
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА ШТИП

Во пишаните документи Штип за првпат се споменува во I век од н.е. во времето на 
римскиот  цар Тибериј  /14-37/  година како  пеонски  град  Астибо.  Таму Штип  се  вбројува  меѓу 
поголемите  и  значајни  пеонски  центри  во  Источна  Македонија.  Бројните  локалитети  од 
предисториската епоха откриени во околината на Штип од своја страна сведочат за поранешни 
популации за културни текови на неолитскиот човек во ова поднебје. Во понатамошниот период 
градот Штип ја споделува судбината со останатите делови од Република Македонија и се наоѓа 
под  најразлични  облици  на  асимилација  и  окупација  и  тоа  сé  до  конечното  ослободување.  
На  самиот  почеток  на  Втората  светска  војна  градот  доживува  страотно  бомбардирање  од 
германската авијација и живее во четиригодишна окупација сé до 8. ноември 1944 година. На тој 
ден  народноослободителната  војска,  како  дел  на  антифашистичката  коалиција,  со  напад  го 
ослободуваат градот и од тогаш започнува новата историја на Штип.

Општина Штип се наоѓа во централниот источен дел на Република Македонија. Зафаќа 
просторна површина од 556 км2, односно 3,1 % од површината на Републиката, со 71 населено 
место. Површината на градот со населбите е 13,5 км2. Општина Штип лежи во средно сливно 
подрачје на реката Брегалница. Се граничи со седум општини и тоа: Радовиш, Конче, Неготино, 
Градско, Лозово, Св. Николе и Карбинци, со добра местоположба и патна поврзаност. 

Подрачјето на Штип е претежно со планинска и ридска местоположба, со исклучок на 
Кочанската, Овчеполската и Лакавичката котлина, со долините на реките Брегалница и Лакавица. 
Просечната висинска разлика, во целина помеѓу планинските ср’тови и рамнинските предели по 
теченијата на реките, изнесува 1.300, а средна надморска висина е 250 метри. 

Со  новата  територијална  поделба  на  Република  Македонија,  од  општината  Штип  се 
издвои општина Карбинци, која сега егзистира самостојно, но во низа сегменти и натаму е тесно 
поврзана со Штип. 

Генералната  слика  за  вкупното  население  во  двете  општини,  како  и  споредба  со 
вкупното население на Република Македонија според пол, возраст и стручна подготовка (според 
пописот на неселението, домакинствата и становите во Р.М. 2002 година) за Општината Штип е 
дадено во следнава табела. 

Вкупен број на жители во oпштина Штип
(по полова и национална структура) 

Општина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати 
Штип 47796 41670 12 1272 2195 2074 294 11 265 
жени 23876 20935 4 612 1039 981 153 6 146 
мажи 23920 20735 8 660 1156 1093 144 5 119 
Р.М. (%) 2.36 3.21 0 1.63 4.07 21.39 0.83 0.06 1.26 

Старосната структура на населението во двете општини е дадена во следните табели.

Број на население во општина Штип по возраст (жени-мажи)

возраст вкупно жени мажи
број % број % број %

0-14 год. 8600 17.99 4211 17.64 4389 18.35
15-64год. 34438 72.05 17036 71.35 17402 72.75
65 и пов. 4753 9.94 2625 10.99 2128 8.9

непознато 5 0.01 1 0 4 0.02
вкупно 47796 100 23876 100 23920 100

Во однос на старосната структура на населението во Штип од 15-64 год. е застапена со 
72 %, додека, додека најстарата група (над 65 год.) е застапаена само со приближно 10 %.

Неподелено е мислењето на научната јавност дека токму на овие простори по течението 
на  реката  Брегалница  во  непосредна  близина  на  Штип  се  раѓа  првата  словенска  азбука  и 
воопшто писменоста на сите Словени во втората половина на IX век. За присуството и работата 
на азбуката и првите преводи на старословенски јазик од страна Кирил и Методиј постојат и 
пишани  и  археолошки  податоци.  Нивната  традиција  ја  прв  ја  продолжува  Константин 
Брегалнички, а потоа низ вековите преку ќелијни училишта сé до денес до современи форми на 
образование. 

Во денешен Штип постојат четири основни училишта: 

• ОУ „Димитар Влахов“
• ОУ „Ванчо Прке“



• ОУ „Гоце Делчев“
• ОУ „Тошо Арсов“
• Слики од основните училишта може да погледнете тука

Шест средни училишта од кои четири општински: 

• Гимназија „С. Стојменски“
• Средно медицинско училиште „Ј.Сандански“
• Средно електро-машинско училиште „К.Нехтенин“
• Средно текстилно училиште „Д.Мирасчиев“

Средни државни училишта 

• Музичко училиште „С.Михајлов“
• Средно насочено образование за деца со хендикеп „Искра“
• Слики од средните училишта може да погледнете тука

Денес Штип е универзитетски центар. Во него е седиштето на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
како и дисперзирани студиски програми на повеќе факултети од Универзитетот „Кирил и Методиј“ 
од Скопје. 

