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Тема

Со задоволство можам да констати-
рам дека во изминатите четири годи-
ни од мојот втор мандат како градона-
чалник, продолжив, заедно со општин-
ската администрација и со Советот 
на општина Гевгелија, а секако и со 
поддршка, помош и извонредните 
идеи и иницијативи од граѓаните во 
општината, да ги остварам ветените 
и да отпочнам со реализација на но-
ви роекти од изборната програма, со 
која по втор пат, ја добив поддршката 
од граѓаните за градоначалник на 
општина Гевгелија. Најголемиот број
документи, во прв ред, буџетот на
општината и програмите за негова 
реализација, што беше предуслов за
реализација на програмските актив-
ности, беа донесени благодарејќи на
поддршка на советниците од ВМРО-
ДПМНЕ и Коалицијата за подобра 
Македонија, за разлика од советни-
ците од опозицијата, чија поддршка 
редовно изостануваше. Сите реализи-
рани проекти значат и придонесуваат 
за подобрување на квалитетот на жи-
веење на сите граѓани во општина-
та но, и за нејзино брендирање како 
една од најпосакуваните дестинации 
за живеење во Република Македони-
ја. Ваквите остварувања се должат, 
пред се, на принципите со кои се ра-
ководев - посветеност, отвореност и 
отчетност за се што е направено.

Пред четири години, кога по втор 
пат станав градоначалник на општи-
на Гевгелија, ветив многу работи. 
Најголемиот дел од нив веќе се 
остварени или се во фаза на оства-
рување. Најдобра потврда за тоа се
изградените нови патишта, атмо-
сферски и канализациони линии,
подобрените услови во образова-
нието, развојот на културата и спортот, 
зголемената заштита на животната 
средина и подобреното урбано жи-
веење на граѓаните. Од вкупно реа-
лизираните проекти, во текот на 
изминатите четири години, само за 
патна инфраструктура беа издвоени 
246.204.488 денари и изградени, по-
крај другото, најголемиот дел од пат-
ниот правец Негорци - Серменин, дел 
од патниот правец до село Хума, дел 

ОДГОВОРНО,
ЧЕСНО И ТРАНСПАРЕНТНО

од Западниот булевар во Гевгелија, 
нови улици, тротоари, кружни текови 
и пешачки патеки во сите населени 
места во општината.

Со сопствени средства и со финан-
сиска поддршка од Владата на РМ 
проширена е канализационата мре-
жа, изградени се нови канализациони 
линии во Прдејци, Мрзенци, Моин и 
Давидово. За подобро водоснабдува-
ње реализирани се конкретни зафати 
во скоро сите населени места, а во 
Гевгелија е извршена реконструкција 
на постојниот бунар за пиење кај 
Вардар и започна изградбата на но-
виот водоснабдителен систем. За
проширување на фекалната и атмо-
сферската канализација, за нови 
водоводни линии и за одржување на 
речните корита за четири години беа 
вложени 73.270.499 денари. Додека 
пак за реконструкција на детските 
градинки, домовите на културата и 
другите општински објекти, за нова 
урбана опрема и за нови линии од 
уличното осветлување беа вложени 
114.773.956 денари. 

Во образованието беа вложени над
17 милиони денари, така што во сите 
основни училишта и во СОУ„Јосиф 
Јосифовски“ реализирани се повеќе
зафати за подобрување на услови-
те за настава, пред се, за замена на 
столаријата, за реконструкција на
санитарните јазли или пак рекон-
струкција на подрачните училишта. 
Донесени се триесеттина урбанисти-
чки планови како основен предуслов 
за урбанизација, но и за подобрување 
на бизнис климата и поттикнување 
на локалниот економски развој. Во 
спортот паралелно ја поддржувавме 
активноста на спортските клубови, 
училишниот и масовниот спорт, но, 
и проширувањето и подобрувањето 
на спортската инфраструктура преку
изградба на нови игралишта за ре-
креирање на младите, реконструкција 
на постојните и изградба на нова 
училишна спортска сала. Додека пак 
во културата го подобривме имиџот 
на Гевгелија како град со богато култ-
урно живеење, но и со континуирано 

подобрување на условите за развој на 
културата.

Во изминатите четири години про-
долживме со обезбедувањето на со-
цијална заштита и грижа за социјал-
но ранливите категории на граѓани, и
тоа, преку конкретни проекти и актив-
ности. Го субвенциониравме престо-
јот на деца во ЈОУДГ „Детска радост“ 
во Гевгелија на самохрани родители и 
социјално загрозени родители, ја суб-
венциониравме потрошувачката на 
вода за пиење за домаќинствата,кои 
се корисници на правото на социјална 
парична помош на подрачјето на 
општина Гевгелија. Покрај ова оп-
штина Гевгелија го помагаше и Днев-
ниот центар за деца со посебни по-
треби, обезбедувајќи бесплатен пре-
воз на деца кои го посетуваат цен-
тарот. Сето ова само за себе зборува 
дека во нашето работење сме биле 
на вистинскиот пат и сме создале 
поволни услови за живот и бизнис 
клима. Бројот на невработени во оп-
штината е намалена на само 582 
лица, или 4,59% и покрај светската 
економска криза и политичка криза, 
која ја зафати земјава. 

Привилегија е да се биде градона-
чалник на општина Гевгелија, приви-
легија е да се работи за доброто на 
секој жител на општината, затоа што 
оние кои ме избраа на ова место имаа 
доверба во мене, а јас таа доверба со 
посветено работење настојував да ја 
оправдам. Гевгелија ќе продолжи да 
се развива со исто, а се надевам и 
со побрзо темпо, на сите полиња на
живеење, затоа што граѓаните на 
општината тоа го заслужуваат и со 
право посакуваат високите стандар-
ди да се применуваат во сите поли-
ња. Нашите граѓани заслужуваат со 
секој изминат ден да се подобруваат 
условите за нивно живеење и јас со 
мојот тим на тоа посветено ќе ра-
ботиме и оваа година.

Иван Франгов

Градоначалник на општина Гевгелија
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Актуелно

Гевгеличани едногласно и во голе-
мо мнозинство на референдум се 
изјаснија против отворање рудни-
ци за злато на планината Кожуф. 
Од запишаните 19.459 гласачи, на 
референдумот одржан на 23 април
годинава, излегле 13.384 избирачи, 
односно 68,78 отсто од вкупно запи-
шаните избирачи во избирачкиот 
список. Против отворањето рудници 
за металични минерални суровини 
на територијата на општина Гевге-
лија се изјасниле 13.097 граѓани или 
97,86 отсто од граѓаните кои излег-
ле на гласање. Додека само 154 
биле за отворање на рудници, а 133 
гласачки ливчиња се прогласени за 
неважечки.

„Мнозинството граѓани на општина
Гевгелија се изјаснија против отво-
рање на рудници за металични ми-
нерални суровини на територијата
на општината. На тој начин ја по-
тврдија успешноста на референ-
думот и оправданоста на одлуката 
за негово организирање, донесена 
од страна на Советот на општина 
Гевгелија. Како општина должни сме
да го почитуваме нивното мисле-
ње во понатамошната постапка“, 
изјави градоначалникот на општи-
на Гевгелија Иван Франгов, по обја-
вените резултати од референду-мот.

Притоа, нагласи дека одлуката на 
граѓаните е обврзувачка за општи-
ната, но, и значајна во поглед на
натамошната постапка околу доде-
лувањето на концесија за отворање 
на рудници за металични минерал-
ни суровини на територијата на оп-
штина Гевгелија. Имено, согласно 
член 42 од Законот за минерални 
суровини на РМ, концесија за екс-
плоатација на минерални суровини 
се доделува врз основа на подне-
сено барање од сопственикот на
резултатите од извршените детални
геолошки истражувања. Во случај
кога е поднесено барање за доде-
лување на концесија за експлоа-

По успешниот референдум против отворање на рудници за злато на Кожуф планина

тација на енергетски и металични 
минерални суровини, органот на 
државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на 
минералните суровини, во случајот 
Министерството за економија, по 
службена должност во рок од 15 
дена бара мислење од единицата 
на локалната самоуправа на чија 
територија е поднесено барање за
доделување на концесија. Доколку
општината не одговори во закон-
скиот рок, министерот кој раководи 
со надлежното министерство дол-
жен е во рок од пет дена да ја ин-
формира Владата на РМ, која го 
обврзува повторно министерот во
рок од три дена да достави соод-
ветно мислење од општината, во 
спротивно се смета дека е дадено 
позитивно мислење на доставеното 
барање за давање на мислење.

- Општината го обезбеди своето 
мислење уште пред отпочнување 
на било каква постапка за отвора-
ње на рудници. Тоа е обврзувачко 
за постојните органи на локалната 
самоуправа, но и за идните градо-
началници и совети на општина 
Гевгелија. Тоа беше и причината по-
ради што заедно со Советот на оп-
штина Гевгелија ја прифативме 
иницијативата за организирање на 

референдум, бидејќи во законскиот 
рок од 15 дена за произнесување 
по барањето за експлоатација на 
минерални суровини не може да се 
обезбеди мислење од сите граѓани 
на општината, вели градоначални-
кот Франгов. 

Притоа, ги отфрли сите шпекулации 
и обиди за политизација на рефе-
рендумот и за  негово минирање, 
кои се појавија во јавноста. Исто-
времено, нагласувајќи дека на те-
риторијата на општина Гевгелија се 
вршеле и се вршат повеќе истра-
жувања со нејзина согласност, поч-
нувајќи од расположивите количес-
тва на вода, на геотермални води, 
па, се до минерални руовини. Но, 
резултатите од истражувањата во
никој случај не значат и автоматска 
експлоатација, бидејќи за тоа по-
стои посебна законска постапка 
и регулатива. Општина Гевгелија 
отиде и чекор понапред - органи-
зираше референдум за да го 
слушне и мислењето на граѓаните 
и на тој начин го демонстрираше 
својот демократски капацитет. Во 
изминативе години настојувавме 
по сите значајни прашања од инте-
рес на граѓаните да го слушнеме 
и нивното мислење и во тоа не 
погрешивме, истакна Франгов. 

