
Драги спортски пријатели,  

Со големо задоволство ја користам приликата со Вас да ја споделам мојата визија за иднината на нашиот 

Олимписки комитет. Идејата за тоа како би се одвивал процесот на надградба на перформансите на нашата 

организација ја презентирам во приложената Програма за работа на Олимпискиот комитет на Северна 

Македонија во периодот 2020-2024. Искрено Ве замолувам оваа Програма да ја прифатите како нацрт платформа 

на која ќе сугерирате и додавате Ваши идеи и проекти и истите ќе ги вметнеме во конечната верзија за нашата 

заедничка Програма за работа во периодот што следи.  

Имаме вистинска привилегија што припаѓаме во светот на спортот каде сеуште владеат принципите на фер плеј, 

витештво, чесност и истрајност, човечки доблести кои за жал се помалку се присутни во модерниот стил и начин 

на живеење. Нашата сила е во единството и тимската работа која ќе не направи моќен фактор во креирањето на 

општественото опкружување каде спортот заслужено ќе го добие своето место на пиедесталот кое во моментов за 

жал го нема.  

Спортот е моја пасија, љубов и страст на која сум ги посветил последниве 30 години работа базирана на 

ентузијазам, спремност за предизвици и непоправлив оптимизам секогаш и секаде.  

Ја барам Вашата доверба да ја предводам заедно со Вас нашата организација во едно ново ниво кое го заслужуваме со посветеноста и резултатите 

кои ги постигнуваме. Ви ветувам дека како и досега секогаш ќе бидам на располагање за помош, консултации и поддршка на секој еден наш член 

кој има потреба од тоа а со тоа ќе ми овозможите и да уживам во заедничките успеси кои неминовно следуваат.  

Мои драги спортски пријатели, соочени сме со многу предизвици но имаме визија и огромен неискористен потенцијал. Само сплотени, заедно и 

силни, ќе ја држиме иднината во свои раце.  

Тоа си го должиме самите пред себе, тоа го должиме на нашите поддржувачи и нашите национални федерации а македонскиот спорт, магијата 

што сите нас не спојува тоа апсолутно го заслужува.  

На крај сакам да се заблагодарам на Претседателот Васил Тупурковски за укажаната доверба кога пред 8 години ме покани да се придружам како 

член на УО на МОК и за прекрасната соработка што ја имавме сите овие години. Тој е и ќе остане да биде незаменлив дел од нашето олимписко 

семејство каде заеднички ќе ги довршиме од него отпочнатите проекти.  

Искрено Ваш,  

Даниел Димевски  



П Р О Г Р А М А 

За работа на ОКСМ во периодот 2020-2024 

(скратена верзија) 

Програмата е изработена врз база на стручна анализа на состојбите во македонскиот спорт и институционалното опкружување со користење на 

расположливите податоци, акумулираното искуство и свот анализата на Олимпискиот комитет на Северна Македонија (ОКСМ).  

 

 

 

Петте столба на Програмата:  

1. Инфраструктура  

2. Проект “Олимписки медал“  

3. Статус, институционална поставеност и синергија помеѓу ОКСМ, АМС и НСФ-и  

4. Финансиски раст, маркетинг и нови продукти  

5. Промоција на олимпизмот  

 

 

 

 

 

 



ИНФРАСТРУКТУРА  

Важен предуслов за развој на една сериозна спортска организација е спортската инфраструктура како потреба од спортски арени и игралишта така 

и деловни простории за работа и организациско едукациски активности неопходни за развој на спортот како комплексна дисциплина. 

Направената “SWОT” анализа точно ги детектираше моменталните слабости и недостатоци со кои се соочуваме и ги налага следниве цели и 

задачи како приоритетни:  

1. Изградба на Олимписки дом, модерен простран и во функција на потребите на сите НСФ-и, Националниот параолимписки комитет и 
олимпиското движење во целост.  