Патната мрежа во општина Штип има вкупна должина од 377,4 км, од кои 47,0 км (12,45%) се 
магистрални патишта, 22,4 км (5,94%) се регионални патишта и преостанатите 308,0 км (81,61%) 
се локални патишта. Од целокупната патна мрежа на општина Штип 230,4 км (61,05%) патишта ја 
очинуваат уличната мрежа во урбанизираните населени места.  Останатите 147,0 км (38,95%) 
отпаѓаат  на  патиштата  коишто  ги  поврзуваат  населените  места  во  рамктие  на  општината. 
Постоечката стостојба на патната мрежа на територијата на општина Штип е следната: 137,15 км 
(36,34%) се алфалтирани; 3,1 км (0,82%) се тампонирани; 105,75 км (28,02%) се земјени патишта, 
а  останатите  131,4  км  (34,82%)  се  непробиени патишта.  Во  однос  на  квалитетот  на  патната 
мрежа,  магистралните  и  поедини  делници  на  регионалните  патишта  се  карактеризираат  со 
задоволителни технички елемнти и коловозна покривка. Локалните патишта, со мали исклучоци, 
се  со  лоши технички  елементи и  коловозна покривка  во  мошне лоша состојба.  Повеќето  од 
патиштата коишто се во планинските подрачја се со земјен коловоз и не може да се користат за 
нормално одвивање на сообраќајот со моторни возила. Од досега презентираното може да се 
заклучи дека е голем процентот на непробиени и земјени патишта, што укажува дека во иднида 
треба сериозно да се пристапи кон решавање на уличната и патната мрежа на општината. 

Водоснабдувањето за комунални и индустриски потреби на подрачјето на општина Штип се 
врши  преку  каптирани  извори  од  поединечни  локални  или  групни  водоводни  системи.
Водоснабдувањето  за  комунални  и  индустриски  потреби  го  врши ЈП  Исар  со  РЕ Водовод  и 
канализација  со  дејностите:  Производство  и  дистрибуција  на  вода  за  пиење,  Колектирање, 
пречистување и одведување на отпадна вода. Јавен водоводен систем има изградено во градот 
и уште во 4 селски населби (Три чешми, Караорман, Долани и Драгоево). Тие се снабдуваат од 
подземни води кои се резултат  на инфилтрација на речната вода на реката Брегалница која 
преку хидраулична врска со водоносните слоеви се акумулира во приобалните водни басени.
Од  вкупно  43652  жители  на  градот  Штип  на  водоводната  мрежа  се  приклучени  околу  90%.
Вкупниот  број  на  приклучоци  изнесува  12.791  од  кои  11.975  се  за  домаќинства
и 806 се за индустрија. 

Должината на водоводната мрежа изнесува 125км и е со следнава структура: 

• Челични цевки (3,75 км)
• Лиено-железни цевки (1,25 км)
• Азбест-цементни цевки (42,5 км)
• Пластични цевки (23,75 км)
• Поцинковани цевки (53,75 км)

Селското население во 43 населби со вкупно 4642 жители се снабдува со вода за пиење и 
комунални потреби од природни извори во најголем случај.  Останатите населби го решаваат 
проблемот  со  водоснабдувањето  преку  јавни  чешми  (од  каптирани  локални  извори)  и 
индивидуални  или јавни копани бунари.  Водоснабдувањето  на населението  и  индустријата  е 
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многу значаен фактор во  обезбедување на хигиенските,  здравствените  и  воопшто животните 
услови за населението,  економски фактор во индустриското  производство и секако основа за 
идниот  севкупен  развој  на  градот.  На  градката  водоводна  мрежа  се  приклучени  и  повеќето 
индустриски капацитати: Агроалумина, Баргала, Метална, Европа, Житолеб, Винарска визба и 
Мултикрем. Постојат капацитети како што се Живинарска фарма, Кланица со ладилник и др. кои 
освен од системот ТК Македонка се снабдуваат и од сопствени извори. Зголеменото побарување 
на квалитетна вода за потребите на населението и индустријата  и истовремено се поголемо 
загадување  на  природните  водотеци  го  усложнува  проблемот  со  вода.  Како  индикатор  за 
зголемување  на  пазарот  се  жителите  на  градот  чиј  број  согласно  направените  прогнози  во 
Генералниот урбанистички план во 2010 год. би изнесувал 50.546 жители. Проширувањето на 
површината  на  која  претпријатието  ќе  обезбедува  услуги,  ќе  ја  прати  реализацијата  на 
урбанистичките планови, како и приклучувањето на градскиот водоводен систем на постоечките 
населби  кои  се  водоснабдуваат  од  други  извори.  

Штип  е  богат  со  различни  медиумски  установи.  Првата  приватна  телевизија  во 
Македонија, „ТВ Теко“, е формирана во овој град. Денес се активни телевизиските станици „ТВ 
Ирис“ и „ТВ Стар“. Штип е дом и на повеќе радио станици, меѓу кои се истакнува „Канал 77“ 
првата приватна радио станица која моментално има проширена мрежа низ североисточниот дел 
на  земјата.  Други  поважни  станици  се  "Радио  Штип"  и  ромската  станица  „Радио  Черења“  . 
Локалниот весник се нарекува „Штипски Весник“.

