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СКОПЈЕ МАЛОПРОДАЖБА 2017

МАЛОПРОДАЖНИОТ ПАЗАР СЕУШТЕ ВО

ФОКУС НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА 2017 ГОДИНА

 Залихите на модерни шопинг центри 

од западен стил во Скопје останува на 

ниво од нето 90,000 м2

 Капацитетите на модерни шопинг 

центри во Скопје се очекува да бидат во 

пораст по завршување на Џевахир Скај 

Сити Мол во наредните две години

 Интересот за трговски формати за во 

поголемите Македонски градови, како 

Тетово, Прилеп и Охрид и др, е 

зголемен

 Турскиот холдиг Лимак најавува 

започнување на изградба на својата 

прва инвестиција во Македонија од 

330,000м2 (бруто површина) проект 

од мешовит карактер

 Албанскиот Балфин груп објави 

инвестиција вредна 300 милиони 

евра во формат од мешовит тип на 

земјиштето на поранешниот скопски 

саем на површина од 150,000м2 во 

текот на следните 5 години

Залиха од 90,000 м2 нето

Малопродажен простор, 

вклучително сите типови 

на малопродажни 

формати

178м2 на 1,000 жители**

39,000

31,000

20,000

Western-Style 

Shopping centers

Neighbourhood Mall

Secondary SC schemes

* Според ICSC класификацијата, вклучени се само централно управувани формати поголеми од 5,000 м2
** Популација според официјален Цензус
Извор: ЦБС Интернационал

Графикон 1 – Вкупни залихи на малопродажни формати



ШОПИНГ ЦЕНТРИ

Без нови комплетирања во 2017 

година, вкупните залихи на модерен 

малопродажен простор останува 

непроменет, на ниво од 90,000 м2 нето 

површина. При анализа на залиха по 

жител изнесува 178 м2 на население од 

1000 жители.

Во рамки на нови изградби само 

некоклу активни малопродажни 

проекти индицираат стабилен пораст 

на залихи во Скопје за престојниот 

период. До 2018/2019, Скопје треба да е 

збогатено со два нови шопинг центри, 

Емпорио Шопинг Центар и Џевахир 

Скај Сити Мол. И двата центри 

лоцирани се на главни булевари во 

општините Ѓорче Петров и Аеродром.

Дополнително, странската компанија 

Лимак Ходлинг Македонија неодамна 

отпочна со подготовките на својот 

проект од мешовит карактер кој ќе 

брои околу 330.000м2 бруто изградена 

површина и треба да е комплетиран 

меѓу 2018 и крајот на 2020 година. По 

отворањето на овој формат, вкупната 

залиха на западен стил малопродажни 

формати во Скопје ќе забележи 

значителен пораст по отворањето на 

Скопје Сити Мол во 2012.

Скопје како културолошки, економски и 

политички центар доминира во полето 

на недвижности, но во 

малопродажниот сегмент други клучни 

градови како Тетово, Прилеп, Охрид 

бележат нагорен тренд и генерираат се 

повеќе итерес кај градежниците.

Неодамна во Тетово се отворени РеМол 

и Палма Мол и двата изградени од 

локални градежни компании. Овие два 

мола бројат 104,000м2 бруто изградена 

површина. Палма Мол годинава 

заппочнува со доградба и 

проширување на постоечките 

капацитети со дополнителни 30,000м2 

бруто развиена површина.

НИВО НА ЗАКУПНИНИ

Цената за закуп на малопродажните 

формати на пешачка зона останува 

стабилна, со износ меѓу 15-30 евра 

месечно за м2, во зависност од 

локацијата и типот на локал, додека 

цените за закуп во шопинг центрите 

варираат меѓу 12-40 евра месечно за 

м2.
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CEVAHIR Sky City Mall

26,000 м GLA

Табела 2– Цени на закупнини

Локација Големина
Цена

(EUR/м2)
Центар

<150 м²

до 40

Аеродром 9-15

Карпош 10-18

Извор: ЦБС Интернационал
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Табела 1 – проекти во изградба
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Локација Проект Инвеститор
Бруто 
површина (м2) 

Статус

Скопје, 
Ѓорче Петров

Емпорио Мол
Општина Ѓ. 
Петров / Трансмет

30,000
Фаза на 
изградба

Скопје, 
Аеродром

Џевахир Скај 
Сити Мол

Џевахир Холдинг 
Македонија

170,000
Фаза на 
изградба

Скопје, 
Центар

Лимак, градба од 
мешовит тип

Лимак Холдинг 
Македонија

330,000
Подготвителна 
фаза

Скопје Малопродажба 2017

Извор: ЦБС Интернационал