2.  Изградба на олимписки спортско-медицински центар за физичка подготовка на спортисти со најсовремени методи и технологии.  
3.  Во соработка со Општина Карпош опремување и ставање во функција на некогаш легендарниот спортски центар Партизан 4.  
4.  Изградба и опремување на Олимписки музеј, клуб и парк на олимпизмот.  
5.  Во соработка со Владата односно со Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија, ќе се обезбеди асистенција за 

доделување на државни спортски сали и игралишта на користење и во сопственост на Националните спортски федерации и Националниот 
параолимписки комитет.  

 
 
ПРОЕКТ “ОЛИМПИСКИ МЕДАЛ“ 

Од осамостојувањето наваму имаме освоено само еден Олимписки медал (борење) што секако е факт што треба да не загрижи, но истовремено и 

да не мотивира да ставиме акцент токму на овој приоритет.  

Евидентна е подобрата ситуација со паралимписките спортски резултати бидејќи имаме освоено два златни и еден сребрен паралимписки медал, 

што е доказ дека има врвен спортски потенцијал како насока, со дополнителни инвестиции и ресурси да се постигнат уште подобри врвни 

спортски резултати. 

Во периодот што следи сите ресурси ќе бидат ставени во погон за реализација на проектот наречен освојување Олимписки медал.  

1.  Рана идентификација и селекција на млади таленти како и предикција на нивните спортски резултати како потенцијални добитници на 
медал на големите спортски меѓународни натпревари.  

2.  Проширување на листата на стипендирани спортисти со нови надежни спортисти - Олимписки кандидати.  
3.  Обезбедување на дополнителни ресурси за максимална подготовка на спортистите, олимписките и паралимписките кандидати.  
4.  Ангажирање на експерти од дома и странство во координација со НСФ-и и Националниот  параолимписки комитет.  
5.  Објективен и транспарентен процес на избор на кандидатите за стипендирање.  
 



СТАТУС, ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ И СИНЕРГИЈА ПОМЕЃУ ОКСМ, АМС и НФ  

 

Ова е третиот столб на Програмата и воедно еден од најчувствителните и исклучително важен приоритет кој директно ги поттикнува или лимитира 

условите за реализација и на останатите поставени цели и задачи. Во моментов сме соочени со недостаток од комуникација, многу ниско ниво на 

координација и доста наталожено неповерение помеѓу двете клучни институции како што се Олимпискиот комитет на Северна Македонија 

(ОКСМ) и Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија. Оваа состојба недвојбено ги оптеретува и релациите на двете 

институции со националните спортски федерации кои не ретко се ставени во крајно непосакувана ситуација што само по себе е многу лоша 

ситуација за македонскиот спорт кој нема капацитет да издржи ваква поделеност во услови на лимитирани ресурси со кои се располага во 

моментов. Токму заради ова и природната положба што треба да ја ужива Националниот олимписки комитет кој според законот е насловен како 

највисока невладина институција од областа на спортот, но е далеку од тоа, во Програмата се предлагаат низа чекори и мерки за усогласување и 

хармонизација на односите помеѓу клучните авторитети и институции во Република Северна Македонија.  

1. Партиципација и активно учество на експертско поле во изработката и носењето на новиот Закон за спорт што е планиран за 2021 година.  

2. Директна партиципација во кадровските решенија на Советот за спорт при Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија (АМС) 

како највисок контролен механизам за работата при АМС.  

3. Директна комуникација и координација со раководството на АМС со нивно инволвирање во реализацијата на проектите на ОКСМ.  

4. Зајакнување на улогата на Спортско Арбитражниот Суд (САС) при ОКСМ, кој како независен орган ќе добие налог и надлежности да ги решава 

сите спортски спорови вклучително и управните споровите за прашања за тоа кој е легитимен претставник на НСФ, што досега предизвикуваше 

многу недоразбирања и штета по угледот на македонскиот спорт.  

5. Хармонизација на статутите на сите конститутивни членки на ОКСМ со цел за засилување на автономијата и ефикасноста на спортскиот систем.  