Познати Личности од минатото
Киро Глигоров - прв претседател на независна Република Македонија (1991 - 1999)
Никола Кљусев - прв премиер на експертската влада на Република Македонија (1992)
Емануел Чучков - член на президиумот на АСНОМ
г.г. Михаил - поранешен Архиепископ охридски и македонски, поглавар на МПЦ
Ацо Шопов - македонски поет
Александар Донски - македонски историчар
Ванчо Прке - македонски народен херој од НОВ
Михајло Апостолски - командант на партизанските одреди во Македонија за време на НОБ.

ШТИП НИЗ ВРЕМИЊАТА

Штип, со најблиската околина, своето богато културно-историско минато го започнува во 
најраните времиња на човековата  историја.  Регистрираните  населби од неолитот,  енеолитот, 
бронзенодопскиот,  железнодопскиот,  хелинестичкиот,  преку  римскиот,доцнаантичкиот  и 
средовековниот период, па се до денес зборува за континуитетот на живеење на потесниот и 
поширокиот простор на брегалничкиот регион. 

-АСТИБО 

Името Астибо за прв пат го споменува античкиот хроничар Полиен во III век пр.н.е., кој 
известува  дека  во  реката  Астибо  (денешна  Брегалница)  е  изведувано  ритуално  капење  на 
пеонските кралеви, како чин на нивното крунисување. Астибо повторно се споменува. Обележан 
е во Табула Пеут рингејиана (античка карта од IVвек) како населба, една од станиците на патот 
Стоби  -  Пауталија(Ќустендил)  -  Сердика(Софија).  Поголем  дел  од  научните  работници  го 
лоцираат  Астибо  на  просторот  од  денешниот  стар  град  Штип.  Урбанатагратска  населба  ги 
опфаќала источните падини на ридот Иси, локацијата Стар Конак, Тузлија и Горно Маало. Денес 
од античката архитектура на градот делумно се сочувани остатоците на гратскиот аквадукт преку 
кој градот се снабдувал со чиста вода. 

Значајна  потврда  дека  Астибо  бил  урбана  средина  преставуваат  регистрираната 
архитектонско-декораативна и скулптурна мермерна пласитка: капител обработен во раскошен 
корински стил, делови од столбови, глави од статуи, делови од скулптури, статуи и војници, коњи 
и коњаници, статуи од божевствата од грчко-римскиот пантеон (Афродита и Нике-Атена). 

Античкиот град Астибо својот највисок подем го достигнува кон крајот на II и по првата 
половина на III  век.  Во втората половина на III  век,  со пробивот на варварските племиња во 
периферните  делови  на  римското  царство,  страдаат  делови  на  римското  царство,  страдаат 
поголемиот дел од населбите и градовите меќу кои и градот Астибо. 

-СРЕДОВЕКОВЕН ШТИП 
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При крајот на VIвек и во текот на VIIвек, во виорот на аваро-словенските завојувања на 
Балканскиот Полуостров настрадале скоро сите доцноантички-рановизантиски градови, меѓу кои 
и византискиот Стипеон. Средовековниот град Штип никнува врз урнатините на античкиот град 
Астибо  и  рановизантискиот  Стипеон.  Средовековната  историја  на  градот  започнува  со 
насечувањето на словените на ова подрачје преполно со бурни историски  настани.  Во IXвек, 
брегалничката  област  потпаѓала под  бугарска  власт.  Од 976год.  до 1014г.  Штип  се наога во 
границите на Самуиловата Држава. Самоиловата држава се карактеризира со чести менувања 
на господарите: Византија, Бугарија, па Србија, се до доаѓањето на Турците кон крајот на втората 
половина на XIVвек, кога средовековниот град Штип бил освоен од османлиите. Средовековниот 
град  -  тврдина  е  лоцирана  во  западниот  дел  на  денешниот  град  Штип,  на  доминатното 
возвишение Исар,  помеѓу реките  Брегалница и  Отиња.  На највисокиот  дел  од  возвишението 
изграден  е  средовековен  град  од  типот  на  Самоиловата  тврдина  (Охрид),  Марковите  кули 
(Прилеп),  Кале (Скопје)  и  др.  Средовеоковниот  Штип,  како  и  другите  поголеми средовековни 
градови,  се  состои  од  утврден  дел-  внатрешна  града  (фрурион)  и  надворешшен  град  – 
подградие. 

Како средовековен град, Штип својот најголем еконосмки, културен и духовен подем го 
достигнува во XIVвек. Во долните делови на падините од Исарот изградени се три средовековни 
цркви од XIVвек: на источната падина "Св. Архангел Михаил", на јужната страна "Св. Василиј" 
која е во остатоци од темели. 

