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Скопје Деловен простор H2 2019



ПОНУДА

По периодот карактеризиран со

послаба градежна активност,

канцеларискиот простор во Скопје

доби нова зграда во 2019. Имено,

МакАутостар го отвори својот нов

деловен центар Премиум во населбата

Аеродром, со речиси 12,000 м2 нето

простор за изнајмување. Со тоа, на

крајот од 2019-та година залихата на

канцелариски простор изнесува околку

240,000 м2 од кои 160,000 се за

изнајмување, додека останатите се за

сопствена. А класата на деловен

простор бележи пораст. Од вкупниот

број приближно 38% припаѓа на А

класа додека 62% на Б класа.

СЛОБОДЕН ПРОСТОР

Иако нова бизнис зграда се појави на

пазарот во 2019-та, со што се зголеми

залихата, стабилната побарувачка го

одржа нивото од претходните години

на слободен простор за изнајмување,

бележејќи мал пад на ниво на 7.6%.

Доколку го пресметаме нивото само во

А класа зградите, на крајот на 2019

добиваме 5.2 % слободен простор.

ПОБАРУВАЊЕ

Моменталната побарувачка на пазарот

за високо квалитетен канцелариски

простор е доаѓа најчесто од

банкарскиот, правниот и

фармацевтскиот сектор, но компаниите

во ИТ секторот и аутсорсинг сервисните

компании остануваат главни двигатели

покажувајќи интерес да го зголемуваат

своето присуство на локалниот пазар.

Повикувачките центри направија

сериозен прогрес во 2019 година во

поглед на експанзија, претежно во

форматите од Б класа. Овој тренд се

очекува да продолжи, со најавата на

неколку повикувачки центри од други

поголеми градови во Македонија да

отворат свои канцеларии и во Скопје.

ЦЕНА НА ЗАКУП

Цените на закуп во Деловни згради од

А класа вообичаено се движат помеѓу

10-14 евра месечно по метар

квадратен, додека во Б класа помеѓу 7-

10 евра месечно по метар квадратен.

Значителни промени на цените за

закуп не се очекуваат во престојниот

период
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Табела 1 – Моментални проекти
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Скопје Деловен Простор, H2 2019

Локација Проект Инвеститор GLA (м2) Статус

Скопје, Центар Nastel BC Настел 10,500 Во изградба

Скопје, Центар Diamond of Skopje Лимак 11,000 Во изградба

Скопје, Центар Enterprise Елан Проперти 14,000 Во изградба

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

Извор: ЦБС Интернационал
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