ГРАЃАНИТЕ ДЕМОНСТРИРАА
ЕДИНСТВО И ГРИЖА

ЗА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА
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Актуелно

Гевгелија е меѓу оние општини кои 
сериозно ја разбрале потребата од 
навремено и транспарентно инфор-
мирање на своите граѓани и цела-
та македонска јавност, покажува и 
минатогодишното истражување на 
Центарот за граѓански комуника-
ции. Имено, со истражувањето за
активната транспарентност на оп-
штините, што значи објавување јав-
ни информации на сопствена ини-

Евроамбасадорот Самуел Жбогар, шеф на Делегаци-
јата на ЕУ во нашата земја, при својата посета на Гев-
гелија, на својот домаќин, градоначалникот Иван Фран-
гов му го врачи Сертификатот за општина Гевгелија, 
како признание за партнерството и соработката со 
Европската унија во имплементирање на проекти кои 
се од корист на граѓаните на општина Гевгелија. При-
тоа, тој истакна дека активностите и реализираните 
проекти на општина Гевгелија треба да послужат како 
пример на другите општини како треба да се спроведат 
големи проекти  и како да истите да се реализираат. 
Општина Гевгелија преку повеќе проекти досега има 
остварено успешна соработка со Делегацијата на ЕУ 
во нашата земја, како во поглед на прекуграничната 

СЕРТИФИКАТ
ЗА УСПЕШНАТА
СОРАБОТКА СО ЕУ

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
АКТИВНО ТРАНСПАРЕНТНА

цијатива, биле анализирани сите 
81 општина и 16 министерства во
земјава, вклучувајќи го и град 
Скопје. Притоа, акцентот бил ста-
вен на тоа колку локалните само-
управи го истакнуваат пристапот до 
информациите, нудат информации 
за услугите и надлежностите на
општините, финансиската и буџет-
жската транспарентност, но и ин-
формации за специфичните над-
лежности на општината, инфор-
мираат од општината.

Во вкупното рангирање, според ин-
дексот на активна транспарентност, 
општина Гевгелија од 97 институ-
ции, кои биле предмет на анализа-
та, е рангирана на солидното 14.
место. Поточно, се наоѓа во гру-
пата на институции кои имаат 
добра транспарентност во своето 
работење. Тоа значи дека општина 
Гевгелија во своето секојдневно ра-
ботење се раководи од тоа начи-
нот на кој што ги објавува информа-
циите да биде исплатлив и ефек-
тивен, односно да биде лесно до-
стапен за најширок круг на граѓани.
Исто така, општина Гевгелија ги ин-

формира граѓаните и заинтереси-
раните страни за објавените инфор-
мации и го поттикнува пристапот до 
нив и нивното редовно користење.

Центарот за економски анализи во
Република Македонија, исто така,
го испитуваше степенот на транс-
парентност на буџетскиот процес 
кај општините во  нашата земја. 
Достапноста на буџетските доку-
менти беше  следена во периодот 
декември 2016 - март 2017 година. 
Според добиените резултати, општи-
на Гевгелија е меѓу петте општини 
кои се издвојуваат по добрите при-
мери за редовно објавување на 
буџетските документи. Општина Би-
тола  е на прво место со  12 индексни 
поени, по што следуваат општините 
Демир Хисар со 12, Град Скопје со 
11, Гевгелија со 11 и Куманово со 11 
индексни поени

Овој проект е поддржан од Фон-
дацијата за интернет и општество 
Метаморфозис во рамки на проек-
тот: “Отчетност преку граѓански 
ангажман” со поддршка на Британ-
ска амбасада Скопје

соработка, така и преку програмите за подобрување 
на општинските услуги. Бројните реализирани инфра-
структурни проекти се најдобра потврда за тоа.
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Актуелно

Проектот на општина Гевгелија „Изградба/реконтрук-
ција на улица во туристичко-угостителскиот комплекс 
Милци” со кој општината аплицираше на повикот за 
локална и регионална конкурентност - Инвестиции на
под-грантови во инфраструктурата поврзана со туриз-
мот и поврзувања на дестинациите, ја мина првата 
фаза. Локацијата на инвестицијата (реконструкција на 
постојниот локален пат) се протега десно од автопатот 
Е-75 од казино „Сенатор“ (во близина на археолошкиот 
локалитет Вардарски Рид), па се до граничниот премин 
со Р.Грција – Богородица. Реконструкцијата на патот
наречен Сервисна улица бр.1, која моментално прет-
ставува дел од сообраќајната клучка на автопатната 
делница и има карактер на локален земјен пат, на мес-
та прекриен со асфалт. 

Со изградбата на овој локален пат, како и уредување 
на велосипедска патека, одморалишта, поставување на 
урбана опрема, информативни табли и тоалети, ќе се 
намали сообраќајната фрекфенција на автопатот Е-75 
и граничниот премин Богородица, преку кој годишно 
минуваат над 5 милиони патници, најмногу за туристите 
и гостите, кои од Гевгелија се упатуваат кон туристич-
ко-угостителските објекти во локалитетот Милци како 

Обнова на туристичките дестинации

што се хотели-казината „Принцес“ и „Фламинго“ и не-
колку други помали туристичко-угостителски објекти. 
Истобремено, ќе се подобри комуникацијата во рамки-
те на туристичкиот комплекс Милци, каде што е пред-
видена изградба на нови туристичко-угостителски и 
трговски капацитети.

Вредноста на инвестицијата е 60.669.805 денари, од 
кои 54.602.825 се грант од проектот за локална и регио-
нална конкурентност, додека 6.066.980 се сопствено 
учество на општина Гевгелија.

Градоначалникот на општина Пео-
нија, Република Грција, Христос 
Гунденудис престојуваше во работ-
на посета на општина Гевгелија, 
при што имаше средба со градона-
чалникот Иван Франгов. Двајцата 
градоначалници разговараа за реа-
лизацијата на одобрениот проект 
од ИПА фондовите за прекугра-
нична соработка АКВА М2, со чија 
реализација ќе се врши уредување 
на дел коритото на Сува река. Исто 
така, на средбата стана збор и за 
продлабочувањето на натамошна-
та соработка меѓу двете општини.

На прес конференцијата, одржана 
по средбата, градоначалникот на
Пеонија Гунденудис истакна дека се 
чувствува пријатно што е во Гевге-
лија и со задоволство ја прифатил 

Средба Гунденудис-Франгов

УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА
МЕЃУ ГЕВГЕЛИЈА И ПЕОНИЈА

поканата на градоначалникот Фран-
гов за средба, која се договарала 
од поодамна. Сега, после одобру-
вањето на проектот АКВА М2, ис-
такна Гунденудис, се создаде мож-
ност да се оствари оваа посета и 
да се разменат мислења околу овој 
проект.

Градоначалникот Франгов истакна 
дека во разговорите со својот ко-
лега, освен што разговарале за 
европскиот проект, чиј носител е 
општина Гевгелија, разговарале и 
за тоа дека во наредниот период, 
како градоначалници, да работат 
заеднички околу тоа,  граѓаните од 
двете општини, што почесто да се 
среќаваат и соработуваат на кул-
турен, спортски и економски план. 
Со самото тоа зближување, ќе се 

создадат и предуслови, во некој 
нареден период, да се надминат 
границите меѓу двете земји и гра-
ѓаните од двете страни полесно да
стигнат од едната до другата оп-
штина.

ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКА УЛИЦА МИЛЦИ
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Актуелно

Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов 
во Министерството за регионален развој на Бугарија, 
во Софија, го потпиша договорот за реализација на 
проектот „Афирмација на природните и културните 
вредности во пограничниот регион за подобра видли-
вост и пристап”, одобрен од ИПА-Програмата за пре-
кугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. За 
реализација на овој проект се доделени вкупно 215.312 
евра, од кои 169.692 евра за општина Гевгелија како 
лидер партнер, а преостанатите средства се наменети 
за партнерот Агенцијата за економски развој од Банско,
Бугарија. 

Во рамките на одобрениот проект предвидени се пове-
ќе зафати и содржини за уредување на излетиштето 
Динќут во простор за забава, спорт и рекреација. Со 
проектот е предвидена изградба и уредување на Лет-
но кино, односно изградба на амфитеатар со подвижно 
пано за летни кино-проекции. Исто така, предвиден е 
и простор за поставување на  справи за фитнес и гим-
настика, со што се овозможува практикување на вежби 
во природа. Потоа, уредување на детско игралиште со 
поставување на реквизити и опрема за забава на деца 
- трамбулина, тобоган и лулашки, вештачка карпа за 

Со финансиска поддршка од ИПА-ППС со Бугарија

ДИНЌУТ ЌЕ СЕ УРЕДУВА
ВО МОДЕРНО ИЗЛЕТИШТЕ

искачување, како и игралиште за мал фудбал. Покрај 
детското игралиште и игралиштето за мал фудбал, на 
Динќут ќе биде уредено уште едно детско игралиште 
со опрема од природни материјали - куќичка за деца, 
справа од јажиња, лулашки и слично. На Динќут, спо-
ред проектот, е предвидена трим патека опремена со 
реквизити за трчање и вежбање наменети за возрас-
ната група на посетители, изработени целосно од при-
родни материјали. Се разбира, и урбана опрема, кан-
делабри, клупи, корпи за отпадоци, информативни 
табли и чешми. 