Денес,  видливите  остатоци  од  античкиот  и  средовековниот  град  преставуваат  нем 
сведок  за  бурната  дваестовековна  историја  на  градот  Штип,  кој  низ  вековите  се  развивал, 
опстојувал, пропагал и повторно никнувал на едно исто место 

ИСТОРИЈА НА ГРАДОТ НИЗ ВЕКОВИТЕ

Штип  е  град  со  богато  културно  историско  минато  кое  започнува  уште  во  најраните 
времиња  на  човековата  историја.  Регистрираните  населби  од  неолитот,  енеолитот, 
бронзенодопскиот,  железнодопскиот,  хеленистичкиот,  преку римскиот,  како и доцноантичкиоти, 
средновековниот период, па се до денес зборуваат за континуитет на живеење на потесниот и 
поширокиот простор на Брегалничкиот регион. Името Астибо за прв пат го споменува античкиот 
хроничар Полиен во 3 век пр.н.е., кој известува дека во реката Астибо (денешна Брегалница) е 
изведувано  ритуално  капење  на  пеонските  кралеви,  како  чин  на  нивното  крунисување.
Астибо повторно се споменува и е обележан во Табула Пеуттингемиана (античка карта од 4 век) 
како населба, една од станиците на патот за Стоби-Пауталија (Ќустендил) – Сердика (Софија). 
Поголемиот дел од научните работници го лоцираат Астибо на просторот од денешниот стар дел 
на  градот  Штип.  Урбаната  градска  населба  ги  опфаќала  источните  падини  на  ридот  Исар и 
локациите  Стар  Конак,  Тузлија  и  Горно  Маало.  Денес  од  античката  архитектура  на  градот 
делумно се сочувани остатоците на градскиот аквадукт во месноста Ќемер, преку кој градот се 
снабдувал со чиста вода. 

Античкиот град Астибо својот највисок подем го достигнува кон крајот на II и по првата 
половина на III  век.  Во втората половина на III  век,  со пробивот на варварските племиња во 
периферните делови на римското царство, страдаат поголемиот дел од населбитe и градовите 
меѓу кои и градот Астибо. Континуитетот на живеење на овој простор не е прекинат. Населбата 
егзистира и во доцниот антички и во раниот византиски период веројатно под името Стипеон, а 
во средниот век населбата го добива името Штип. Од средновековниот период при крај на IV век 
и во текот на VII век, во виорот на аваро-словенските завојувања на Балканскиот Полуостров, 
настрадале  скоро  сите  доцноантички–рановизантиски  градови  меѓу  кои  и  Стипеон. 
Средновековниот  град  Штип  никнува  врз  урнатините  на  Античкиот  град  Астибо  и 
рановизантискиот Стипеон. Средновековната историја на градот започнува со населувањето на 
словените  на  ова  подрачје  преполно  со  бурни  историски  настани.  Во  IX  век,  брегалничката 
област потпаѓа под бугарска власт.  Од 976 год. до 1014 год. Штип се наоѓа во границите на 
Самуиловата држава. Временскиот период и пропаста на Самуиловата држава се карактеризира 
со  чести  менувања  на  господарите  и  тоа  Византија,  Бугарија  па  Србија  се  до  доаганјето  на 
Турците кон крајот на втората половина на XIV век кога средновековниот град Штип бил освоен 
од османлиите.  Средновековниот град–тврдина е лоциран во западниот дел на денешниот град 
Штип на доминантното возвишение Исар, помеѓу реките Брегалница и Отиња. На највисокиот 
дел од возвишението изграден е средновековен град од типот  на  самуиловата тврдина (Охрид),  
Марковите кули  (Прилеп),  Кале (Скопје) и др. Како средновековен град, Штип својот најголем 
културен, економски и духовен подем го постигнува во XIV век. Во долните делови на падините 
на Исарот изградени се три средновековни цркви од XIV век, на источната падина  ,,Св  Архангел  
Михаил“,  на  јужната  „Св  Јован  Крстител“  и  на  северната      „Св Василиј“ која е во остатоци 
од темели. Во подножјето на Исарот, а во склоп на средовековниот Штип, влегуваат и црквите 
„Св Архангел“, „Сифиевата црква“ посветена на Св Никола, денес црква „Св Никола“ и црква „Св 



Спас“,  сите  од  XIV  век.  Денес  видливите  остатоци  од  античкиот  и  средовековниот  град 
представуваат нем сведок за бурната дваесетвековна историја на градот Штип, кој низ вековите 
се  развивал,  опстојувал,  пропагал  и  повторно  се  издигнувал  на  едно  истото  место.
На  околу  18  км  источно  од  Штип  во  месноста  Горен  Козјак,  во  подножјето  на  планината 
Плачковица е лоциран доцноантичкиот-ранохристијански град Баргала. Во 1395 година Штип го 
освојуваат Турците.  Отогаш па се до XVII век постојат малку пишани документи за мракот на 
средновековното владеење на Турците. Во пишаните документи Штип се спомнува во 1620 год., 
кога градот се спомнува како епископско средиште, а во 1661 год. турскиот патеписец Евлија 
Челебија запишал: „Штип е кадилук со тврдина на ридот што чува стража. Во градот има џамии 
бањи, голем карван сарај и мала река“. Во Австро-турската војна во 1689 год. Штип е освоен од 
Австроунгарците.  Две години подоцна  во  1690  год.  повторно го  заземаат  Турците  со  големи 
разочарувања и  страдања на  месното  население.  Поволната  географска  положба придонела 
Штип до крајот на XVIII век да почне подинамично да се развива. Историчарите тврдат дека во 
1820 год. во него живееле 5000 жители. Три децении подоцна бројот на жителите пораснал на 
20000 жители. Во втората половина на XIX век започнува со работа првото училиште со 250 
ученици. Отвореното училиште има клучно значење во духовната борба на македонскиот народ 
во овој крај. Во текот на Втората светска војна во 1941 година го окупираат бугарските фашисти. 
Единиците на НОБ го ослободуваат на 8 ноември 1944 и оттогаш почнува неговиот слободен 
растеж. 

