985.600,00 

145.000,00 

170.000,00 
2.463.552,00 

5.437,24 

29.369.359,12 
УКУПНО  ПЛАЕИРАНИ  НРиХОДИ  износе: 



4.2. Планирани  расходи  

Ек. 
клас  

Средства  
и3 буџета  
(извор  01) 

Донација  од  
иностРаних  

добровоњн  
и  трансфери  

од  
физичких  и  
правних  
лица  

(извор  08) 

Нераспоређен  
и  вишак  
прихода  и  
примања  и3 
раиијих  
година  

(извор  13-01) 

Сопствени  
ПИХОДИ  

(извор  04) 

Нераспоређе  
Ни  вишак  
прихода  и  
примања  из  
ранијих  
година  

(извор  13-04) 

УКУІIНО  

411 2.942.144,00 2.942.144,00 

412 475.157,00 475.157,00 

413 45.000,00 10.000,00 55.000,00 

414 297.579,88 297.579,88 

416 265.000,00 265.000,00 

421 2.491.886,00 336.400,00 423.552,00 457,55 3.252.295,55 

422 65.000,00 50.000,00 115.000,00 

423 3.896.566,00 172.800,00 50.000,00 540.000,00 4.659.366,00 

424 2.779.624,00 80.000,00 95.000,00 410.000,00 3.364.624,00 

425 427.000,00 110.000,00 537.000,00 

426 954.813,00 370.000,00 4.979,69 1.329.792,69 

482 30.000,00 50.000,00 80.000,00 

5 1 7.700.000,00 2.396.400,00 10.096.400,00 

512 1.230.000,00 170.000,00 500.000,00 1.900.000,00 

vкпно  23.599.769,88 2.985.600,00 145.000,00 170.000,00 2.463.552,00 5.437,24 29.369.359,12 

2. У  глави  ,,јІІ. ПЛАНИРАНИ  ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ тачка  ,,1. 

ПРОГРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ , у  подтачки  ,,1) Учешће  фолклорних  и  позоришних  
секција  на  фестивалима  у  Србији  и  иностранству , број : ,,589.15О,ОО  сс  замењује  бројем : 

У  подтачки  ,,7) 28. дечији  фолклорни  фестивал  3лата број : 

се  замењује  бројем : ,,1.182.600,ОО . 

У  подтачки  ,,9) 7. Фестивал  словачке  традиционалне  ношње  свих  словачких  
места  у  Србији  број : се  замењује  бројем : 

У  подтачки  ,,12) Новогодишња број : ,,280.000,ОО  се  замењује  бројем: 

,,235.000,ОО . 

У  подтачки  ,,15) Редовна  делатност  број ; ,,1.206.213,ОО  се  замсњује  бројем: 

з  



Тачка  ,,2. Лрограмска  табела  - распоред  програмских  активности  по  економским  
асификацијама , мења  се  и  гласи: 

,,2. Програмска  табела  - распоред  програмских  активности  по  економским  
класи  
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к  Управног  одбора  
ојевић  

З. Ову  одлуку  доставитн  Скупштини  Града  Новог  Сада, ради  добијања  сагласности . 



пРЕГЛЕД  ДЕЛА  пРОГРАМА  РАДА  УСТАНОВЕ  3А  КУЛТУРУ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  
КУЛТУРНВ  ЦЕНТАР  ,,КИСАЧ , КИСАЧ  ЗА  2022. ГОДИЧУ  KOJH СЕ  МЕЊА  

Іi. ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  УСТАHОВЕ  

i. нллнирлјји  РЕДОВІШ  тошкови  зл  ПОСЛОВАЊЕ  УСТАВОВЕ  

1.2. Hланиране  остале  накнаде  запосленима  
Планирала  средства  за  награде  запосленима  и  остали  поссбни  расходи  (јубиларна  
награда) - конто  416111 у  износу  од  200.000,00 динара  (у  2022. годиии  задослеии  
Владимир  Медвеђ  стиче  право  на  исплату  јубиларне  награде  поводом  20 година  рада  у  
Установи), за  отлремнине  и  noіuohu y износу  од  119.691,00 динара  и  за  остале  помоћи  
запосленим  радницима  (солпдарна  помоh) - конто  414419 у  изНосу  од  89.000,00 динара. 

1.3. Hланирапи  стални  троідкови  
Средства  за  сталне  трошкове  Устаиове  обезбеђена  су  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. 
годииу  у  укулном  износу  од  1.477.886,00 динара. Наведена  средства  планирана  су  за  
тропгкове  платног  промета  и  банкарских  услуга, енергетске  услуге, комуналне  услуге, услуге  
комуникација  и  троіпкове  осигурања, користиће  се  у  складу  са  Споразумом  о  коришћењу  
пословног  простора  који  ће  се  заплучити  са  Градском  управом  за  имовину  и  иіовинско  - 
правне  послове. 

