
 
ПРОГРАМ РАДА 

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА БЕОГРАДСКОГ КАРАТЕ САВЕЗА 
 
 

Уводне напомене 
 

Функција претседника БКС-а представља  могућност за остварење и 

реализацију свих озбиљних амбиција. У предходном периоду остварени су значајни 
резултати Савеза и такмичара београдских клубова што у даљем раду треба 

наставити. 
 

Основни принципи рада 

 
Професионалност, транспарентност и иновативност у раду биће у највећем 

фокусу на свим нивоима организовања. 

Само високом професионалношћу можемо стварати основе за дизање 
стандарда каратеа, за стварање материјалне основе за подршку раду са најмлађима. 

Транспарентност у пословању и доследна борба да се имиџ београдског 

каратеа пажљиво штити и негује је поље где не сме бити компромиса. Све негативне 
појаве имаће озбиљну препреку у БКС-у. Време је такође и да храбрије приступимо 
променама у самом систему организовања. Верујем да ћемо враћањем међусобног 

поверења унутар карате организације омогућити и модернизацију у сваком смислу. 
Време је динамично и захтева континуирано и брзо прилагођавање. 

 

Тачке деловања рада: 
 

o Нормализација рада савеза и клубова првенствено водећи рачуна о 

здрављу спортиста  тренера и свих осталих учесника у тренажном и 
такмичарском процесу. 

o Реализација програма такмичења из такмичарског календара  

o Подршка клубовима да своје програме реализују у школама у 
досадашњим терминима 

o Стимулисање рада са особама са посебним потребама и инвалидитетом 

o Перманентно подизање квалитета турнира “Београдски трофеј“ 

o Полуларизација карате спорта 

o Унапређење  међународне сарадње  

o Финансијска подршка такмичарима и клубовима за наступ на 
међународним такмичењима у иностранству ( Европски и Светски 

шампионати). 

o Организација и летњег и зимског карате кампа за перспективне спортисте 
БКС-а  и викенд припрема 

o Организација припрема и полагања за мајсторска звања и ученичко звање 
браон појас 1.kyu 

o Организација  оспособљабања и стручног усавршавања тренера, судија, 

менаџера и лекара 



o Наставак и унапређење сарадње са Градским секретаријатом за спорт и 
омладину ,Спортским савезом Београда и Министарством омладине и 

спорта 

o Наставак сарадње и  њено унапређење са КФС ом.и регионима. 

o Финансијска подршка клубова годишњом прерасподелом финансијских 

средстава 

 
 

Рад Управног одбора и комисија 
 

Са оптимизмом гледам на нови мандат и будућу сарадњу са члановима УО 
БКС-а као и са представницима клубова. Оно што мора много боље да функционише 
то су комисије и одбори. Практично се све активности своде на рад директора, 

секретара, и Управни одбор. Остали скоро да не функционишу, уз само пар 
изузетака. Предложићу неколико озбиљних промена, између осталог и да уместо 
комисија састављених по кључу имамо лица која ће покривати поједине области и 

имати конкретну и директну одговорност. Интерес нам је заједнички, а то је успех и 
добро функционисање. 

 

 
Иницирање стратешких и развојних пројеката 

У току мандата покренућемо иницијативе за више међународних пројекта у 

оквиру Програма ЕУ као и реализацију програма на градском и националном нивоу. 
 
 

 
 
 

                                                                                         КАНДИДАТ   
 

др Хаџи Страхиња Стојковић 