Предвидено е поставување на три летниковци со 
маси и клупи изработени од природни материјали, 
вклопени во конфигурацијата на теренот. Постојната 
техничка просторија, на влезот во локалитетот, ќе биде 
реконструирана и ќе служи за чување на опрема и 
контрола на локалитетот. Со целосната реконструкција 
и уредување на Динќут, но и негова целосна заштита, 
ќе добие ново и модерно катче за забава, спорт и 
рекреација. По потпишувањето на договорот за реа-
лизација во Министерството за регионален развој на 
Бугарија, општина Гевгелија ќе започне со тендерски-
те постапки за реализација на одобрениот проект за 
излетиштето Динќут.
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Летна инфраструктурна активност 

Изградбата на новиот водоснабдителен систем во Гевге-
лија се одвива според планот. Ова беше констатирано при 
вчерашната посета на ревизорот од Романија, претставник 
на ЕУ, која додели грант за реализација на проектот, како 
и претставниците на МСИП проектот преку кој е обезбеден 
заем од Светска банка за имплементацијата на проектот 
„Подобрувањето на системот за водоснабдување во Гев-
гелија”. При увидот на теренот беше констатирано дека  
градбата на резервоарот, потисниот и доводниот цевко-
вод, се одвиваат според динамичкиот план. Во моментот 
на водоснабдителниот систем се работи на поставување 
на хидроизолација на изградениот дел од разервоарот 
и армирање на повисоките делови од разервоарот, чиј 
капацитет е проектиран на 1000 м3 вода. Во состав на 
бунарскиот систем ќе биде изградена хлорна станица,од 
која водата ќе се транспортира до резервоарот преку 
потисниот цевковод со должина од 1.366 метри, а повр-
зувањето на резервоарот со постоечкиот цевковод ќе 
биде извршено со изградба на нов доводоен цевковод со 
должина од 2.186 метри. 

Изградбата на новиот водоснабдителен систем во Гевгели-
ја започна во февруари годинава. Според градоначални-
кот на Гевгелија Иван Франгов, со новиот водоснабдите-
лен систем треба да се обезбедат од 150 до 200 литри 
вода во секунда. Вкупната вредност на проектот изнесува 
105.325.025 денари, или 1.712.602 евра, кои се обезбедени 
од три извори и тоа, заем од Проектот за подобрување на
општинските услуги во износ од 83.471.430 денари или 
1.357.259 евра, обезбеден од Светска банка, грант за 
подобрување на руралната инфраструктура преку МСИП 
проектот во износ од 260.000 евра, од кој 195.000 евра се 
обезбедени преку ЕУ ИПА фондовите, додека 65.000 евра 
се средства од националниот буџет на РМ, како и грант за 
општина Гевгелија, во износ од 5.927.409 денари (96.380 
евра) обезбеден од Министерството за транспорт и врски 

Изградба на новиот водоснабдителен систем

ДОЛГОРОЧНО И КВАЛИТЕТНО
ВОДОСНАБДУВАЊЕ

преку Проектот за водовод и канализација, финансиран со 
заем од Европската инвестициска банка. 

Според евроамбасадорот Самуел Жбогар ваков проект 
се спроведува првпат во рамки на неодамна започнатата 
кампања „ЕУ за тебе“. Морам да потенцирам дека на многу 
успешен начин општина Гевгелија успеа да искомбинира 
различни извори на фондови за финансирање на проек-
тот и мислам дека токму овој начин на реализација на пио-
нер проект  треба да служи како пример на другите општи-
ни како треба да спроведат големи проекти и како да ги 
реализираат, рече на почетокот на градбата амбасадорот  
Жбогар.

Меѓутоа, реализацијата на проектот е доведена во праша-
ње, по одлуката на новиот министер за транспорт и врски 
за запирање на тендерската постапка. Имено, за делот 
од проектот кој треба да се изведе преку Министерството 
за транспорт  и врски за обезбедување на две нови бушо-
тини, на двапати беше повторувана постапката за избор 
на понудувач поради недоволниот интерес од страна на 
понудувачите. Третиот обид за окончување на постапката 
е прекинат од страна на министерот Горан Сугаревски по
запирањето на тендерската постапка поради „битни про-
пусти и недостатоци“. Ваквата одлука е несфатлива ако 
се има предвид дека тендерската документација е подгот-
вена и одобрена од страна на Европската инвестициона 
банка, доделувачот на грантот, а објавена од страна на 
Министерството за транспорт и врски. Со запирањето на 
тендерската постапка за обезбедување на бушотините 
се доведува во прашање реализацијата на проектот, кој
според динамичкиот план, потврден од страна на дона-
торите, треба да заврши до крајот на ноември 2017 го-
дина. Поради тоа општина Гевгелија реагираше до сите 
надлежни државни институции, а ги извести и донаторите 
на проектот.
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Летна инфраструктурна активност 

Во Прдејци почна изградбата на новата детска градинка, 
кој ќе биде сместена во објектот на подрачното основно  
училиште во ова населено место. Со изградбата и 
уредувањето на дел од овој објект ќе се обезбеди 
простор за за згрижувањена 50 деца од предучилишна 
возраст во Прдејци. Вредноста на целокупниот проект 
е 4.884.971 денари, а изведувач на градежните работи 
е Друштвото за производство,градежништво и трговија 
ТЕХНИКА ДООЕЛ од Радовиш, кое на распишаниот 
тендер даде најповолна понуда. 

Општина Гевгелија преку уредување на постојните и 
изградба на нови детски градинки постојано го зголемува 
процентот на згрижување на децата од предучилишно 
образование и ги подобрува условите за престој. Така, 
во 2016 година, од буџетот на општина Гевгелија за 
оваа цел беа издвоени 9.547.000 денари. И тоа, за 
реконструкција на покривот и фасадирање на детските 
градинки „Детска радост“ и „Сончогледи“. 

РЕНОВИРАНА
ГРАДИНКАТА ВО МИРАВЦИ
Во Миравци беше пуштен во употреба реновираниот 
дел од детската градинка „Детска радост“ од страна 
на претставници на УНХЦР-Скопје и Данскиот совет за 
бегалци (ДРЦ), кои обезбедија грант за реализација на 
овој проект. Имено, УНХЦР-Скопје и ДРЦ, со финансиска 
поддршка од Одделението на Обединетото Кралство за 
меѓународен развој (ДФИД), годинава го спроведуваат 
проектот за поддршка на локалните заедници што им 
подадоа рака на бегалците во текот на последните 
неколку години. Претставникот на канцеларијата на 
УНХЦР Скопје, г. Саша Валаџија, во своето обраќање 
пред локалното население рече: „Задоволство ми е што 
можеме од УНХЦР, заедно со нашиот партнер, Данскиот 
совет за бегалци, да направиме нешто за локалната 
заедница што досега толку многу има направено за 
да им помогне на бегалците кои бегаат од војната во 
Сирија, Авганистан, Ирак и од други земји каде што не 
се безбедни.“

Реновирањето на детската градинка во Миравци е 
првиот од десетте проекти што се пушта во употреба. 
Вториот проект што, исто така, беше претставен беше 

Продолжува уредувањето на помалите улици и краци во 
Гевгелија. Со павер елементи беше уредена улицата од 
Моински пат кон Турските гробишта, по што следуваше 
уредувањето на левиот крак од улицата „Кукушка“. Со 
павер елементи ќе бидат уредени и некои други помали 
улици и краци. Со тоа ќе се надмине минатогодишната 
реализирана површина од 9.000 метри квадратни на кои 
беа поставени павер елементи. 

За оваа цел, поточно, за изградба и реконструкција 
на тротоари, патеки, станбени улици и други јавни 
површини со павер елементи во општина Гевгелија. од 
општинскиот буџет беа издвоени 13.842.551 денари. 
Покрај ова, во текот на 2016 година беа изградени скоро 
4 километри нови улици, обновен е асфалтот на над 
8.300 метри квадратни улична површина, а бетонирани 
се 4.000 метри квадратни улични краци.

новото спортско игралиште во кругот на училиштето 
и детската градинка во Богородица. Додека третиот 
завршен проект е изградба на заштитна ограда 
околу основното училиште каде што учат деца од 
Лојане и Ваксинце. Трите завршени проекти заедно 
чинат 1,5 милиони денари а дополнително, следува 
спроведување на проекти во Гевгелија, Моин, Прдејци, 
Стојаково, Удово, Николиќ на југот и во селото Сопот на 
северот на државата.  

НОВИ ПАТЕКИ СО
ПАВЕР ЕЛЕМЕНТИ

ПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА
НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА
ВО ПРДЕЈЦИ
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Интервју

Историски позната по своето производство на свила и 
тутун, општина Гевгелија, која се наоѓа на границата на 
Македонија со Грција денес е позната како сервисно-
ориентиран град со повеќе од 70 компании кои работат 
во различни сектори. Здравствениот туризам и казина 
го трансформира малиот град, кој е сместен веднаш 
до главниот европски коридор Е-75, во просперитетна 
туристичка топ дестинација. Гевгелија е предводена од 
градоначалникот Иван Франгов, економист со импре-
сивни искуство во приватниот сектор.

European Times: Кои лекции од приватниот 
сектор ви  помагнаа во вашата  работа  како 
градоначалник?

Иван Франгов: Искуството од приватниот сектор е многу 
драгоцено, особено затоа што го добивате потребното  
ниво  на креативност и само-управувачкото  раководење  
кое е потребно за да преживеете на пазарот. Мора да 
ги завршувате на време своите задачи, и се зависи 
од напорите кои ги вложувате во тоа. Исто така, не 
може да сте специјализирани во само едно нешто, 
а да не  ве интересираат и други работи. Мора да го 
научите  целиот работен процес, без оглед каков е 
вашиот биз-нис. Овие лекции беа неопходни за мојот 
пристап во јавниот менаџмент како градоначалник.

European Times:  Кои се  најуспешните  бизнис 
приказни во Гевгелија?

Иван Франгов: Како општина, ние нудиме помеѓу 20-
50% намалување на различни општински даноци и так-
си. Ние сме отворени за сите деловни луѓе кои имаат
иницијатива. Нашите урбанистички планови дополни-
телно ќе ги охрабрат инвеститорите, особено во висо-
кото сегментираната туристичката индустрија, како што
се нашите хотели и казина со пет звездички кои се нај-
добри во Македонија. Хотел Фламинго веќе го шири 
нивниот објект и има план за ширење уште повеќе. 
Имаме изградено голема патна инфраструктура; мно-
гу луѓе ја користат, и јас верувам дека уште повеќе ќе 
се направи, се со цел задоволување на потребите на 

Интервју на градоначалникот Иван Франгов за „The Europian Times”

идните инвеститори. Имаме барање од домашни и 
странски инвеститори, кои се привлечени од страна на 
нашето поволно бизнис-законодавство, ниските даноци 
и на долгата листа на владините субвенции за странски 
директни инвестиции кои се  најповолни  во Европа.