З. ПЛАНИРАНЕ  ІШВЕСТИЦОНЕ  АКТИВНОСТИ  

3.1. Радови  на  адаптацији  задњег  дела  Етио  куће  у  улици  Гомбаровој  148у  Кисачу  (ј  
стапа) 

5113 - Капнтално  одржавање  зграда  и  објеката  

Етuо  кућу  у  улици  др. Јаuка  Гомбара  148 у  Кисачу  иико  није  користио  већ  пар  годјша. 
Устаuова  за  културу  и  образовање  Културнu центар  ,,Кнсач  је  овај  објекат  добила  право  
кориівћења  од  Градске  улраве  за  имовину  и  имовинско-правне  послове. Устаuова  би  ове  
просторије  користила  за  музеј  - изложбени  простор, у  ком  би  се  чували  словачки  намештај  
стар  120 годнна, словачха  традиција, кудтурна  баіптина  прикуплена  у  Кисачу, а  служио  би  и  
за  одржавање  разних  летњих  програма. Просторије  би  послужиле  за  прuмање  гостију, разних  
делегација, туриста. 

Hnauupanu радови: пресецање  вдаrе, бетонирање  подова, скидање  старе  фасаде  са  зидова, 
замена  електро  и  водоводне  инсталације. 

Буџет  Града  Новог  Сала  (извор  01) 3.000.000,00 динара  



3.3. Пројектно  планирање  за  изградњу  изложбеног  етнографског  простора  и  
програмске  бине  у  дворииіту  Етно  куhе  у  улшди  Гомбаровој  148у  Кисачу  

5114 - Пројектпо  планирање  

У  склопу  Етно  куће  у  улици  Гомбаровој  148 у  Кисачу  постоји  велико  двориште  и  башта,, где  
је  планирано  да  ова  кућа  постапе  културно-туристпчка  ставица  у  Кисачу  у  склопу  Града  
Ноо  Сада, кде  ће  іфолаіти  бидик&стичка  трасе  Нови  Сад-Ченеј-Кісач-Футог. Ово  и  био  
јед*птвени  изложбеви  хростор  у  ВQјодиНи, где  би  се  моглu видети  сви  етнографски  
предети  из  свих  словачких  места  из  Баата, Срема  и  Бачке: пошње, ормари, кревети, ладе, 
фотографије  и  сви  елемеити  специфи Lіви  за  одрђену  област. 

Вувет  Града  Новог  Сада  (Нзвор  01) 1.500.000,00 динара  

  

4. ПОДАЦи  О  УКУпВО  ПЛАНРАІШМ  СРЕДСТВиМА  УСТАВОВЕ  

4.1. Ллаиирани  приходи  
Укупно  nnauupauu приходи  из  буџета  - и3Вор  01 износе: 23.680.881,00 

Укупно  нлаиираии  сопствени  приходи  - извор  04 износе: 2.463.552,00 

УКУТТНО  ЛЛАЈЛіРАIШ  пРИХОДИ  (извор  01 и  04) износе: 26.144.433,00 

4.2. flланирани  расходи  

Ек.клас. 

Средства  
из  буџета  
(извор  01) 

Сопствени  
прuходu 

(извор  04) 
УКУТП{О  

411 2.942.144,00 2.942.144,00 

412 475.157,00 475.157,00 

413 45.000,00 10.000,00 55.000,00 

414 208.691,00 208.691,00 

415 

416 265.000,00 265.000,00 

421 2.406.886,00 423.552,00 2.830.438,00 

422 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

423 3.626.566,00 540.000,00 4.166.566,00 

424 2.984.624,00 410.000,00 3.394.624,00 

425 427.000,00 110.000,00 537.000,00 

426 1.019.813,00 370.000,00 1.389.813,00 

43 1 
465 

48 1 



482 30.000,00 50.000,00 80.000,00 
4g3 

511 9.200.000,00 . 9.200.000,00 

512 500.000,00 500.000,00 
515 

УКУјјНО  23.680.881,00 2.463.552,00 26.144.433,00 

111. ПЛАНИРАНИ  ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ  УСТАНОВЕ  

1. Програмске  активности  

1) Учешће  фолклорних  и  позоришних  секција  на  фсстивалими  у  Србији  • и  
иностранству  

Вредност  npojeіna 589.150,00 динара  

7) 28. дсчији  фолклорни  фестивал  3лата  брана  је  фестивал  словачке  националие  
мањине  која  живи  у  Војводини  - Србији. 0купла  око  1300 учесника  - деце  од  
предішолске  СТНОВ  До  15 година  из  Србије, Хрвагске  и  Словачке  републике. 

Вредност  пројекга 1.262.600,00 динара  

9) 7. Фестивал  словачке  традиџионалне  ношње  свих  словачких  места  у  Србији  
Вредност  пројекга 760.000,00 динара  

12) Новогодишња  сстрада  
је  годнпіњи  концерт  свих  ансамбала  свих  секција  КЦ  ,,Кисач : фолклорне  и  
позоришне  секциј  е, певачке  групе  и  соло  певача. 

Вредност  пројекта 280.000,00 динара  

15) Редовна  дслатпост  
- 

(адмниистративне , медицииске, стручне  и  остале  опште  услуге, услуге  образовања  и  
усавршавања  залослених , администратнвни  матернјал, материјал  за  саобраћај , 
материјал  за  одржавање  хигијене, матернјал  за  nосебне  намене) 

Вредност  npojeіna 1.206.213,00 динара  

2. Програмска  табсла  - распоред  програмских  активности  по  скономеким  
класификацијама  
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