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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 25.06.2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
              I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о 
прихватању учешћа у пројекту „Еуробалканска једриличарска асоцијација (EBSA)- 
школа једрења. 
             II Носилац Пројекта и имплеметатор је Једриличарски клуб ''Зоран 
Радосављевић'' из Ниша, а партнери на Пројекту Еуробалканска једриличарска 
асоцијација-EBSA и њени чланови, као и Град Ниш. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Пројекат  „Еуробалканска једриличарска асоцијација (EBSA)- школа 
једрења“ има за циљ развијање међурегионалне прекограничне сарадње у оквиру 
региона, промовисање једриличарског спорта и сарадњу клубова  EBSA. 

Подржавајући политику међународног регионалног повезивања у оквиру 
Еурорегиона Ниш-Софија-Скопље формирана је прва спортска асоцијација  
EUROBALKAN SAILING ASSOCIATION-EBSA. 

Еуробалканску једриличарску асоцијацију основало је осам клубова  из 
Бугарске (″ЦСЈК″, ЈК″Софија″-Софија), Македоније (″Стмец″,″Бофор″-Охрид и 
″Снегар″-Струга), Србије (″Соларис″-Димитровград, ЈК ″З.Радосављевић″-Ниш, 
″Св.Никола″-Власотинце). 
 EBSA је заједничко саветодавно и координационо тело чији је циљ 
промовисање једриличарског спорта и прекограничне сарадње између чланова 
Еурорегиона. 

У оквиру активности од 2004. године EBSA има своју лигу такмичења. 
Садржај пројекта обухвата: 
1. План и програм рада школе једрења. 
2.Теоретска и практична обука из области: метеорелогије, поморства, 

регатних правила, навигације, стратегије и тактике једрења. 
3. Тестирање психо-моторичких и техничко-тактичких способности код деце. 
4. Контролна регатна такмичења.  
Сврха Пројекта је упознавање дечака и девојчица са новим спортом, стварање 

језгра нових спортиста који ће својим даљим радом радити на усавршавању, 
популаризацији и афирмацији једрења код нас. Потврђивање Града Ниша као 
значајног спортског центра Србије, подизање реномеа  нишког једриличарског клуба 
и EBSA-е. 



Тежња групе ентузијаста једриличарског спорта је да се тежиште ових 
спортских активности, везаних за природу, помери ка југу Србије, тачније у Нишки 
регион, те масовном акцијом школско рекреативне природе извршити упознавање 
деце са једриличарским спортом, као и одабир перспективних кандидата. 

Нишки једриличари су остварили одличну сарадњу са Једриличарском 
Федерацијом Бугарске и Македоније и захваљујући тој повезаности ниво свог 
такмичарског квалитета побољшали, што потврђују такмичарски резултати као и 
стална присутност нишких такмичара у Репрезентацији Србије. 

Овом школом једрења у периоду од 01. до 15. јула 2009. године кроз 
међусобно дружење 10 дечака и девојчица из Бугарске и 30 дечака и девојчица 
Ниша и околине, извршили би едукацију како полазника тако и њихових родитеља. 

Укупна вредност пројекта је 791.000,00 динара. Учешће Града у пројекту 
износи 541.000,00 динара, а Централни Софијски Јахт Клуб-ЦСЈК, члан 
Еуробалканске Једриличарске Асоцијације-ЕBSA, је за реализацију пројекта 
обезбедио износ од 250.000,00 дин. (2.500 еура). Средства за реализацију овог 
пројекта предвиђена су буџетом Града Ниша за 2009. годину. 

Пројекат „Еуробалканска једриличарска асоцијација (EBSA)- школа 
једрења“ представља значајан спортски догађај за Град Ниш, па Градско веће 
Града Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе 
решење о прихватању учешћа у пројекту. 
  
 
Број: 926/     /2009-03 
У Нишу,  25.06.2009. године        
 
                         

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 
 


