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ПОНУДА 

Залихите на модерен деловен простор, 

вклучувајќи шпекулативен простор во 

А и Б класа на деловни згради изнесува 

145,257 м2, кој во комбинација со  

просторот кој се користи за сопствена 

употреба од ниво на 79,675 м2, дава 

вкупен  простор од 224,932 м2 нето 

површина. 

 

Во втората половина на 2018 на 

пазарот нема нови канцелариски 

деловни содржини од Б класа додека 

зголемувањето на капацитетот на 

деловни простори се должи воглавно 

на конверзија на други типови на 

недвижности по пат на доградба или 

пренамена како и промена од 

малопродажни простори во приземје 

во канцелариски деловен простор. Во 

овој пораст допринос имаат и неколку 

постапки за пренамена на катни 

гаражи во модерен канцелариски 

простор, кои перспективно ја 

зголемуваат понудата во следната 

година. 

 

Во поглед на нови проекти, неколку се 

веќе во изградба, и се очекува бројот 

на залихите на деловен простор да 

пораснe за околу 85,000 м2 нето 

површина. 

 

СЛОБОДЕН ПРОСТОР  

Во 2018 година, процентот на слободен 

простор бележи благ пад и изнесува 9% 

 

Се очекува дополнителен пад на 

слободниот деловен простор во Класа 

A  и Б како резултат на неодамнешното 

надминување на политичката криза во 

државата и новонастанатата позитивна 

клима за инвеститори и влез на нови 

странски компании. 

 

ПОБАРУВАЊЕ  

Моменталната побарувачка на пазарот 

е диктирана од компаниите во ИТ 

секторот и аутсорсинг сервисните 

компании кои покажуваат знаци на 

експанзија на своите активности на 

локалниот пазар 

 

Повикувачките центри исто така имаат 

направено сериозен прогрес во 2018 

во поглед на експанзија, претежно во 

форматите од Б класа. Овој тренд се 

очекува да продолжи и во 2019, со 

најавата на неколку повикувачки 

центри од други поголеми градови во 

Македонија да отворат свои 

канцеларии и во Скопје. 

 

Во втората половина на 2018 според 

податоците од Државниот завод за 

статистика издадени се вкупно 1460 

одобренија за градба. 

 

 

ЦЕНА НА ЗАКУП  

Во втората половина на 2018, цените 

на закуп за Деловни згради од А класа 

се движеа помеѓу 10-14 евра месечно 

по метар квадратен, додека во Б класа 

помеѓу 7-10 евра месечно по метар 

квадратен. 
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Табела 1 – Активни Проекти 

КОНТАКТИ  

Горан Живковиќ 

Директор 

goran.zivkovic@cbsint.mk 

 

Игор Ѓорѓевски 

Консултант 
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ЦБС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ЦБС Интернационал ДООЕЛ 

Бул. Партизански Одреди бр.15А 

1000 Skopje, Macedonia 

+389 23 222 785 

office@cbsint.mk 

За да дознаете повеќе за 

истражувањата на ЦБС Интернационал 

или да добиете пристап до други 

Истражувања, ве молам посетете ја 

нашата веб страна www.cbsint.mk 
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Location  Project  Investor  GLA (sq m)  Status  

Скопје, Центар Nastel BC Настел 10,000 Во изградба 

Скопје, Аеродром Premium BC МакАутоСтар 12,000 Во изградба 

Skopje, Автокоманда Skopje East Gate Балфин Гроуп 60,000 
Фаза на 
планирање 

Извор: ЦБС Интернационал 
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