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Скопје Канцелариски простор, H1 2021



ПОНУДА

И покрај ситуацијата со
коронавирусот, канцеларискиот
пазар во Скопје беше зголемен за
речиси 22,000 м2 во 2020 година
преку изградба на 3 нови
канцелариски згради. Во првата
половина на 2021 дополнително се
зголеми понудата за 4,300 м2 со
завршувањето на канцелариската
зграда Зоара .

На крајот на првата половина од
2021 год. понудата на модерен
канцелариски простор во Скопје
изнесува 277,000 м2, вклучувајќи ги
сите класи. Од овие 277,000 м2 нето,
простор кој е понуден на отворени
пазар за изнајмување изнесува
181,000 м2 нето, додека 96,000 м2
нето припаѓаат на компании кои
користат свои канцелариски
простор исклучиво за свои потреби .

ПОБАРУВАЧКА

Пазарот на канцелариски простор
беше изложен на последиците од
COVID-19, така што краткорочната
побарувачка се намали во 2020
година . Меѓутоа во првата половина
во 2021 трендот стабилно закрепна
со приближно 20,000 м2 изнајмени
во овој период, додека интензитетот
на купопродажби беше исто така
значително зголемен .

СЛОБОДЕН ПРОСТОР

По забележаниот раст на стапката

на слободен простор во 2020, како

новитет на пазарот се наметна

трендот на аквизација кај неколку

бизнис згради, кои имено беа

пренаменети од простор понуден на

отворениот пазар во простор за

сопствена употреба . Со силната

побарувачка во H1 2021, стапката на

слободен простор падна на ниво од

8.5%.

ЗАКУПНИНИ

Во А класа деловни згради

просечната закупнина се движи од

10-14 евра по м2, додека во Б

класата просечната закупнина се

движи помеѓу 7-10 евра по м2.
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Табела 1 – Активни проекти

КОНТАКТИ

Горан Живковиќ

Директор

goran.zivkovic@cbsint.mk

Игор Ѓорѓевски

Постар 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 

молиме посетете ја нашата веб страна

www.cbsint.mk

Локација Проект Инвеститор
нето
(м2)

Статус

Скопје, Центар Diamond of Skopje Лимак Инвест 9,800 Во изградба

Скопје, Центар
Enterprise, 
2nd phase

Елан Пропертис 4,000 Во изградба

Скопје, Центар
KAM Business 
Complex

Камфуд ДОО 4,000 Во изградба

Скопје, Автокоманда Skopje East Gate Балфин Гроуп 66,000 Во план

Извор: ЦБС Интернационал
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