European Times: Кои се најголемите предизвици со 
кои се соочуваат за време на вашиот мандат како 
градоначалник на општина Гевгелија?

Иван Франгов: Секој ден е предизвик на свој начин, но  
сигурно еден од најголемите беше бегалската криза во
која стотици илјади луѓе дојдоа од Грција, преку Маке-
донија на пат кон Западна Европа. На граничниот пре-
мин, имавме бегалци од целиот свет. Успеавме да го 
организираме  нивниот транспорт и  да им помогнеме со 
хуманитарна помош од секаков вид. Откако се затвори 
границата за нелегално преминување, ситуацијата се 
врати во нормала.

European Times: Која ќе биде вашата лична порака?

Иван Франгов: Ако имате намера да инвестирате не-
каде, вистинското место за вас е Гевгелија. Овде нико-
гаш нема да најдете затворени врати. Наместо тоа, ќе 
ве пречекаат луѓе кои ќе допрат до вас, и ќе  ви помогнат  
да ги реализираат своите идеи, повеќе и од вашите 
очекувања.

Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов ја прими новинарската екипа 
на угледниот  светски магазин „The Europian Times” и притоа ги запозна со историјата, 
развојот и сегашниот економско општествен момент на општината. Од тој разговор 
произлезе и ова интервју кое  беше објавено во последното издание на магазинот и на 
нивната веб страна. 

ВО ПРЕГРАТКИТЕ НА БИЗНИСОТ И 
ЗАДОВОЛСТВОТО НА КРСТОСНИЦАТА 
НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
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СПАСОВДЕН
Заштитникот на Гевгелија – Спасовден беше одбележан со традицио-
налната „Распеана чаршија - ТРБА, ТРБИ“, на која настапија Распеани 
гевгеличани, Распеани пензионери „Сава Михајлов“, Распеани Радови-
шани, Распеани Валандовчани и Распеани Светиниколчани. На концер-
тот настапија и гостите од Грција - пеачката група од Полипетру. 

Во ликовната галерија „Амам“ беше отворена групна ликовна изложба на 
чле-нови на Друштвото на ликовните уметници од Гевгелија. На излож-
бата која ја отвори новиот претседател на друштвото, Александар Јанев, 
со свои дела учествуваат 12 ликовни уметници од Гевгелија од помла-
дата и постарата генерација, со дела инспирирани од градот Гевгелија.

АПРИЛИЈАДА
На традиционалниот детски маскенбал „Априлијада 2017“ учествуваа децата од 
детските градинки и двете основни училишта во Гевгелија. Специјалното жири
првото место им го додели наа маските Летечки балони од IV-3 од ОУ „Владо Кан-
тарџиев“ и Летувалци од IV-3 од ОУ „Крсте Мисирков“. Второ место освоија мас-
ките Олаф од Фроузен од I-1 и Петли и кокошки од III-2 од ОУ „Владо Кантарџиев“, 
трети беа маските Нуркачи од II-а и Фараони од И-2 од ОУ „Крсте Мисирков“. 
Наградените од општина Гевгелија добија принтери. За најкреативна беше про-
гласена маската Еко принцеза на третоодделенката Ангела од III-4 од ОУ „Крсте 
Мисирков“, а за посебен впечаток, маската Шумски вили на I-2 од ОУ „Владо 
Кантарџиев“. 

МАЈСТОР ГОТВАЧ
Највисоката титула на меѓуна-
родниот гастрономски фестивал 
„СКМЕР“, што се одржа во Ма-
карска, Хрватска, му припадна 
на готвачот Александар Симја-
новски од ресторанот „Боко“ во
Гевгелија. Тој се закити со пла-
кета и со златен медал за при-
готвување и декорирање на ја-
дење, за категоријата во која се
натпреваруваше, на фестивалот 
кој е вистински рај за очи и за
вкусови. На овој Интеррегиона-
лен натпревар се натпреваруваа 
15 готвачи од шест земји, а 
гевгелискиот готвач е прогласен 
за мајстор-готвач.

ИЗЛОЖБА
Државниот архив на Република Маке-
донија и НУ Музеј - Гевгелија ја орга-
низираа изложбата „25 години не-
зависна Република Македонија“ во
уметничката галерија „Амам“ во 
Гевгелија, на која беа претставени 
документи и фотографии за јубиле-
јот. Почнувајќи од осамостојувањето 
и прогласувањето на независноста 
на РМ, меѓународната соработка, мо-
нетарно осамостојување, формирање 
на АРМ и други политички и општес-
твени достигнувања и успеси во кул-
турниот и спортски живот на Републи-
ка Македонија. 
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ЃУРА МАРА
На  третиот ден од големиот христијански празник Велиг-
ден во Миравци се одржа „Ѓура Мара“ најстарата автен-
тична фолклорна манифестација во Република Македо-
нија. На платото пред Домот на културата најнапред бе-
ше прочитана легендата за Ѓура Мара, по што настапија  

домаќините, младите и постарите членови на КУД „Та-
нец“. По нив своите фолклорни способности ги покажаа  и 
гостите, КУД „Пријатељи“ од Јабланица, КУД „Браќа Мин-
кови“ и КУД „Кирил и Методиј“ од Куклиш. 

БАСКЕР ФЕСТ
Педесеттина учесници од дваесетина земји во светот, 
во рамките на меѓународниот фестивал на улична 
уметност „Баскерфест“, на гевгелиското шеталиште 
беше организирана богата забава. Меѓу поатрактивните 

учесници кои се претставија пред граѓаните на Гевгелија 
беа артистите Барбароса, Пеперониус, Винил Брнс, 
Јаника Белиза, Хорхе Енрикес и уште многу други кои го 
привлекоа вниманието со своите настапи.
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ПЕНЗИОНЕРИ
Околу 300 пензионери од општините во Повардарието, меѓу кои и пензионери 
од општина Гевгелија, учествуваа на 22-те Регионални спортски игри кои се 
одржаа во Велес. Прво место во слободни фрлања во кош освоија женската 
и машката екипа на Гевгелија. Второ место екипно во пикадо и шутирање 
пенали освои женската екипа. Во пикадо најуспешна беше Магдалена 
Хофман, а во стре-лаштво Кире Бајрактаров. Второ место во трчање освои 
Мира Ризовска.

КВИЗ НАТПРЕВАР
На финалниот сообраќаен  квиз натпревар  учествуваа по-
бедничките екипи од основните училишта „Владо Кантар-
џиев“,„ Крсте Мисирков“,„ Климент Охридски“ и „Ристо 
Шуклев“ со нивните ментори. Најдобри резултати пока-
жаа учениците од ООУ „Крсте Мисирков“, под менторство 
на наставникот Љубица Зумровска. На првопласирана-
та екипа, РСБСП и додели мобилни телефони, додека
за второ, трето и четвртопласираните, општина Гевгелија 
обезбеди комплет заштитни средства за велосипед.

КНИЖЕВНА ВЕЧЕР
ЈОУ Бибилиотека “Гоце Делчев” во Гевгелија, по повод 
патрониот празник, организираше вечер со проф. Димитар 
Пандов и академик Георги Старделов, насловена како 
“Македонскиот јазик и македонската книжевност”. На нас-
танот посебен белег му дадоа со својата музичка под-
дршка Илија Атанасов на гитара и Сузана Стефанова на 
флејта. 

ЗЛАТО ЗА „ВОРИ“
Компанијата „Вори” од Гевгелија го освои златниот медал во категоријата 
„Најдобар производ” на најголемиот саем за широка потрошувачка во Руската 
Федерација и во Југоисточна Европа „Продекспо 2017” во Москва. Златниот 
медал е освоен за трите исклучително квалитетни производи - ајвар, тавче 
гравче и рижото. Овие производи на „Вори“ ги одушевија  руските граѓани кои 
можеа да ги дегустрираат производите на „Вори“ на македонскиот штанд на 
Продекспо 2017“ во Москва.

ДЕН НА ЕВРОПА
Традиционално, и оваа година во Гев-
гелија беше одбележан Денот на
Европа - 9 мај, на кој учениците од
основните училишта „Владо Кантар-
џиев“ и „Крсте Мисирков“ беа претста-
вени четири држави, членки на ЕУ:
Германија, Шведска, Грција и Кипар,
на специјално поставени штандови 
за секоја од овие четири земји. При-
сутните имаа можност да присуству-
ваат и на богата културно-забавна 
програма на која, свое учество зедоа 
ученици од основните училишта во 
општина Гевгелија, КУД и хип-хоп 
групи. 
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ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ „МАЈКА ТЕРЕЗА“
Во Гевгелија e отворен Центар за
деца со посебни потреби, кој е на-
менет за индивидуална работа и 
третмани со оваа категорија на гра-
ѓани. Ова засега е единствениот 
центар во земјата, чија главна цел е 
зголемувањето на социјалната ин-
теграција и развојот на децата со
посебни потреби. Центарот изоби-
лува со услови за организирање на
разновидни активности, кои вклучу-
ваат програма за рана интервен-
ција во сензорнa соба, терапевтска 

Советот на општина Гевгелија до-
несе одлука за долгорочно задол-
жување на општина Гевгелија, во 
рамките на Проектот за подобрува-
ње на општинските услуги (МСИП), 
за изградба на нови училници во
СОУ „Јосиф Јосифовски“ во Гевге-
лија. Со одобрениот заем во износ
на 34.700.320 денари од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој 
- Светска банка, ќе биде извршена 
надградба на западното крило на 
средноучилишниот центар во Гев-
гелија. Имено, со проектот е пред-
видена надградба на уште два ката 
со што ќе се обезбедат уште 14 
нови училници и други придружни 
простории. На тој начин ќе се 
обезбеди едносменско работење 
на СОУ „Јосиф Јосифовски“ и заш-
теда на енергија.