КУЛТУРА

Заводот - Музеј е формиран во 1950 година како градска институција. Во 1955 година 
прерасна во Музеј на штипскиот крај. Прикажувањето на севкупното работење на Заводот музеј 
од неговото формирање до денес не е едноставна работа бидејки морада се има во предвид 
дека се работи за установа од комплексен карактер.. Заводот - Музеј поседува повеќе збирки и 
фондови од областа на археологијата, етнологијата, историјата, историјата на уметноста и 
современата македонска уметност. 

Тежиштето на активностите на Заводот - Музеј е насочено кон: 

Истражувачки работи и набавка на музејски материјал 

Стручно-музеолошка обработка 

Заштита на материјалот и културно-историските споменици 

Културно – образовна и воспитна дејност 

Заводот - Музеј презема активности за реализација на следниве планирани проекти: 

• Галерија на икони црква св. Никола – Штип 
• Делумна реконструкција на главниот влез во градот Баргала
• Галерија на иконите во црквата "Успение на Св. Богородица"
• Галерија на иконите во црквата "Св. Никола"

Штип има своја долга културна традиција. XIX е период на културно-просветна ренесанса за 
Македонија. Тогаш и Штип израснува во регионален центар на културните збиднувања, епитет кој 
до ден денес важи. Од Штип потекнуваат првите библиотекари на Балканот, браќа Костенцеви, 
формирано е едно од првите читалишта/библиотека во Македонија, изведена е првата опера во 
Македонија  и  др.  Таа  традиција  продолжува  и  денес  преку  културните  институции  и 
манифестации. 

Свој придонес во културниот растеж секојдневно даваат постоечките институции: 

• Националната установа-центар за култура "Ацо Шопов" во чии рамки се 
Народниот театар и Домот на културата

• НУ-библиотека "Г.Делчев"
• НУ-завод за заштита на спомениците на културата и Музеј
• Дом на млади



Како  многу  значајни  културни  манифестации  со  долга  традиција  повеќе  од  две  децении 
егзистираат:  Интернационалниот  фестивал  на  забавна  музика  МАКФЕСТ  ,  Штипско  културно 
лето, Традиционалната изложба на ДЛУШ, Велигденските фолклорни иззворни средби и др.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Екологија, поим кој до неодамна почна длабоко да продира во сите нас. Моментите кога 
современото живеење почнаа да го уништуваат рајот во кој порано живеевме. Сфативме дека не 
преставува  само  збор  туку  голема  наука  за  која  треба  подетално  да  се  посветиме.
Терминот екологија за првпат бил воведен од германскиот биолог Хекел (Heachel), уште во 1866 
година, кој поимот го дефинирал како наука која ги изучува односите на животинските организми 
спрема  околната  органска  и  неорганска  средина,  како  и  односите  меѓу  сите  животински 
организми и растенијата. Името екологија има грчко потекло и се изведува од зборовите "oikos" 
што значи домаќинство, стан, економија и "logos"-наука, знаење. Бидејќи екологијата како научна 
дисциплина ја  објаснува  биолошката  продукција  и  врската  на  човекот  со живата  и  неживата 
природа,  таа  преставува  дел  од  биолошката  наука  која  ги  испитува  законитостите  на  многу 
сложените заемни дејствија меѓу самите живи организми од една страна и односите на живите 
организми со надворешната средина од друга страна. 

Животната  заедница (биоценоза)  се  наоѓа  во  најтесна врска  со  стаништето  (биотоп) 
формирајќи  една  целина  од  повисок  ред  која  се  означува  како  екосистем.  Според  тоа 
екосистемот  преставува  интегрална  целина  која  во  себе  ја  вклучува  животната  заедница 
(биоценозата)  и  со  неа  населениот  простор  (биотопот)  и  преставува  највисока  еколошка 
реалност  во  природата.  Компонентите  на  екосистемот  во суштина  се  поврзани меѓусебно со 
размена на материјата и енергијата. Екосистемот не преставува статичка форма туку динамичка 
целина  бидејќи  се  заснова  на  заемните  дејства  и  интеракции  меѓу  живите  и  неживите 
компоненти. 