 

 

 

 

 



ФИНАНСИСКИ РАСТ, МАРКЕТИНГ И НОВИ ПРОДУКТИ 

  

За раст и развој на ОКСМ и за реализација на зацртаните цели и задачи потребни се дополнителни финансиски средства. Стручна проценка е дека 

проектираниот буџет за 2021 на приходната страна треба да се обезбедат 20% повеќе средства во првата година и плус по 5% секоја наредна 

година. За остварување на оваа зацртана цел неопходен е силен управен одбор со истовремено лансирање на нови маркетинг продукти.  

1.  Надградба на веб платформата МОК ТВ во интернет ТВ канал со директни ТВ преноси од сите спортови, тематски и едукативни спортски 
емисии. Сите содржини професионално снимени и коментирани. Рекламното време и простор наменет за спонзорите на ОКСМ.  

2.  Изработка на сопствен програм за ТВ графика и статистика како помошна алатка за рекламирање на спонзорите на ОКСМ.  
3.  Проект “ Олимписки спортски штанд“ кој ќе биде лоциран во сите продажни места на Тинекс и Веро, на кои ќе се продаваат ко-брендирани 

производи од спонзорите на ОКСМ каде од секоја продажба ќе се слева процент за ОКСМ.  
4.  Проект “Спорт пасс“, магнетна членска карта за секој регистриран спортист, спортски работник, навивач и подржувач на македонскиот 

спорт. Членството овозможува многу попусти, приоритет за купување или бесплатни билети за спортски манифестации итн.  
5.  Проект “Навивачки дрес“ со кој ќе обезбедиме квалитетна рекламна понуда за визуелна присутност на нашите спонзори а воедно ќе 

обезбедиме и наша видливост на секој еден важен спортски настан во земјата и во странство.  
 
 
 

ПРОМОЦИЈА НА ОЛИМПИЗМОТ 

Олимпизмот е поим поширок од спортот. Тоа е истовремено и спорт и движење и филозофија која ги бара и наоѓа точките на спојување на луѓето. 

Темелот е етиката и почит кон другиот кој е ценет противник, а не непријател. Затоа е одличен пристап за едукација на младите.  

1.  Посебен акцент ќе се стави на половата рамноправност и зголемено учество на жените во спортот и во менаџментот на спортските 
организации. 

2.  Возобновување на Малите Олимписки игри.  
3.  Издавање на Олимписки алманах во електронска и монографска верзија.  
4.  ОКСМ како ко-организатор заедно со НФ на меѓународни првенства и настани.  
5.  Користењето на Е-спортот како многу актуелна алатка за промоција кај младите.  
6.  Продолжување и продлабочување на соработката и засилена партиципација во телата и органите на ИОК.  
7.  Олимписка едукација на најмладите преку спортски активности во основните и средните училишта и возобновување на проектот 

“Олимписка академија“.  



Зад оваа Програма стои силен и ефикасен Управен Одбор составен од докажани компетентни луѓе и реномирани компании кои се гаранција за 

успехот во реализацијата на зацртаните цели и задачи. Имам чест да го презентирам респектабилниот состав на идниот УО на ОКСМ, кој согласно 

Статутот ќе биде надограден со мнозинство од олимписките Национални спортски федерации.  

“Топ 10 Олимписката маркетинг програма“ силно ќе ја поддржат и ја гарантираат нејзината реализација следните компании кои веќе го потврдија 

учество во идниот Управен одбор на ОКСМ: 

1. КОДИНГ ГОРСКА    

2. ЦЕМЕНТАРА УСЈЕ  

3. РЕПЛЕК  

4. ТИНЕКС  

5. ВЕРО     

6. ЕСМ  

7. СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ 

8. КАНАЛ 5  

9. ВИТАМИНКА  

10. АВТОНОВА ЦИТРОЕН 

Ајде заедно, уште еднаш да ги направиме мечтите 

стварност, а сонот јаве. Токму како што беше во 2011 

кога спортот беше најубавото нешто што ни се 

случило како колективен успех во македонската 

историја. 

 