ЗАЕМ ЗА ДОГРАДБА НА НОВИ 14 УЧИЛНИЦИ

соба за физиотерапија, окупациона 
програма за подобрување на жи-
вотните вештини и работното оспо-
собување преку повеќе работилни-
ци, социо-едукативни активности за
поддршка на родителите, активнос-
ти за градење капацитети и развој 
на стручните лица од центарот и 
активности за социјална инклузија 
со деца со типичен развој. 

Во Центарот се вклучени 30 лица со 
различни попречености, а тоа што го 

прави единствен е индивидуалниот 
пристап кон корисниците, честите 
индивидуални часови со стручните 
лица, програми кои вклучуваат ус-

пешни и признати светски методи 
со докажани резултати и успеси во
работењето со децата со посебни
потреби. Исто така, се обезбедени 
и опремени простории за унапре-
дување на животните вештини и 
работно ангажирање фокусирано 
на способностите и интересите на 
корисниците. За корисниците на 
Центарот е обезбеден превоз од 
нивните домови. 

Вредноста на целиот проект изне-
сува 290.000 евра, а средствата се
обезбедени од Реновабис и Кари-
тас, Италија, а спроведен од апо-
толскиот егзархат во Македонија, 
„Националната Алијанса за лица со 
посебни потреби - Гевгелија“ и Фон-
дацијата „Аполонија“ од Гевгелија. 
Општина Гевгелија ги поддржува 
ваквите проекти и во соработка со
фондацијата „Аполонија“ веќе учес-
твуваше во отворањето на првата 
сензорна и терапевтска соба за де-
ца со посебни потртеби во Гевгелија.
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РАСЧИСТУВАЊЕ НА ОДВОДНИТЕ КАНАЛИ
Во општина Гевгелија се врши конти-
нуирано расчистување на одводните 
канали и речните корита, како во 
околината на Гевгелија, така и во 
другите населени места. Минатата 
година се расчистуваше коритото 
на Сува река, особено по обилните 
врнежи и зголемен водостој, кои пре-
дизвика и штети на мостот што ги 
поврзува двете крајбрежја. Акцијата 
беше континуирана особено ако се 
има предвид дека од јужната страна 
на Сува река се наоѓа Прифатниот 

транзитен центар за мигранти. Исто 
така, се расчистуваше и коритото на
Мрзенска река, како и одводниот ка-
нал „Рауљ“, кој минува крај Гевгелија. 

Покрај ова беше извршено машинс-
ко чистење на каналите Милетково, 
Богородица и Негорци. За чистење 
и одржување на одводните канали
и речните корита во општина Гевге-
лија минатата година беа издвоени 
5.361.460 денари. Акциите за рас-
чистување на коритата на Сува река 

и Мрзенска река и на одводниот ка-
нал Рауљ финансиски беа поддржа-
ни од УНХЦР.

НОВИ СЕМАФОРИ

На две сообраќајници во Гевгелија 
поставени се нови семафори. На 
крстосницата на ул.„Ристо Фршинин“ 
со ул.„Мирче Ацев“,„Рајко Жинзифов“ 
поставена е семафорска инсталаци-
ја со 4 столба за возачки латерни, со 
висина од 4 метри, како и столбови 
за пешаци со сите потребни елемен-
ти. Исто така, семафорска сигнали-
зација е поставена и на крстосница-

та на „Булевар Гевгелија“ со ул. „Де-
ко Ковачев“ во Гевгелија. На оваа 
крстосница се поставени 4 столба 
семафорски конзоли, во висина од 6
метри, со должина на крак од 5 мет-
ри, како и столбови за пешаци со
сите потребни елементи. Работите  
на новите семафори ги изведе ДИ-
ГИТАЛ ДОО Струмица, а вредноста 
на целиот зафат чини 3.374.800 де-
нари, средства кои се обезбедени од 
општинскиот буџет.

ПОДГОТОВКИ 
ЗА ИЗГРАДБА НА 
ВРЕМЕНАТА ДЕПОНИЈА

Општина Гевгелија го стави на јавен 
увид и консултација со јавноста На-
црт-извештајот за стратегиска оцена 
на влијанието на животна средина за 
ЛУПД за мини депонија за комуна-
лeн отпад од времен карактер кај Но-
во Конско. Со тоа всушност почнува 
постапката за изградба на времена 
депонија за неопасен отпад во ре-
гионот на селото Ново Конско во Гев-
гелија. На граѓаните им е овоз-
можено да имаат целосен увид во 

документацијата и влијанието на об-
јектот, кој ќе биде граден и уреден 
по светски стандарди, така што ќе се 
обезбеди целосна заштита на живот-
ната средина. 

Со проектот се предвидува сани-
тарната депонија за неопасен цврст 
отпад да се простира на површина 
од два хектара. Локацијата ќе биде
оддалечена седум километри од Гев-
гелија и 1,3 километри од најблиското 
населено место Ново Конско“. Про-
ектот ќе биде финансиран од јапон-
скиот грант, преку програмата на 
УНДП за помагање на општините 
кои беа зафатени од бегалската кри-

за. Со проектот ќе се обезбеди це-
лосна дистрибуција и депонирање 
на комуналниот отпад, на најсовре-
мен начин, и тоа, се до изградбата и 
профункционирањето на регионал-
ната санитарна депонија во рамки-
те на Југоисточниот плански регион, 
предвидена во Добрешинци.

НАМАЛЕНИ ЗАГУБИ
НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ
Проектот за намалување на загуби-
те на вода за пиење, што го реали-
зираше ЈПКД „Комуналец“ во сора-
ботка со општина Гевгелија, ги дава
првите ефекти. Во делови на Гевге-
лија извршена е замена на 2724 
стари со нови дигитални водомери, 
кои придонесуваат за намалување 
на загубите на вода и многу полесно 
мерење на потрошувачката. Покрај 

ова набавени се и 1300 вертикални 
дигитални водомери, кои се намене-
ти за колективните станбени објекти, 
а чија замена продолжува.

Проектот се реализираше, во рамки-
4те на програмата за подобро водо-
снабдување на Министерството за 
транспорт и врски, со финансиска 
пооддршка од Германската влада 
со доделениот финансиски кредит 
од KFW банката во износ од 543.860 
евра. Општина Гевгелија беше една 

од осумтте општини во земјата каде 
што се реализираше  овој проект.
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На Спасовден беше промовирана 
Монографијата „Гевгелија 130 годи-
ни град“, што ја објави општина Гев-
гелија по повод овој значаен јуби-
леј. На 180 страници, во 14 делови,
прикажан е развојот на Гевгелија, 
почнувајќи од природно-географ-
ските карактеристики и настанокот 
на населбата, па, се до нејзиното 
опстојување по осамостојувањето на 
Република Македонија. Имено, Гев-
гелија за град, според последните 
истражувања во Турскиот државен 
архив, е прогласен на 27 септемв-
ри 1886 година, и тоа, според право-
славниот календар на ден Крстов-
ден.

- Градот како и човекот: се раѓа, рас-
те, се развива, но градот не умира, 
останува за навек - да им обезбеди 
дом и живот на бројни генерации. 
Бројни и бројни генерации биле 
соврсници на неговото раѓање, не-
говиот развој, на неговото опстоју-
вање. Гевгелија минала низ многу
премрежја, се соочила со бројни
предизвици, но, градот успевал да
опстане. И што е уште поважно, гра-
дот успевал да остане посакувана
дестинација за живеење и посету-
вање, истакна градоначалникот на 
општина Гевгелија Иван Франгов, во
своето обраќање на свечената про-
моција на монографијата „Гевге-
лија 130 години град“ во Народниот 
театар во Гевгелија.

Промовирана монографијата „Гевгелија 130 години град“

ОД МАЛ ЦАРИГРАД ДО
ГОЛЕМ ЗАЕДНИЧКИ ДОМ

- Гевгелија во изминативе 130 годи-
ни, од мала населба стана современ 
град, кој е препознатлив бренд во 
Македонија и надвор од неа. Пред 
се, поради благата медитеранска 
клима, еколошката средина и бла-
госостојбата на поднебјето, развојот 
на преработувачката и лесната ин-
дустрија, развојот на сите видови на 
туризам, но најмногу поради отво-
реноста и гостопримството на гра-
дот и неговите граѓани. Низ Гевгели-
ја минувале многу воини, трговци, 
патеписци, сликари, музичари или 
пак обични намерници и туристи, 
кои оставиле свој печат на нејзиниот 
развој, рече покрај другото Иван 
Франгов.

Академик Ѓеорѓи Старделов, на 
многу емотивен начин се обрати до
присутните на промоцијата. Се пот-
сети  на времето минато во својот 
роден град, велејќи дека од стари
времиња, и материјално и духовно,
градот, што сега слави 13 децении 
од прогласувањето за град, се 
одликувал со европски манири. 
Блискоста до Солун, рече Старде-
лов, направила Гевгелија, во отоман-
скиот период, да биде нарекувана 
мал Цариград. Во сите овие 130 
години, растејќи и вознесувајќи се 
себе си, Ти, истакна Старделов, не
растеше и не вознесуваше и нас
самите. Ние израснавме од Тебе и

се врастевме во Тебе. Така, проник-
нувајќи се меѓусебно, станавме, за 
вечни времиња Едно и Неделиво. 
Ти не роди и избра нас заедно да ја 
делиме со тебе нашата заедничка 
животна судбина. 

- Голем предизвик е и на хартија, со 
слика и збор да се пренесе развојот 
на еден град. За секој гевгеличанец, 
а особено за група ентузијасти кои 
се зафатија со макотрпна работа да 
се истражи и да се забележи се што 
се нарекува - изворнo познавањe 
за одредени настани од историјата 
на град Гевгелија и сето тоа уредно 
да се спакува и да се презентира на 
јавноста, велат авторите на моно-
графијата Ристо Стамков и Златко 
Трајков.

