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Скопје малопродажен простор, H1 2019



ТРГОВСКИ ЦЕНТРИ

По 6 годишен период, Скопје

просведочи на отворањето на нов

малопродажен формат, првиот “Retail

park”, кој е изграден во општина Бутел

и се вика Поинт Центар. Инвеститор на

на овој проект од 9,500 м2 е Али

Тобако.

Генерално, помалата инвестиција,

пократкиот период на изградба и

можноста за развивање во фази се

клучните причини за зголемениот

интерес за овој нов формат кај

инвеститорите во регионот, што се

очекува да се случи и во Македонија.

Од друга страна, купување на едно

место, лесен пристап, слободно

паркирање и широк избор на

брендови кои нудат одлични цени се

клучните фактори за привлекување на

потрошувачите кон овој формат.

Со комплетирање на овој формат се

зголеми понудата на малопродажен

простор на ниво од 95,000 м2.

Анализирајќи го тоа по глава на жител,

се добива бројка од 187м2 на 1,000

жители. Исто така, два помали

малопродажни формати се отворија во

H1 2019, со големина од приближно

4,000 м2 секој. Понудата на трговски

центри во Скопје се очекува да порасне

дополнително со најавените проекти,

Sky City Mall, Skopje East Gate и Limak

Mall.

Еден од најголемите проекти од

мешовит тип планирани во Скопје е

проектот на Балфин Гроуп наречен

Skopje East Gate. Се состои од 152,000

м2 бруто површина вклучувајќи

трговски центар од 50,000 м2, како и

станбен и канцелариски простор.

Проектот е лоциран кај поранешниот

Скопски Саем и се очекува да е готов во

наредните 3 години.

Лимак Холдинг моментално работи на

својот огромен проект во срцето на

градот кој ќе протега на 325,000 м2

бруто површина. Во склоп на овој

проект Скопје ќе добие уште еден

модерен трговски од 40,000 м2.

Џевахир Холдинг, по успешно

изградените четири облакодери од 40

катови во моментов работи на

изградба и на трговскиот центар

Cevahir Sky City со големина од 26,000

м2.

На друго место во Македонија, градови

како Прилеп, Струмица, Битола и Охрид

привлекуваат интерес од инвеститори.

Охрид ќе го добие својот прв модерен

трговски центар “Ohrid Mall” со вкупна

квадратура од 19,000 м2, лоциран до

новата автобуска станица и на само 2

км од центарот на градот.
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Point Centar Skopje 

9,500 sq m

Ohrid Mall 

19,000 sq m
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Табела 2 – Проекти во изградба

КОНТАКТИ

Горан Живковиќ

Директор

goran.zivkovic@cbsint.mk

Игор Ѓорѓевски

Консултант

Канцелариски & Малопродажен простор

igor.gjorgjevski@cbsint.mk

Тамара Костадиновиќ

Регионален Директор за Истражување 

на пазар

Србија, Македонија, Црна Гора

tamara.kostadinovic@cw-cbs.rs

ЦБС ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ЦБС Интернационал ДООЕЛ

Бул. Партизански Одреди бр.15А/1-9

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

Локација Проект Инвеститор Бруто(м2) Статус

Скопје, 
Аеродром

Cevahir Sky City 
Mall

Cevahir Holding 
Macedonia

26,000 Во изградба

Скопје, 
Центар

Limak Diamond 
Skopje

Limak Holding 
Macedonia

40,000 Во изградба

Скопје, 
Автокоманда

Skopje East Gate Balfin Group 50,000 Во подготовка
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Извор: ЦБС Интернационал

Скопје,                  Emporio Mall             Трансмет  30,000 Во застој
Ѓорче Петров

ЦЕНИ ЗА ЗАКУП

Цената за закуп на малопродажните 
формати во пешачки зони останува 
непроменети и се движи од 15-30 евра 
месечно по метар квадратен, зависно од 
локацијата и типот на локал, додека цените 
во трговските центри се движат од 12-40 
евра месечно по метар квадратен.

Табела 1 – Цени за закуп

Локација Големина
Цена

(евро по 
м2)

Центар

<150 м2

До 40

Аеродром 9-15

Карпош 10-18

Извор: ЦБС Интернационал


