
ОПШТИНА ШТИПОПШТИНА ШТИПОПШТИНА ШТИПОПШТИНА ШТИП
Municipality of Stip

Republic of Macedonia

www.stip.gov.mk



Профил на Општината

Во средното сливно подрачје на реката Брегалница, во срцето на 
Источна Македонија се наоѓа Општина Штип.

Лоциран меѓу височините на Исарот, Мерите и Кумлакот, по должината 
на двата брега на суводолицата Отиња се простира нашиот град што е 
источен македонски центар и еден од најстарите македонски градови. 
Лежи на надморска височина од 300 метри. Распослан е на површина 
од 893 км2 на која според последниот попис живеат 47.796 жители.
Штип е центар на Источно - планскиот регион и се граничи со седум 
општини.



Основни информации:

површина: 893 км2

површина на градот:13,5 км2

населби: 34
број на жители во општината: 47 798
број на жители во градот: 42 625
основни училишта: 5
подрачни училишта: 2подрачни училишта: 2
средни училишта: 5
универзитет: 1
радио станици: 5

тв станици: 2
клинички центар: 1
индустриска зона: 1
аеродром: 1





Штип е град во кој историјата оставила 
бројни траги. Името Астибо за прв пат 
го споменува античкиот 
хроничар Полиенво (3 век пред 
н.е). Тој пишувал дека во реката 
Астибо (денешна Брегалница) е 
изведувано ритуално капење на 
пеонските кралеви.

ИСТОРИЈА

пеонските кралеви.

Денес од античката архитектура на 
градот делумно се сочувани остатоците 
на градскиот аквадукт во месноста 
Ќемер, преку кој градот се снабдувал со 
чиста вода. Населбата егзистира и во 
доцниот антички и во раниот византиски 
период, веројатно, под името Стипеон , 
а во средниот век населбата го добива 
името Штип.





ПАТНА МРЕЖА

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 ја сочинуваат уличната мрежа во 
урбанизираните населени места. Останатите 147,0 км отпаѓаат на патиштата 
кои ги поврзуваат населените места во рамките на општината.



ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО

Тврдината Исар е посебен белег за градот. Тоа е возвишение на 150 метри над 
нивото од река Брегалница. Истата се наоѓа во централниот дел на 
градот. Сместена е од левата страна на реката Отиња, притока на река 
Брегалница, која минува низ градот Штип.
Месноста Хисар претставува карпест рид. Стратешката положба на Хисар ја 
забележале Римјаните. Местото Астибос археолошки е потврдено со бројни 
камени споменици од 2 до 6 век. Од тие векови потекнува и голем тунел, 
пробиен низ гранитни карпи, од врвот на Хисар до западното подножје во ниво 
на Брегалница. Во источното подножје на Хисар се регистрирани остатоци од на Брегалница. Во источното подножје на Хисар се регистрирани остатоци од 
ранохристијанска базилика со капители, од 6 век. Тврдината што денес се 
гледа на Хисарот потекнува од 14 век.



НОВО СЕЛО 

Составен дел на Штип е и Ново Село што се 
наоѓа на патниот правец кон Радовиш, во 
клисурата на река Брегалница, зад градскиот 
Исар. Станува збор за историско место, 
познато по престојот на македонскиот 
револуционер, Гоце Делчев, кој бил учител во 
училиштето во Ново Село. Тоа училиште 
минатата година е реконструирано и стана 
седиште на Ректоратот на штипскиот 
Универзитет „Гоце Делчев“ .

Ново Село е една од најстарите населби во 
Штип. Иако точни податоци за периодот на 
формирањето на населбата нема, се 
претпоставува дека како посебна населба 
Ново Село постоело уште пред тринаесеттиот 
век. Во периодот на 13 и 14 век Ново Село 
било вакаф на султанот Бајазит.



ПРОЕКТ: ПЕЈСАЖЕН ПЛАН НА ПРОЕКТ: ПЕЈСАЖЕН ПЛАН НА 
ГРАД ШТИПГРАД ШТИПГРАД ШТИПГРАД ШТИП



Опфатени локацииОпфатени локации

� Исар� Исар
� Ново Село
� Бања 
Кежовица



Археолошки локалитет ИСАРАрхеолошки локалитет ИСАР

� Средновековна населба и увтрден средновековен град кој се 
наоѓа во југоѕападниот дел на на денешниот град Штип, на 
доминантното возвишение Исар, помеѓу реките Брегалница и 
Отиња.

� Средновековниот град се состоел од уврден дел- внатрешен 
град (фрурион) и надворешен град- подградје (амборија). град (фрурион) и надворешен град- подградје (амборија). 
Највисоките делови од Исарот се обиколени со видни платна. 
Главниот влез во тврдината се наоѓа на источната страна а 
споредниот на северната. Најутврдениот и најбеѕбедниот дел 
од тврдината се наоѓа на акрополата од возвишението во која 
бил сместен феудалниот дворец.



План на средновековната тврдина



Северно крило на Акрополата



Главна кула- поглед од исток



Средишна кула- кула број 5, поглед од исток



Локација Тунел 



Ново Село



















































Примери за постапување со Примери за постапување со 
архитектонското наследство архитектонското наследство 

� Музеј на град Штип

� Семејна куќа



Музеј на град Штип



Семејна куќа во Ново Село



Основен проект за реконструкција



Дипл. Инг. Архитект Елена Арсова

БЛАГОДАРАМ

Дипл. Инг. Архитект Елена Арсова

Раководител на Секторот за Урбанизам и 
уредување на градежно земјиште, комунални 

дејности и заштита на животната средина
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www.stip.gov.mk
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