Издавач на монографијата „Гевге-
лија - 130 години град“ е општина 
Гевгелија, печатена е во луксузно 
издание, на 180 страници, во тираж 
од 1000 броја, во печатницата „Евро-
па 92“. Свечената промоција започ-
на со традиционалната гевгелиска 
химна „Трба, трби...“ во изведба на 
Распеани Гевгеличани, а пригоден 
концерт имаше мешаниот хор Гор-
тинија. Пред почетокот на промо-
цијата, во фоајето на театарот беше
отворена изложба на стари фото-
графии од Гевгелија.
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- Горд сум што сум се родил, живеам и опстојувам во 
Гевгелија. Што сум нејзин врсник, барем во еден помал, 
но значаен дел од нејзиниот развој. Последнава децени-
ја Гевгелија продолжи да живее и да се развива, доби 
многу нови обележја и погодности, кои придонесуваат за 
подобрување на условите за живот. Но, истовремено и 
го менуваат градскиот лик, приближувајќи го до европ-
ските стандарди. Бидејќи Гевгелија отсекогаш, од своето 
раѓање, па, до денес, важела за европски град.

Ваквата придобивка треба да ја негуваме и да ја чу-
ваме. Заради нас и заради идните генерации. Затоа, и 
пишаното сведоштво за Гевгелија, по повод 130 годиш-
нината од нејзиното прогласување за град, претставува 
мал, но, значаен придонес за историјата на овој град. 
Порака за сите генерации, сегашни и идни, е дека Гев-
гелија продолжува да живее. А, заедно со неа и ние, 
нејзините граѓани, кои живееле и растеле заедно со 
својот роден град. Исто така, кои ќе живеат и ќе растат 
заедно со него. Сведоштвото за тоа ќе остане за навек 
и ќе претставува патоказ за идните генерации.

(од воведната реч во монографијата на градоначалникот 
Иван Франгов)

- Наш граду, наш роденграду! Во сите овие Твои три-
наесет децении, растејќи и вознесувајќи се себеси, Ти нè 
растеше и нè вознесуваше и нас самите. Ние израснав-
ме од Тебе и се врастевме во Тебе. Така, проникнува-
јќи се меѓусебно, станавме, за вечни времиња, Едно и 
Неделиво. Ти си, Гевгелио, и ние сме Твоите граѓани, со
Тебе налик на Твоите извишени кипариси што го кра-
силе речиси секој гевгелиски двор и дом. Тие, иако во 
овие 130 години од Твоето раѓање, биле изложени на 
познатите гевгелиски ветришта, никогаш не ја сломиле 
својата и нашата снага, туку постојано ја издигнувале 
угоре спрема високоно небо, сфаќајќи го стихот на Бла-
же Конески како основен животен принцип на нашето 
опстојување, дека најважното и најсудбоносното во жи-
вотот е да никнеш.

Убаво е речено: човекот не си ги избира ни родители-
те, ниту, пак, градот, она родно место во кое се родил 
и ги направил првите чекори на својот животен пат. Но, 
затоа, пак, во времето доаѓа време кога ние можеме, 
како денес, да го речеме спротивното, дека Ти нè роди 
и нè избра нас заедно да ја делиме со Тебе нашата 
заедничка животна судбина. Затоа, имено, денес Те 
прославуваме и вознесуваме како свое чедо.

(од предговорот во монографијата на академик Георги 
Старделов)
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Фондацијата „Аполонија“ во Гевгелија, својот десетгоди-
шен јубилеј го одбележа со завршна изложба од 16. Меѓу-
народна ликовна колонија – една од бројните манифеста-
ции и активности што ги организира оваа фондација. На 
изложбата беа презентирани делата на десет ликовни умет-
ници од Македонија, Србија и Бугарија, кои ги изработија 
инспирирани од гевгелиското поднебје, а престојуваа и во 
Ума, каде што работеа на обновувањето на иконостасот на 

10 ГОДИНИ НА
ФОНДАЦИЈАТА 
„АПОЛОНИЈА“

ХРОНИКА

Во уметничката галерија „Амам“ во Гевгелија отворена е изложба на 
струмичките сликари Никола Пијанманов, Ване Костуранов, Љупка Га-
лазка Василев и Марјан Ѕингаров. Секој од овие четворица струмички 
ликовни творци, создава на свој оригинален уметнички јазик кој започнува 
да жари таму некаде во заумноста на мислата, а пламнува на сликарско-
то платно,-рече на отворањето на изложбата Мирјана Крстева- Масети.

Ансамблот „Бојмија“ реализираше уште една успешна турнеја гостува-
јќи со втората група фолклористи на ФА „Неретва“ од Јабланица, Босна 
и Херцеговина. За време на нивниот престој во Јабланица беа организи-
рани два концерта, од кој едниот беше по повод 74 години од „Битката 
за ранетите на Неретва“ на кој собир имаше над 4.000 посетители од 
поранешна Југославија.

Во рамките на манифестацијата “Гевгелиска пролет 2017” во хотелот „Апо-
лонија“ беше одржан клавирски концерт на учениците од класата на 
професорот по пијано во ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ - Скопје. Крис-
тијан Каровски. На кој настапија учениците Лабина Поп Дучева, Дамјан 
Милески, Мимица Дучева, Лиле Стојковска, Амина Никочевиќ, Тодор 
Спанџов и Ивана Јанаќиева.

Во Народниот театар во Гевгелија, актерот Петар Темелковски, гостува-
ше со  монодрамата „Песни за татковината“ од Никола Јонков Вапцаров. 
Ова е  авторски проект на Петар Темелковски, а по повод 75-годишнината 
од смртта на македонскиот револуционер, хуманист и поет Никола Јонков 
Вапцаров....

црквата „Св.Пантелејмон“. Инаку, досега на Меѓународната 
ликовна колонија „Аполонија“ учествувале 90 уметници, 
кои создале над 300 уметнички дела, а фондацијата е до-
маќин и на биеналната уметничка колонија „Остен“.

Фондацијата „Аполонија“ е основана во 2007 година, а во 
последните десет години, вели нејзиниот претседател Аце 
Ристовски, со огромна поддршка од поединци и организа-
ции беа остварени многу програми и проекти наменети за 
деца, граѓани и институции на кои им беше потребна по-
мош. Во делот на образованието фондацијата „Аполонија“ 
досега има остварено успешна соработка со основните 
училишта во Гевгелија, СОУ “Јосиф Јосифовски”, Факул-
тетот за туризам и бизнис логистика, детските градинки, му-
зичкото училиште и градската библиотека “Гоце Делчев”. 

На полето на литературата фондацијата спонзорира изда-
вање на книги, промоции на книжевни дела и одржување на 
поетски вечери. Во текот на изминатите години има спон-
зирирано одржување на преку 400 концерти на класична 
музика, над 200 ликовни изложби, коцерти на локалните 
фолклорни групи, а веќе 20 години е официјален спонзор 
на Џез фестивалот во Скопје. Чест гостин во Гевгелија е
прославениот Симон Трпчевски, кој доби грант од фондаци-
јата во износ од 10.000 евра за набавка на големо пијано. 

Заштитата на човековата околина е постојано во фокусот
на активностите на фондацијата „Аполонија“, а се мани-
фестира преку постојани акции, како што се викенд-посети-
те на 50 дечиња во природата. Годишно се организираат 
преку 100 “Дена со природата”, во кои активности од 2008 
до 2017 имаат учествувале над 500 деца. 
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На 7. меѓународен натпревар во Гевгелија

УЧЕСТВУВАА НАД
150 МЛАДИ ПИЈАНИСТИ 
Над 150 млади пијанисти учествуваа на 7. меѓунаро-
ден натпревар на млади пијанисти “Гевгелија 2017”, 
што се одржа во гевгелискиот хотел „Аполонија“. Мла-
дите пијанисти од Македонија, Бугарија, и Косово за
време на тридневниот напревар имаа можност да ги
покажат своите мајстории на пијаното и да се нат-
преваруваат за наградите во пет категории. Оваа го-
дина жири комисијата која ги оценуваше натпревару-
вачите ја сочинуваа проф. Милица Шперовиќ-Рибар-
ски од Македонија, проф. Драгомир Братиќ од Србија 
и проф. Маја Кастратовиќ од Словенија. 

На отворањето на натпреварот пред присутните нат-
преварувачи и нивните родители, најнапред, се об-
рати претседателот на организацискиот одбор м-р 
Глигор Гелебешев, кој истакна дека Гевгелија по сед-
ми пат ќе биде центар на голем број млади музички 
надежи, кои ќе покажат колку навлегле во тајните на 
интерпретирање на дела на големите музички имиња. 
Натпреварот за отворен го прогласи градоначалникот 
на општина Гевгелија, Иван Франгов, кој им посака 
добредојде на сите учесници и на жири комисијата, 
нагласувајќи дека овој натпревар веќе стана уште 
едно од многубројните културни обележја на градот.

НОВА КНИГА ОД
СТЕФАН МАРКОВСКИ
Во Гевгелија беше промовирана поетската книга „In 
Nomine“ од Стефан Марковски, која содржи 41 песна 
и е дел од едицијата „Ѓерѓеф“ на издавачката куќа 
„Македонска реч“ од Скопје. Во „In Nomine“, Стефан 
Марковски не ја следи главната поетичка структура на 
неговата генерација, во која доминира иронијата како 
основна стилска фигура и светоглед на реалноста. На-
против, тој е склон кон чисто лирскиот асоцијативен тип
поезија, кажа промоторот на промоцијата Ефтим Клет-
ников. Нему, пред се, му е битен, како што би рекол Кар-
лајл, метафизичкиот квалитет на песната, на кого во 
европската модерна посебно инсистираа симболистите.“

Марковски во декември минатата година ја објави сво-
јата четврта поетска збирка насловена „Сиво сјаат все-
лените“ со која ја доби наградата „Бели мугри“ на 
Домот на културата „Кочо Рацин“ за необјавена поетска 
збирка од автор до 35-годишна возраст. Деновиве на 
Стефан Марковски му беше врачена и наградата „Крсте 
Чачански“ за 2017-та на Здружението за литература, 
култура и наука „Бран“-Струга и списанието „Бранува-
ња“ за книгата кратки раскази „Смртта долетува насмев-
ната“, која неодамна излезе од печат. 