Благодатот  што  ни  го  оставила  планетата  за  да  можеме  да  уживаме  во  нејзините 
богаства,  ние  со  нашата  нечовечност  секојдневно  ги  уништуваме  истите,  немилосрдно 
опустошувајќи  ја  убавината  на  мајката  природа.  Еколошката  свест  ни  е  вградена  уште  при 
раѓањето како полноправен член во светското семејство и како што детето го губи она детското 
растејќи во еден суров свет, така и ние ги губиме блискоста и единството со сите оние работи кои 
се добри и природни, создавајќи јаз кој не одвои од природата, а сето тоа е видливо околу нас. 
Досегашниот  развој  на  индустриските  општества  досега  имаше  акцент  на  економската 
компонента, при што природните ресурси и нивното искористување исклучиво беше во функција 
на  економскиот  развој.  Последиците  од  таквите  активности  се  нарушувањата  на  природните 
својства  на  животната  средина  и  нејзино  загадување  со  "нечисти  технологии"  како  и 
исцрпувањето на и така ограничените ресурси. 

Со  право  може  да  се  каже  дека  еколошките  проблеми  се  повеќе  преставуваат 
незаобиколен фактор на современиот свет. 

Бранот од овој еколошки проблем значително ја загрозува и нашата Општина која мудро 
ги решава и се бори со секојдневните проблеми. 

ПЕЈСАЖ
Нашата Општина се категоризира во Општини кои имаат богат биодиверзитетски свет. 

Подрачјето  како  што  е  Суитлакот  изобилува  со  убавини  кои  го  красат  живописниот  свет  на 
општината  и  и  даваат  богат  сјај  за  нејзината  вредност.  Предлог  проектот  кој  е  од  глобално 
значење за општината, браната Отиња само го надополнува фактот дека општината има место 
за  врвни  потенцијали.  Самата  брана  ќе  ја  промени  целата  микроклиматска  структура  на 
пределот,  а  вооедно и  ќе  го збогати  просторот  со биодиверзитетски  станишта кои и сега се 
запоседнати на самиот локалитетет. 

Пределот се наоѓа само на 2 км од централното градско подрачје и со себе носи простор 
од 135 ha кои се предвидени за изградба на центар за рекреација и спорт на граѓаните како и за 
воздигнување на биолошкиот подем. Моменталната слика на самиот терен говори за постоењето 
на самоникнати лековити растенија кои се благослов за луѓето како и овошните култури. 
Подрачјато  на  Општината  истотака  се  карактеризира  со  разновидна  релјефна  структура.  Во 
рамничарските  делови  се  среќава  физиономијата  на  пределите  со  степски  и  полустепски 
карактер со постојани промени предизвикани од антропогените влијанија. Прилично атрактивна 
слика за самиот предел преставуваат и пејсажите на Плачковица испреплетена со разновидниот 
биодиверзитетски свет кој и дава симболичност и вредност на самата биосфера. 

ВОДОТЕЦИ
Проблемот со загадувањето на водотеците р. Брегалница е проблем кој има регионално 

значање и ја загрижува цела популација по нејзиниот тек. Фактот дека Брегалница влегува на 
територија  на  Општината  доста  загадена,  бидејќи  од  соседните  општини  прима  прима  веќе 



загадените  притоки  со  квалитетет  од  III  и  IV  класа  укажува  на  потребата  од  третирање  и 
преземање акции за решавање на овој проблем на повисоко ниво (регионално па и национално), 
за резултатите од акциите да имаат ефект врз целото сливно подрачје. 

Река Отиња како една од поголемите притоки на река Брегалница, а како водотек кој 
минува низ централното градско подрачје има регулирано речно корито со крајбрежни ѕидови и 
каскадни прагови со што можностите од поплави се сведени на минимум. Важен приоритет за 
Општината преставува и хортикултурното оплеменување на кејот на реката Брегалница со кој 
значително ќе се збогати и разубави општинскиот  изглед. Водите како  еден од најзначајните 
сегменти на животната средина и како природно добро од непроценливо значење треба да имаат 
посебен третман од аспект на нивна заштита, односно заштита на нивниот квалитет и квантитет 
од  една  страна  како  и  заштита  на  биодиверзитетскиот  свет  во  нив,  од  друга  страна.  За 
долгорочна заштита  од  штетното  дејство  на  водите  неопходна е  и  долгорочна стратегија  во 
правец на изградба на објекти за конзервација и користење на водите. Реализацијата на таа 
стратегија  треба да  биде поткрепена  со  комлексни студиски  истражувања  за  испитување  на 
можностите  за  изградба  на  мали  акумулации,  во  услови  и  на  начин  кој  ќе  резултира  со 
рационално искористување на водниот потенцијал од една страна и заштита на водите од друга 
страна, а се во правец на комерцијализација, односно постигнување на економски бенефит за 
Општината. 

ВОДА
Општина Штип се наоѓа во делот на Македонија кој е исклучиво дефицитарен со вода. 

Основен извор за водоснабдување се водите од река Брегалница, односно подземните води кои 
се резултат  на инфилтрација на речната вода,  која  преку хидраулична врска со водоносните 
слоеви се акумулира во крајбрежните водни басени. 

