
 

О П Ш Т И Н А  Ц Е Н Т А Р  Ж У П А 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

ЖУПА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

 

Почитувани граѓани  

Следејќи ги приоритетите, кои ги дефиниравме од самиот почеток, заедно со Советниците при 

Совет на Општина Центар Жупа, во изминатава 2020 година, работевме, градејќи  ја општина 

Центар Жупа како посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со развиена рурална 

инфраструктура, чиста и здрава животна средина. 

Должен сум како Градоначалник на Општина Центар Жупа, а во рамките на програмата за работа, 

да дадам краток осврт за проектите кои ги ветивме, со цел да им го подобриме животот на сите 

граѓани на Општина Центар Жупа за изминатат 2020 година. 

Локалниот развој подразбира општествен и економски развој, во рамките на локалните заедници 

и се однесува на остварувањето цели и интереси на граѓаните, што имаат локално значење. Со 

оглед на тоа дека локалниот развој има суштинско значење за задоволување на оние директни 

потреби, кои што се релевантни за секојдневното живеење и работење на граѓаните, во овој 

процес се инволвирани сите институции на локално ниво и структури на локалните власти. 

Идеите потекнуваа од Вас граѓаните, од бизнис и академската заедница, а ние ги реализиравме, 

чекор по чекор, со јасна визија и со голема финансиска подршка од централната власт, притоа 

земајќи ги во предвид сите аспекти на општественото живеење. 

Работевме на подобрување на инфраструктурата како во сите населените места. Работевме на 

подобрување на комуналната хигиена и зачувување на животната средина, бевме доста активни 

на полето на локалниот економски развој  како и во социјалната заштита.  

 Продолжуваме и понатаму да работиме со единствена цел, подобрување на животот на сите 

граѓани на Општина Центар Жупа 



.       РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2020 ГОДИНА 

1. Изградба на локален пат Центар Жупа - село Црнобоци 
 Со средства обезбедени од Министерството за финансии, како грант за претходно 

успешно резилизиран проект во 2020 година успеавме да го реализираме проектот за Изградба и 
асфалтирање на локален пат во населено место Црнобоци, во должина од 1 км. 

 
2. Изградба и реконструкција на локален пат Центар Жупа – Голем Папрадник- Дебарско 

Езеро 
Преку програмата на Владата на Република Северна Македонија, за развој на туризмот беа 

обезбедени средства за реализација на проектот за изградба локален пат со цел да се обезбеди 
пристап до брегот на Дебарското Езеро, Центар Жупа – Голем Папрадник – Дебарско Езеро во 
должина од 3.2 км. Со реалзиација на проектот за прв пат се обезбедува пристап со асфалтиран 
пат до брегот на Дебарското Езеро, со проектот се овозможува можности за развој и изградба на 
капацитети за селски и езерески туризам, рекреација на граѓаните, спортски риболов и др. 

 
3. Реконструкција и рехабилитација на локален пат населено место Коџаџик – населено 

место Новак 
 Со обезбедени средства од ИПАРД програмата за рурален развој преку Агенцијата за 

финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој во 2020 година успеавме да го 
реализираме проектот за реконструкција и рехабилитација на локалниот пат Коџаџик –  Новак во 
должина од 2,5 км со проширување. 

 
4. Изградба и уредување на селски улици во населено место Броштица. 
Согласно годишната програма за изградба и уредување на селски улици во населените 

места во општина Центар Жупа, во населеното место Броштица беа изградени и уредени стари 
улици со поставување на павер елементи - бекатон плочки на просторна површина од 800 метри 
квадратни. 

 
5. Асфалтирање и уредување на спортски терени во населените места Коџаџик и Новак.  
   Во населните места село Коџаџики и Новак во склоп на училиштата, успеавме да 

рeализирам два проекти: изградба и асфалтирање на два спортски терени со намена за мал 
фудбал, кошарка и одбојка. 
 