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Заштитата на историските и гради-
телските традиции во општина Гев-
гелија се реализира преку изработ-
ка на проекти и конкретни зафати, 
кои се реализираат како резултат на 
соработката на општина Гевгелија, 
Заводот за заштита на споменици-
те-ПЕ Струмица и Музејот во Гев-
гелија. Во изминатиот период беше
извршена реконструкција на фаса-
дата на зградата на библиотеката 
„Гоце Делчев“ во Гевгелија, со сред-
ства обезбедени од Министерство-
то за култура, како и замена на 
столаријата во овој објект, со сред-
ства кои ги обезбеди општина Гев-
гелија.

Во моментот во тек е реконструкци-
јата на фасадата на железничката 
станица во Гевгелија, која се реали-
зира со доделените средства од
програмата на Владата на РМ. Во
Заводот за заштита на споменици-
ПЕ Струмица се работи и проект за
реконструкција на фасадата на Анд-
реевиот конак во Гевгелија. Мината-
та година Музејот во Гевгелија за-
почна со конзерваторско-реставри-
ските работи на внатрешниот бедем
на централниот комплекс на архео-
лошкиот локалитет Вардарски рид 
кај Гевгелија. Покрај ова во Музејот, 
во рамките на програмата за зашти-
та на историските и градителските 

традиции, во тек е конзервација и
реставрација на керамичкиот дви-
жен материјал од археолошкиот ло-
калитет Мрдаја, кој претставува на-
колна населба и е единствена од та-
ков вид досега откриена на брегот 
на Дојранското Езеро.
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KУД НЕГОРЦИ НА 
ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ 

Куд Негорци од 13 до 19 јуни учеству-
ва на детскиот фолклорен фестивал 
Sani Olimpia во Кранево Р. Бугарија, на 
исриот учествуваат групи од Украина, 
Молдавија, Романија, Турција, Полска 
Македонија и Бугарија.

Ученичката Теодора Николовска (ОУ 
„Климент Охридски”) го освои првото 
место во големата група-девојки на
Државниот натпревар „Детски сема-
фор 2017„ во Скопје. Рафаил Сулев 
(ОУ„Владо Кантарџиев„) беше трет во 
големата група-момчиња, а солиден 
резултат постигна и Бојан Баламовски 
(ОУ„Ристо Шуклев“).

НАГРАДЕНИ

Учениците од ООУ „Крсте Мисирков“ 
на Меѓународен натпревар по мате-
матика, на кој учествуваа околу 16 000
деца од повеќе држави, а кој го орга-
низираат Педагошката асоцијација 
„Образование без граници“ од Бугари-
ја и Образовниот центар „Иновација“ 
од Казахстан, освоија високи награ-
ди. Со ЗЛАТЕН медал се закитија:

- Јован Петров - осмо одд. ментор 
Виолета Точева, наставник Љубица 
Делиманова;

- Ирина Прошева - шесто одд. ментор 
Виолета Точева, наставник Наташа 
Смилкова;

- Ива Цицмиловиќ - шесто одд. ментор 
Виолета Точева, наставник Наташа 
Смилкова;

- Костадин Прошев - шесто одд. мен-
тор Виолета Точева, наставник Ната-
ша Смилкова. 

Со БРОНЗЕН медал се закитија:

- Дијана Јакимовска - шесто одд. 
ментор Билјана Иванова, наставник 
Цветанка Никова;

- Тања Маркова - седмо одд. ментор 
Велика Карагошева, наставник Оли-
вера Проева.

ДВЕСТА МАТУРАНТИ ГО 
ЗАИГРАА МАТУРСКИОТ 
КВАДРИЛ

Околу 200 матуранти од СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ од Гевгелија, под мен-
торство на професорката Виолета 
Аризанова, и годинава, точно на плад-
не, на 19 мај, го изиграа матурскиот 
квадрил на шеталиштето во Гевгели-
ја. Тие заедно со матурантите од не-
колку градови во Македонија и ма-
турантите од 15 европски држави и 
120 градови заиграа по Штраусовите 
звуци на тој начин одбележубвајќи го 
своето матурирање. Пред почетокот 
на матурскиот танц на плоштадот во 
Гевгелија, средношколците делеа по-
зитивни пораки за сeмејствата, а гра-
ѓаните  можеа да донираат средства 
кои се наменети за семејства со  
социјален ризик.

ФОТО ВЕСТ

Традиционалната манифестација Гев-
гелија денс 2017 организирана од ЈОУ
Пиоенрски дом од Гевгелија и оваа 
година ги собра на едно место најдоб-
рите денсери од Гевгелија. На сцената 
во Народниот театар настапија Мис-
тик, Прима Данса и групата од ОМУ 
„Васо Карајанов“ како и групата „Еу-
река“ од Скопје. Танцувачите се прет-
ставија во најдобро светло и ја пока-
жаа сета убавина на модерниот танц.

Официјалниот дел од програмата за-
почна во 11.30 часот кога на Маке-
донското радио беа емитувани пора-
ките до матурантите од градоначал-
ниците на Скопје, Охрид, Струмица 
и гевгелискиот градоначалник Иван 
Франгов. Во 11.40 часот следуваше 
директно вклучување на Радио Сло-
венија, од каде  се презеде музиката 
од Штраусовата опера „Лилјакот”, на
која матурантите точно во 12 часот
во сите градови - учесници на мани-
фестацијата го танцуваа квадрилот.

ГЕВГЕЛИСКИОТ-НАЈДОБАР 
СРЕДНОШКОЛСКИ ХОР ВО 
ЗЕМЈАТА

Со освоени 97 поени, хорот при СОУ 
Јосиф Јосифовски ја освои првата 
награда и прво место на државниот 
натпревар на хорови и оркестри во
Македонија, во конкуренција на сред-
ношколски хорови, кој се одржа во 
Кавадрци. Со оваа деветта по ред
прва награда, хорот ја оправда за-
служената титула “најдобар средно-
школски хор” во Македонија. 

Во конкуренција на хорови од ос-
новните училишта, хорот при ООУ 
Владо Кантарџиев, ја освои третата 
награда. Овој хор оваа година пока-
жа голем и сериозен напредок, и прв
пат учествуваше на државните нат-
превари. 
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МЛАДИТЕ ФОЛКЛОРИСТИ
НАЈДОБРИ ВО ХАСКОВО

Младите гевгеличани, членови на ан-
самблот Бојмија, го освоија првото 
место, за учесници од 11-14 години, на 
престижниот „Етно фестивал на 17-ти 
Меѓународен детски фестивал “Деца 
на Балканот - со духовно бо-гатство 
во Европа”, кој се одржа во Хасково, 
Бугарија. Фестивалот е по-врзан со 
еден од најимпресивните празници - 1 
јуни - Меѓународниот ден на детето. 

ПРИЕМ ЗА ПРВЕНЦИТЕ
НА ГЕНЕРАЦИЈА

Градоначалникот на општина Гевге-
лија, Иван Франгов денеска ќе при-
реди свечен прием за најдобрите уче-
ници меѓу добрите, на првенците на 
генерација од основните училишта од 
територијата на општина Гевгелија. 
Како и секоја година и оваа сите тие ќе   
добијат парична награда во вредност 
од 5.000 денари. Оваа учебна 2016/17 
година првенци на генерацијата се:
од училиштето Крсте Мисирков Дими-

ИЗЛОЖБА НА МЛАДИТЕ 
ФРАНКОФОНИ

Младите франкофони од ООУ „Владо
Кантарџиев“, „Крсте Мисирков“ и „Рис-
то Шуклев“, со нивните наставници 
по француски јазик и ликовно обра-
зование, по повод Меѓународниот ден 
на франкофонијата изработија сли-
ки и цртежи на тема „Јас и францус-
киот јазик“. Цртежите беа изложени 
во уметничката галерија „Амам” во 
Гевгелија. Инаку, во Македонија денес
има повеќе од 50.000 активни го-
ворители на францускиот јазик во 

КУД “Танец” од Миравци во Черно-
морец-Созопол, по втор пат учес-
твуваше на фолклорниот фестивал 
“Черноморски вечери-2017”. Играор-
ците од ова друштво, учествуваа на
свеченото дефиле со кое се отвори 
овој фестивал, а  го презентираа  бога-

И оваа година Здружението на музич-
ко-балетски педагози „Леге Артис“, во
соработка со Бирото за развој на 
образованието, ги организираше Ре-
гионалните хорски и оркестарски смот-
ри. Над 300 ученици од основните и
средни училишта во општините Гев-
гелија и Богданци, пред својата пуб-
лика и пред жири комисијата, покажаа 
што сработиле на часовите по хорско 

ВТОРО МЕСТО ЗА 
„ФЕСТИВАЛОТ НА 
СМОКВИТЕ“

Угосителско - туристичката струка во
СОУ „Јосиф Јосифовски“ во Гевгели-
ја го освои второто место на меѓуна-
родниот натпревар „Туристички пазар“
што се одржа во Сараево. Б и Х. На
напреварот учествуваа угостителско-
туристички училишта од Белград, 
Загреб, Пула, Опатија, Раб, Хвар,
Лесковац,  Врњачка Бања и др. Учени-
ците на натреварот се претставија 
со штандови, со производи од свое-
то поднебје, кои се традиционални и 
белег на регионот, со реклама и го-
ворен настап, на мајчин и на англиски 
јазик.

тар Лешев, од училиштето Ристо Шук-
лев од Негорци Софија Маркова, од 
училиштето Климент Охридски од 
Миравци Верица Добарџиева и од 
училиштето Владо Кантарџиев Ева 
Петкова. 

најразлични општествени сектори, а 
токму францускиот јазик е заеднич-
киот именител што ги обединува зем-
јите членки на франкофонијата - наве-
дуваат организаторите.