Поради фактот за испуштањето на отпадните индустриски води во реката постои голема 
тенденција  за  нарушување  на  квалитетот  на  водите  за  пиење,  индирекно  преку  Брегалница. 
Доста важен приоритет за Општината е контролирањето на отпадните води од индустриите во 
градот, како и воозобнувањето на цевоводниот систем и изградбата на пречистителна станица. 
Како проблеми од врвен карактер се третираат веќе споменатите , и со право може да се каже 
дека  е  воозобновена  канализациона  система  на  градот  т.е  одвојување  на  канализацијата  и 
атмосферските води. 

ВОЗДУХ
Додека пак во сферата на квалитетот на воздухот како општина можеме да се пофалиме 

дека имаме подрачје со чист воздух поточно воздух кој не е загаден до мера која е штетна за 
здравјето  на  граѓаните,  Благодарение  на  пресекот  на  северноисточните  и  југозападниоте 
струења кои обезбедуваат перманентна аерација така што дури и смогот е многу ретка појава. 
податоци за концентрациите на СО2 и чад добиени од мерната станица на УХМР за Општина 
Штип. 

ШУМИ
Меѓу приоритетите за кои се бори Општината е и проблемот со дрвосечењето, како и 

неконтролираниот ископ на песок,  чакал и камења од водотеците. Постојано се спроведуваат 
акции  за  садење  дрвенести  растенија  на  локации  кои  се  тендично  загрозени  и  склони  на 
еродирање. Воведувањето на соодветни законски мерки кои би го спречиле неконтролирањето 
на сечата ќе биде доста важен чекор во процесот на зачувување на флората во Општинскиот 
округ. 

ОТПАД
Како  многу  важна  визија  за  Општината  е  состојбата  со  отпадот.  Категорично  тој 

преставува голем проблем со кој секојдневно се среќаваме, поради несовесното менаџирање со 
самиот отпад, било да е комунален било да е индустриски отпад. 

Сметајќи го приоритетен овој проблем (според анкетите) граѓаните сметаат дека треба 
да се превземат поголеми мерки за справување со отпадот,  иако  и самите  сме свесни дека 
проблемот со менаџирањето на отпадот ® доаѓа од самите нас.  Во секој случај како чекор плус  
за проблемите со отпадот е едукација на граѓаните како и спроведување на различни кампањи. 
За  споменување  е  и  кампањата  "Почиста  средина  -  Поздрава  иднина"  која  Општината  ја 
спроведува се со една цел лоцирање и  чистење на дивите депонии како и садење на дрвца на 
самите критични точки.  Целта на кампањата е да се подигне пред се свеста кај  граѓаните за 
комуналниот отпад и неговата штетеност. Како дел од кампањата што се спроведуваше пролетта 
овде беше и збогатувањето на градот со улични канти поставени на главните булевари.Како 
завршна цел преставуваше избирањето на урнбана заедница кој  се покажа како најажурна и 
активна за време на кампањата. 



СТОПАНСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ШТИП

Развојот на стопанството во последните  неколку години беше под силно влијание на 
општите услов и за стопанисување во Р Македонија,  со силен белег на карактеристиките  на 
транзицијата и со нагласени реформските зафати во сите сфери на општественото живеење: 
сопственичкатрансформација,  афирмација  на  стоковото  производство,  приватизација  и 
преструктуирање на претпријатијата. 

Влошените  услови  на  стопанисување  и  неповолните  наследени  тенденции  условија 
повеќегодишен осетен пад на производството. Транзициските проблеми ги доведоа во незавидна 
положба некогашните индустриски гиганти (" Македонка",  "Астибо") по кои Штип долги години 
беше препознатлив и со право го носеше епитетот на "Македонски Манчестер". 

Штип во процесот на транзиција влезе со значаен и недоволно искористен материјален и 
кадровски потенцијал поради нефлексибилна стопанска структура, несоодветна организираност 
и  изострени  услови  на  стопанисување.  Недоволната  искористеност  на  капацитетите  и 
расположивите ресурси резултираше со забавување на развојот, стагнација и заостанување. 

Како  последица  на  сопственичкото  и  производствено  преструктуирање  на  постојните 
претпријатија, а особено новорегистрираните фирми, зголемен е бројот на претпријатија во сите 
дејности. Вкупниот број на регистрирани деловни субјекти во стопанството во периодот од 1995 
изнесува  1.357,  со  вкупно  10.804  вработени.  Најголем  дел  од  новоформираните  стопански 
субјекти  се  мали  фирми,  кои  лесно  се  трансформираат.  Носител  на  развојот  се  уште  е 
текстилната индустрија,  со преку 70 приватни конфекции. Застапена е и текстилно-кожарската 
индустрија "Баргала", а со повеќе или помалку проблеми и понатаму функционираат "Селена", 
"Метална", "Агроалумина", "Макпромет", како и повеќе градежни фирми. Во Општината делуваат 
и повеќе агроиндустриски претпријатија, сточарски фарми, кланица со ладилник, дестилерија и 
др. 

