
СЕКУНДАРНА ПРОДАЖНА МРЕЖА (маркети, трафики, тобака) 

 

ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 

*маркет Принц Б Ројал  на Рекорд 

*киоск Гоги   ул. „Македонија“, до бикот 

*тобако Димак трејд  до ТЦ „Палома Бјанка“ 

*Параглајдер   до гимназијата „Ј.Б.Тито“ 

*тобако МТ-АС   на Водњанска  

*Манексо   на излез од Кл.центар, кај Хипократ 

*Манексо   во склоп на Кл.центар, испред паркингот 

*Саде С   спроти ТЦ „Рамстор“ 

*тобако Лила-сит  на автобуската постојка спроти „Холидеј Ин“ 

*тобако РЕ-ИДА  спроти Југодрво 

*тобако Корнер  спроти Југодрво 

*тобако Смајли  до „Даре Џамбаз“ 

*Мартон   во ТЦ Капиштец 

*Мое тобако    кај ТЦ „Буњаковец“, спроти пазарчето 

 

АЕРОДРОМ 



*маркет РАЛЕКС  во близина на ПИОМ 

*тобако КОРНЕР  кај Тобако 2 

*МЛАДИНА ПРОМЕТ  во ТЦ „Скопјанка“ 

*маркет ОКИ   спроти „Раде Кончар“ 

 

НОВО ЛИСИЧЕ 

*маркет ЧИКАРА  позади ТЦ „Лиса“  

*книжарница КОКИ  спроти ТЦ „Лиса“ 

*АЛКА-ЦВ   спроти ЕВН 

*БАТЕ    кај малата Пошта 

*маркет Шкорпион  до „Гранд бургер“ 

 

РЕОН ЛИСИЧЕ (ГОРНО, ДОЛНО) 

*маркет Рајчица во Долно Лисиче 

*Мерлин  во Долно Лисиче 

*Маре кристал  до ул. „Островска“, после ресторан Мирко  

*Корун   после трговскиот центар во Лисиче 

РЕОН КИСЕЛА ВОДА 

*маркет Томи  спроти „Жито маркет“, после Дом за слепи 



*киоск ГОГИ  во близина на Тинекс 2 

*Авона   почетна/крајна автобуска постојка „24“ 

*БЛАНГ-МЕДЕЛ во „Супер Тинекс“ 

*Тобако Рампа  кај Рампа 

*тобако Ан-дар кај „Гет кафе“ 

*тобако Ан-дар спроти „Макпетрол“, кај Дом за слепи 

*тобако Бета-хит кај Уни банка 

 

ПРЖИНО 

*ЗУР Маркет  на почетна/крајна автобуска постојка „16“ 

 

ДРАЧЕВО 

*киоск ГОГИ  кај пазарот 

*Вајота 5  на влез во Драчево, кај градинката 

*Вајота 3  поранешна почетна/крајна автобуска постојка на „41“ 

*Вајота 

*Тобако Личе  кај пазарот 

*маркет Калина поранешна почетна/крајна автобуска станица „41“ 

 



РЕОН КАРПОШ 

*книжарница ХЕ-РА кај Центар за странски јазици 

*Мое тобако  кај „Симпо“ 

*ЈО-АН   кај надвозникот Влајко 

*маркет Ралекс кај стара телевизија 

*Кораб   пред ТЦ „Олимпико“ 

*Книжарница М спроти бензинската пумпа во Козле 

 

ТАФТАЛИЏЕ 

*тобако Венера кај пазарчето 

*тобако Феликс лукс кај Млечен 

 

ХРОМ 

*тобако Директ до ОУ„Димитар Поп Георгиев“ 

 

ВИЗБЕГОВО 

*маркет Столе јунио до црквата „Св.Спас“ 

 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 



*тобако Ланголо до Општината 

*Радуни  до Сетек??? 

*Јо-Ан   во близина на круќниот тек кај СП Планет 

*Едел вајс  на пазарот 

 

ВОЛКОВО 

*Фис комерц  до Лепенец, кај пругата 

*маркет Ралекс сред село 

 

ДАМЕ ГРУЕВ 

*тобако Голд  на главната улица 

 

АВТОКОМАНДА 

*тобако Алемарк-777 спроти Дирекција на ЈСП 

*тобако Пакерс спроти Дирекција на ЈСП 

 

ЖЕЛЕЗАРА 

*КАМИ Ж  до „Жито маркет“ 

*маркет „Диас-инвест“ кај кулите во близина на „Еуростил“ 



БИТ ПАЗАР 

*Габерци  влез во некогашен објект на „26 јули“ 

 

ЧАИР 

*ТП Јагода  спроти црквата „Св.Никола“ 

*Тиб-јан  спроти стадионот, на влезот на пазарот 

 

БУТЕЛ 

*маркет Пчела 2 во близина на Полициската станица 

*Столе јуниор  до црквата „Св.Спас“ 

 

СИНГЕЛИЌ 

*Валерија-СД 

 

МАЏАРИ 

*тобако Даријан до сендвичарница „Томи“ 

*Миг мартина  до сервис „Колевски“ 

 

ЧЕНТО 



*АН-ГО 2014  на пазарот 

*ДА-МИ компани на последна/крајна автобуска постојка „45“ 

*Валерија Дестан“ во близина на џамијата 

 

МИЛАДИНОВЦИ 

*маркет Мавит  пред основното училиште 

 

ЈУРУМЛЕРИ 

*Мерлин ТП  кај црквата 

 

ИДРИЗОВО 

*Два брата  на стотина метри од главната улица 

 

ТРУБАРЕВО 

*маркет Бренд  кај црквата 

 

СКОПСКО ПОЛЕ 

*маркет Бренд  на главната улица 

 



ХИПОДРОМ 

*Слејс фм  во трговскиот центар 

 

ТЕКИЈА 

*маркет Мартензит   

 

КАДИНО 

*маркет Деби  кај основното училиште 

 

МРАЛИНО 

*маркет Деби   на почетна/крајна автобуска постојка „63“ 

 

ИЛИНДЕН 

*Ани комерц  наспроти Дом на култура 

*Мавит дооел  пред ОУ„Браќа Миладиновци“ 

 

ДЕЉАДРОВЦИ 

*маркет В-И-Д-А-Т до кафе бар „Буско“ 

 



ХИПОДРОМ 

*маркет Мартина на почетна/крајна автобуска постојка „50“ 

*Спејс ФМ  во трговскиот центар 

 

ПЕТРОВЕЦ 

*МИВЕЛ  во близина на пазарот 

 

ДОЛНО КОЊАРИ 

*маркет Мимер 

 

СРЕДНО КОЊАРИ 

*маркет Мал извор на почетна/крајна автобуска постојка на „68“ 

 

ЗЕЛЕНИКОВО 

*Грандпром ЗУР кај Општината 

*маркет ДАЗДАР на почетна/крајна автобуска постојка на „67“ 

 

ЧУЧЕР САНДЕВО 

*АН-ФИ КОМЕРЦ на претпоследна автобуска постојка „61“ 



*Мар маркет стајл 

 

КАТЛАНОВО 

*маркет Голуб комерц 

 

ШУТО ОРИЗАРИ 

*маркет Фреш старт  после пазарот 

 

СОПИШТЕ 

*маркет Бедем 

 

НОВО СЕЛО 

*Теди ком  кај училиштето 

 

ПОБОЖЈЕ 

*маркет АН-ФИ претпоследна автобуска постојка на „61“ 

 

ЗАБЕЛЕШКА:  

*работното време зависи од правниот субјект 