и оркестарско музицирање. Во конку-
ренција на основни училишта, најдо-
бар беше хорот на ООУ „Владо Кан-
тарџиев“, најдобар средношколски 
хор беше хорот на СОУ „Јосиф Јоси-
фовски“, додека за најдобар оркестар 
беше прогласен оркестарот на СОУ 
„Богданци“. Најдобрите стекнаа право 
да настапат на Државните хорски и 
оркестарски смотри.

РЕГИОНАЛНИ ХОРСКИ И ОРКЕСТАРСКИ СМОТРИ

тото фолклорно богатство и обичаи 
на општина Гевгелија и Република 
Македонија. На овој престижен фес-
тивал, оваа година, учествуваа ансам-
бли од Хрватска, Србија, Унгарија, 
Романија, Македонија и домаќинот 
Бугарија. 

КУД ТАНЕЦ ОД МИРАВЦИ НА ФЕСТИВАЛ ВО БУГАРИЈА
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ФК „КОЖУФ“
ВО ВТОРА ЛИГА

Фудбалерите на ФК „Кожуф“ стиг-
наа до целта – се вратија во Вто-
рата македонска фудбалска лига. 
Гевгеличани го слават успехот на
Кожуф, еден од најстарите фудбал-
ски клубови во Македонија, бидејќи 
успеа да се врати во Втората лига. 
Имено, со победата против Питу Гу-
ли од 3:0, гевгелиските фудбалери 
си обезбедија настап во повисок 
ранг на натпревари..

Истото го стори и Борец од Велес
по победата од 2:0 против Прева-
лец. Некогашните стандардни прво-
лигаши, Кожуф и Борец, беа доми-
натни во Третата фудбалска лига 
и потврдија дека се враќаат на 
старите патеки на успехот.

ОСВОЕН ВРВОТ МУСАЛА

Планинарите од ПД „Кожуф“ од Гев-
гелија се искачија на највисокиот 
планински врв на Балканот - Му-
сала (2925 м). На акцијата, што ја
организираа гевгелиските плани-
нари, се приклучија и планинарите 
од спортски клуб „Клисура“ од  Де-
мир Капија, ФРЕЕ ХИКЕРС - Него-
тино, П.Д.Серта - Неготино, П.С.Д.
Орле - Кавадарци и П.А.О.К. Енту-
зијаст - Струмица.

Врвот Мусала се наоѓа на плани-
ната Рила, во близина на зимскиот 
центар Боровец, на 80 км од Софи-
ја. Според некои пишувања, името 
му произлегува од „Мус Алах“, или
„место за молитва“, „врв за молит-
ва“, и името е дадено за време на 
турското ропство. Во периодот 1949-
1962, врвот се нарекувал „Сталин“, 
по името на советскиот диктатор Јо-
сиф Сталин. Средната годишна тем-
пература на врвот изнесува -2,9°С, 
апсолутната минимална -31,2°С, ап-
солутната максимална 18,7°С. Во 
просек 254 денови во годината 
врвот Мусала е покриен со снег. 

ПЛАНИНАРСКИ МАРШ 
„ПЕРО ИЛИЕВСКИ“

Меморијалниот планинарски марш
“Перо Илиевски - Ума 2017“ по 24.
пат се одржа во чест и сеќавање на
Перо Илиевски, еден од основа-
чите на планинарското друштво 
„Кожуф“ од Гевгелија. Многу члено-
ви од планинарските друштва од
југоисточниот регион, меѓу кои по-
веќето млади, дојдоа да рекреираат 
и маршираат по средно тешката па-
тека трасирана во атарите на пла-
нинските села Конско и Ума, патека 
која беше меѓу најомилените на чич-
ко Перо.

Ваквата масовност, велат органи-
заторите на маршот, не мотивира 
и во иднина да преземаат актив-
ности за привлекување на млади-
те потенцијални планинари од ре-
гионот. На целта во селото Ума беше 
положено цвеќе на спомен плочата 
на Перо Илиевски, а маршот завр-
ши по церемонијата за доделување 
благодарници за учество и заед-
ничкиот ручек.

ПАРАЛАГЛАЈДИНГ 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА 
КОЖУФ

На Кожуф планина, во организаци-
ја на параглајдинг клубот „Пеликан 
екстрем“ од Гевгелија, а помогнато 
од општина Гевгелија, беше одржано 
првото Параглајдинг истражување. 
Официјалното отварање на поле-
тиштето од Кожуф планина требаше 
да се случи на 22 април, во саботата, 
но поради силниот ветер тоа беше 
одложено за наредниот ден, неде-
ла, 23 април во 13 часот. 

Околу 60 параглајдеристи од Репуб-
лика Македонија учествуваа на ова 
истражување и на ова прво тест ле-
тање. Полетиштето беше над Сер-
менин, на 24 км од Гевгелија. Члено-

СПОРТ

Ракометарките на женскиот клуб на
ветеранки „Југ„ од Гевгелија од 22
до 24 јуни учествуваа на меѓународ-
ниот турнир за ветеранки и ветерани 
во Копер, Словенија, На турнирот 
настапија 16 екипи од Словенија, 
Хрватска, Србија, Италија и Маке-
донија. Ветеранките од Гевгелија 
одиграа три натпревари со екипи 
од Љубљана, Изола и Птуј, одиграа
еден нерешен натпревар а два 
изгубија, но се претставија во многу
добро издание, земајќи го во пред-
вид фактот што во другите екипи 
организаторот дозволил да играат
и помлади ракометарки. Наредниот 
турнир на кој ќе настапат ракомет-
ните ветеранки ќе биде во текот на 
октомври, оваа година во Дојран.

вите на Пеликан клубот ја завршија  
подготовката  на полетиштето со ме-
ханизација и финализација. Стартот 
беше насочен кон исток и југ, а 
предвидени беа околу 8000 метри 
квадратни за слетување. 
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Во 1922 година, била донесена 
првата вистинска фудбалска топка 
во Гевгелија и во едно маало било
формирано неофицијално друштво
„Сако“. „Вистинската фудбалска ак-
тивност започнува со основањето 
на Кожуф. А, тоа беше во 1922 го-
дина есента, или, поточно речено, 
пролетта идната година, кога се 
одржуваат првите официјални нат-
превари.“ (според сеќавањата на 
Ангел Карајанов, еден од најголе-
мите фудбалски симпатизери).

По тој повод се формирал Ини-
цијативен одбор за основање на
општинскиот фудбалски клуб, чии 
основачи биле Ристо Костов, Ѓеорѓи 
Кусеников, Ангел Карајанов и Петар 
Стојменов. За името на клубот Ѓеор-
ѓи Кусеников, еден од основачите, 
забележал: „Се собравме во мојот 
дуќан и долго расправавме за по-
ставувањето на работата. Голема 
дискусија се водеше и околу името. 
Беа предложени имињата како Југ, 
Македонија, Вардар, Беласица... но,
на крајот беше усвоен мојот предлог
– тимот да се вика Кожуф. Сега се
потребни играчи, членови и сред-
ства... Утредента отидов кај срес-
киот началник за да го регистрирам 
клубот...“ 

ФК „Кожуф“ бил втор по старост ре-
гистриран клуб во поранешна Југо-

славија, после ФК „Хајдук“ од Сплит
кој бил регистриран во 1914 година.
Имало и постари клубови од ФК 
„Кожуф“, меѓутоа, тие не биле прав-
но регистрирани пред регистрација-
та на гевгелискиот фудбалски клуб.

Првата фудбалска топка – кожена 
крпеница, во ФК „Кожуф“ ја донел 
Ристо Костов, тогашен играч на 
првиот тим, откако се вратил од 
13-дневниот соколски семинар во 
Белград, есента во 1922 година. Спо-
ред други првата топка во градот ја 
донел Димитар Старчев и со неа се 
играло во неговото маало. Според 
трети, првата фудбалска топка е 
добиена од англиски војници кои за 
време на Првата светска војна би-
ле на поминување низ Гевгелија.

Во почетотот на своето постоење 
ФК „Кожуф“ имал две игралишта, на
две сосема спротивни страни на
градот и се користеле во две раз-
лични сезони. При дождливо време, 
а особено зиме и напрелет се игра-
ло на игралиштето кај касарната, 
додека во другите две сезони се иг-
рало на игралиштето „чаирот“, вед-
наш зад железничката станица во 
Гевгелија.

Првиот официјален натпревар на 
ФК „Кожуф“ се одиграл во пролет 
1923 година со струмичката екипа 

„Тиверија“ во Струмица, кога резул-
татот бил 3:0 за Тиверија. Првата 
екипа на ФК „Кожуф“, чија боја на
дресот била црвена, била во состав: 
Тодор Стојчев, Јанко Шопов, Јован
Попов, Петар Стојменов, Никола То-
дов, Богдан Бојаџиев, Томе Андреев, 
Ристо Костов, Томе Јосифов, Драги 
Михајловиќ и Илија Ашиков.

По ова, во 1927 година, следуваат 
и првите гостувања во странство, 
поточно, во Солун, каде на враќање 
биле донесени нова спортска оп-
рема, како и 150 значки со логото 
на клубот. Најтешките моменти на
ФК „Кожуф“ следувале пред Втората
светска војна, особено од 1933 до
1934 година, кога клубот бил во
тешка финансиска криза. Позабе-
лежителен успех на ФК „Кожуф“ е
забележан во 1936 година, кога би-
ло освоено и жупското првенство.

Со започнување на Втората свет-
ска војна, замреле активностите на
ФК „Кожуф“, а многу фудбалери го
напуштиле теренот и се приклучи-
ле во партизанските единици. По
ослободувањето ФК „Кожуф“ за прв-
пат станува член на Македонската 
фудбалска лига во 1950 година, ка-
де бележи големи успеси. 

(од Монографијата
„Гевгелија 130 години град“)

ПРВАТА ФУДБАЛСКА ТОПКА ВО ГЕВГЕЛИЈА 
СТИГНАЛА ВО 1922 ГОДИНА
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