
ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07, 83/14-др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 29. Статута општине Велико Градиште „Сл. 

гласник општине Велико Градиште“, бр.5/2018- пречишћен текст) и чланова 13. и 18. Одлуке о 

установљењу и додели општинске награде и других јавних признања општине Велико Градиште 

(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2015), 

 Скупштина општине Велико Градиште на својој ______. седници одржаној дана _____ 2018. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ 

 

Члан 1. 

 Као посебан вид јавног признања за остварену изузетну сарадњу, изузетне заслуге и допринос 

у развоју општине Велико Градиште, додељује се: 

 

П Л А К Е Т А 

 

 1. ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ СЕЛТА ИЗ ВИГА 

 

Члан 2. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл.гласнику општине Велико 

Градиште“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Члановима 13. и 18. Одлуке о установљењу и додели општинске награде и других јавних 

признања општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2015), 

прописано је следеће: 

 „Плакета Општине може се доделити општинама и градовима из земље и иностранства са 

којима општина Велико Градиште оставрује изузетну сарадњу, као и заслужним појединцима из 

земље и иностранства за изузетне заслуге и допринос у развоју Општине, као и за пружену помоћ 

општини Велико Градиште или грађанима општине Велико Градиште. 

 Повеље, плакете, похвале и звање Почасног грађанина општине Велико Градиште додељује 

Скупштина општине Велико Градиште на предлог овлашћених предлагача аката које доноси 

Скупштина, у складу са Пословником Скупштине општине Велико Градиште.“ 

 Фудбалски клуб Селта из Вига је један од највећих Шпанских фудбалских клубова. Основан је 

23. августа 1923. године,  спајањем Реал Виго Спортинга и Реал Фортуне. Тренутно се такмичи у 

првој лиги Шпаније-Примери. Током 2016. године Општина Велико Градиште и фудбалски клуб 

ВГСК из Великог Градишта успоставили су сарадњу са Фудбалским клубом Селта из Вига. Резутат 

те сарадње је одржавање првог зимског фудбалског кампа у организацији ФК ВГСК и Селте из Вига 

у фебруару месецу 2017.године као и одржавање летњег фудбалског кампа током јула месеца 

2017.године у Великом Градишту. За време трајања фудбалских кампова велики број деце из Великог 

Градишта имао је прилику да учи фудбалске вештине од најбољих фудбалских тренера млађих 

категорија Селте из Вига. На тај начин имали су прилику да виде како то изгледа играти фудбал у 

оквиру Шпанске фудбалске школе и прилику да стекну неизмерно искуство у раду са иностраним 

тренерима. Истовремено је организацијом тих кампова промовисан спорт и здрав начин живота међу 

младим људима и децом у Великом Градишту. 

 Из напред наведених разлога, предлажем фудбалски клуб Селта за доделу плакете. 
 

 ПРЕДЛАГАЧ 

ОДБОРНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИР ШТРБАЦ             

https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
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