Процесот  на  преструктуирање  овозможи  и  порационално  користење  на  просторот  и 
лоцирање на новоформираните фирми врз пазарни основи на слободен простор во рамките на 
постојните локации на други стопански субјекти. 

Во услови на опаѓање на стопанската и инвестиционата активност и престру ктуирање на 
стопанските субјекти, вработеноста во Општината покажува осетно намалување. Прилагодување 
на  реформските  промени,  со  цел  да  се  постигне  поголема  продуктивност  и  реализира 
определбата  за  попродуктивно  работење  и  воведување  нови  технолошки 
решенија,условиотпуштањенавишокот на вработените. 

ЕКОНОМСКИ СЕКТОРИ

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
Основен  белег  на  стопанството  во  Штип  е  текстилот  кој  по  скоро  сите  економски 

показатели учествува со 70% во вкупните остварувања на индустријата во Општината. Развојот и 
афирмацијата на текстилот го презедоа над 70 конфекциски куќи од приватниот сектор, кои се 
организирани од стручниот кадар од претходно големите текстилни фабрики како што беа ТК 
„Македонка" и МК „Астибо". Истите станаа нови носители на вработувањето и нови носители на 
деловни односи со странските партнери. На поголем дел од нив основна дејност е лон работа, 
т.е продажба само на работна рака, без поголема додадена вредност на текстилните производи. 
Вкупниот број на вработени во оваа индустрија е околу 6,000.

ГРАДЕЖНИШТВО
Во  областа  на  градежништвото  во  Општините  е  извршена  трансформација  и  од 

некогашните  големи  градежни  општествени  фирми  носители  на  градежништвото  останаа  да 
егзистираат: 
• АД Бетон-Штип 
• АД Пелагонија-Штип 
• Градител 
• Актива а има регистрирано и повеќе мали фирми. 



На  индиректен  начин,  доста  други  пратечки  дејности  обезбедуваат  работа  за 
населението, и пред се од областа на градежно-занаетчиските услуги, кои ја пратат оваа основна 
индустрија во регионот.

КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА
Во  кожарското  индустриското  производство  во  Штип  лидер  е  фабриката  за  чевли 

„Баргала",  која  навреме  ги  помина  транзициските  процеси  и  приватизацијата.  
Во  Баргала има  1250  вработени,  што  претставува  приближно  8% од  вкупно  вработените  во 
општина  Штип.  80  %  од  производството  се  извезува,  додека  20  %  е  домашен  пазар. 
Трудоинтензивноста  (лон  работа)  е  карактеристика  и  на  оваа  индустриска  гранка.  Вкупните 
годишни  приходи  на  Баргала  се  приближно  3  мил.  Евра.  Инвестициските  вложувања  во 
последните три години приближно изнесуваат 19 мил, МКД (прибл. 2 мил, Евра).

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
Прехранбената индустрија е исто така една од позначајните во општина Штип. Поважни 

капацитети се фабриката за бонбони и гуми за џвакање „Европа", фабриката за масло со висок 
квалитет  „Брилијант",  фабриката  за  кондиторски  производи  „Мултикрем",  фабриката  за 
безалкохолни пијалоци „Ада"., како и неколкуте винарски визби: Езимит Вино, Имако.
Трговија и Транспортни Услуги

Во  последните  неколку  години  со  отпочнување  на  процесот  на  приватизација  во 
Општината регистрирани се над 2000 фирми од кои поголем број се од сверата на на трговијата. 
Големите општествени фирми од областа на трговија и услуги се трансформираа.

ДРВНА ИНДУСТРИЈА
Дрвната индустрија во регионот на двете општини е во подем, а особено во општина 

Штип, и во принцип е индустрија која нуди можност за самовработување. Тоа е веднаш видливо 
од  структурата  на  бизнисите  во  индустријата.  Водечки  во  индустријата  се  фирмите  Мебел 
Инжинеринг и Пеком Инжинеринг кои  вкупно имаат 61 вработен,  како и групата  на помалите 
бизниси:  Мак-мебел,  Радо  Дизајн,  Дрво  дизајн,  Арадан  С.А.,  Бреза,  Елан  Трејд  кои  вкупно 
вработуваат околу 50 вработени. Постојат уште стотина микро бизниси кои во принцип нудат 
самовработување, и најчесто имаат еден до два вработени. Вкупниот број на вработени во оваа 
дејност е приближно 250 до 300.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Засеана површина (ха) 2008год. на просторите на општина Штип 

- Пченица 2497
- Јачмен 2581
- Р`ж 30
- Афион 130
- Фуражни култури (луцерка, граор, ....) 80
- Пролетна пченица 37
- Пролетен јачмен 220
- Пченка 268
- Овес 51
- Ориз 210
- Сончоглед 195
- Тутун 150
- Соја 7
- Компир 200
- Кромид 300 
- Лук 25 
- Домат 200 
- Пиперка 200 
- Бостан 210 
- Грав 50 
- Грашок 30 
- Леќа 5 
- Зелка и кељ 28 
- Луцерка (пролетна сеидба) 183 
- Детелина 20 
- Фуражна пченка 2 


