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СКОПЈЕ ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 2017

ПАЗАРОТ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО

СКОПЈЕ БЕЛЕЖИ ПОЗИТИВЕН ПОЛЕТ СО

НЕКОЛКУ ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

КРАТОК ПРЕГЛЕД ЗА 2017 

ГОДИНА

 Залихите на модерен деловен 

простор за 2017 г. се на ниво од 

184,000 м2

 Се очекува нивото на деловен 

простор да порасне за 

дополнителни 25,000 м2 

 Процентот на слободен простор е со 

благ пад во објектите со категорија А 

и Б класа на бизнис центри

 Нивото на закупни цени останува 

непроменето во текот на целата 

година

Залиха од 184,000 м2 
нето модерен деловен 
простор во Скопје

Залиха од 112,000 м2 
нето деловен простор за 
под закуп, вклучително А 
класа и Б класа на 
деловни згради

Залиха од 72,000 м2 нето 
деловен простор за 
сопствени употреби, 
вклучително на А класа и 
Б класа деловни згради

Извор: ЦБС Интернационал

Графикон 1 – Вкупни залихи на деловен простор во Скопје
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ПОНУДА

Залихите на модерен деловен простор ,

вклучувајќи спекулативен простор во А

и Б класа на деловни згради изнесува

112,000 м2, кој во комбинација со

просторот кој се користи за сопствена

употреба од ниво на 72,000 м2, дава се

вкупен простор од 184,000 м2 изразен

во нето површина.

Во наредниот период, изградбата на

деловни единици се очекува да има

позитивен импакт врз целокупната

понуда на канцелариски простор., кој

би го зголемил сегашното ниво за

додатни 25,000 м2.

СЛОБОДЕН ПРОСТОР

Во годината 2017 стапката на слободен

простор бележи благ пад и тоа во

категорија А и Б Класа на деловен

простор.

Се очекува понатамошно намалување

на слободниот простор како резултат

на завршената политичка криза.

ПОБАРУВАЧКА

Побарувачката на деловен простор во 

2017 г беше одбележан со 

превземањето на Хипериум Бизнис 

Центарот  од страна на Граве 

Групацијата А:Д:  Скопје. Оваа 

трансакција е доста значајна за 

локалниот пазар на недвижности и 

испраќа позитивни сигнали до 

потенцијални инвеститори низ 

регионот.

Во насока на идна побарувачка истата 

се очекува да биде создадена од фирми 

од ИТ секторот, аутсорсинг компании и 

софтверски инжинеринг со  

доминантен странски капитал, чија цел 

е користење на локалната експертиза. 

ВЕЛИЧИНИ НА ЗАКУП

Во период за 2017 г., цени на 

закупнини остануваат непроменети и 

се во распон од 11 до 15 евра по м2 за 

класа А деловен простор, а кај класа Б 

деловен простор почетните цени за 

закуп се движат во распон од 8 до 12 

евра по м2. 
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Табела 1 – Планирани проекти

Скопје Деловен Простор 2017

Локација Проект Инвеститор
Нето 
површина (м2) 

Статус

Скопје, Мал Ринг Настел БЦ Настел Скопје 10,000
Фаза на 
изградба

Скопје, Карпош Ми-Да/ Гротекс БЦ
Ми-Да / Гротекс 
Градба

1,500
Фаза на 
изградба

Скопје, Аеродром Мерцедес Бенз БЦ
МакАутостар 
Скопје

12,000
Фаза на 
изградба

Извор: ЦБС Интернационал
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