
ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ

ЗОНА „СЕВЕР“

Можности: 3 локации

Позиција: 3 km од 
центарот на Штип.
Инфраструктура:
Приклучок на 
водоводна мрежа, 
струја и пристапен пат
(30 метри) до 

ЗОНА „БАБИ“
Можности: 4 локации
Позиција: Населба 
„Баби“ со над 5000 
жители.
Инфраструктура:
50 метри од приклучок 
за водовод, 
канализација и струја.

ЗОНА „БАЛКАНСКА“
Можности: 3 локации

Позиција: Во населба 
„Балканска“, спроти 
огромниот комплекс на 
текстилниот гигант 
„Македонка“.
Во оваа зона е 
фабриката 

(30 метри) до 
регионалниот автопат 
M-5 (Штип-Кочани-
Делчево)
1 km оддалеченост од 
железницата и 75 км 
до аеродромот
„Александар Велики“

канализација и струја.
500 метри од 
локацијата е 
пристапен пат P-601.

фабриката 
„Брилијант“, погоните 
на „Езимит вино“,  
нафтени резервоари 
на „Лукоил“ и 
царински терминал.

Обезбедена е и 
дополнителна 
локација за бензинска 
пумпа.

1



2



Позиција: УП 31

Вкупна површина: 3261 м/2

Намена:Стопански и производни 

капацитети

Максимална висина: 3-9 метри

Позиција: УП 47

Вкупна површина: 1800 м/2

Намена:Стопански и производни 

капацитети

Максимална висина: 3-9 метри

Почетна цена: 61 денар за м/2

Зона „Север“ се наоѓа на излезот од Штип каде успешно функционираат неколку 

текстилни конфекции, салони за автомобили а овде се наоѓа и  “Кампус 4 “на Штипскиот 

универзитет
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Максимална висина: 3-9 метри

Почетна цена: 61 денар за м/2

Вкупна почетна цена: 198.921 денари

Почетна цена: 61 денар за м/2

Вкупна почетна цена: 109.800 денари

Позиција: УП 51

Вкупна површина: 3891 м/2

Намена:Стопански и производни 

капацитети

Максимална висина: 3-9 метри

Почетна цена: 61 денар за м/2

Вкупна почетна цена: 237.351 денари
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Зона „Балканска“ е наспроти царински терминал, резервоари на „Лукоил“, погони на 

фабрика за масло „Брилијант“, на пат кон Кочани, близу капацитет на поранешна 

„Македонка“ во близина и на ТИР Зоната.

Позиција: УП 1

Вкупна површина: 1804 м/2

Намена:Намена:Стопански и производни 

капацитети

Почетна цена: 61 денар за м/2

Макисмална висина: 3-9 метри

Позиција: УП 3

Вкупна површина: 1752 м/2

Намена:Намена:Стопански и производни 

капацитети

Почетна цена: 61 денар за м/2
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Макисмална висина: 3-9 метри

Почетна цена: 61 денар за м/2

Вкупна почетна цена: 110.044 денари

Позиција: УП 2

Вкупна површина: 1833 м/2

Намена:Намена:Стопански и производни 

капацитети

Почетна цена: 61 денар за м/2

Макисмална висина: 3-9 метри

Почетна цена: 61 денар за м/2

Вкупна почетна цена: 11.813 денари

Почетна цена: 61 денар за м/2

Макисмална висина: 3-9 метри

Почетна цена: 61 денар за м/2

Вкупна почетна цена: 106.872 денари

Обезбедена е и дополнителна 
локација за бензинска пумпа со 
вкупна површина од 790 м/2. 
Максимална висина 3.6 метри, 
почетна цена 1400 денара м/2 и 
вкупна почетна цена 1.106.560 
денари



 

 

- Слики на индустриската зона  
 

 
 

Блок 10 УЕ.73 

 
 

Индустриска зона ПИ Македонка 



 

 

 
Индустриска зона УБ.52 и 53 



 

 

 
 

Индустриска зона УБ.52 



 

 

 
Индустриска зона УБ.65 и 67 

 
 

Работна зона локалитет Уши 
 



 

 

 
Работна зона-Баби 

 

 
 

ТИРЗ-технолошко индустриска зона 
 



 

 

 
 

индустриска зона 



 

 

 
Индустриска зона Каленица 

 

 
Зона Север 

 



 

 

- Мапа на гугл за инвестициската локација или скица  
 

 
Блок 10 УЕ.73 

 

 
 

Индустриска зона ПИ Македонка 
 



 

 

 
Работна зона локалитет Уши 

 

 
Индустриска зона УБ.52 и 53 

 



 

 

 
 

Индустриска зона УБ.52 
 

 
 

Индустриска зона УБ.65 и 67 
 



 

 

 
 

Работна зона-Баби 

 
ТИРЗ-технолошко индустриска зона 
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