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Поштовани оглашавачи,

ДЕКЛАРАЦИЈА

ИМПРЕСУМ

Огласи којима се оглашавају делатности односно
продаја производа или услуга за коју је прописана
обавезна регистрација могу бити објављени и као
МАЛИ и као ПЛАЋЕНИ, а у складу са Законом о
оглашавању (члан 11.) .
За све претходно наведене оласе потребно је да
нам, пре објављивања, доставите декларацију, уредно
попуњену, потписану и оверен. Према истом члану
Закона, уколико оглашивач не достави декларацију
или достављена декларација не садржи прописане
податке, огласна порука неће бити објављена.

члан 11. Закона о олашавању

Редакција листа

Назив и седиште лица које објављује или емитује огласну поруку:
Kepi Blanc Group d.o.o. , ТПЦ Краљевица ББ, ламела Б, 19000 Зајечар, Србија
(Попуњава Kepi Blanc Group d.o.o.)
ПРОИЗВОЂАЧ ОГЛАСНЕ ПОРУКЕ
Пословно име правног лица / предузетника:
_______________________________________________________
Седиште ( место, улица и број):
_______________________________________________________
Број под којим је регистрован у одговарајућем регистру за
обављање делатности производње огласних порука:
_______________________________________________________
Опис претежне делатности пријављене у одговарајућем регистру:
_______________________________________________________
Матични број:
_______________________________________________________

Одговорно лице у правном лицу / физичко лице одговорно за
обављање делатности производње огласних порука:
_______________________________________________________
Име и презиме:
_______________________________________________________
Адреса становања:
_______________________________________________________
Матични број:
_______________________________________________________
Број личне карте и место издавања:
_______________________________________________________

Издавач:
Kepi Blanc Group d.o.o.
Директор публикације
Главни и одговорни уредник:
Дејан Б. Грујић
Техничка припрема и дизајн:
KB Design Studio
Адреса:
Тржно-пословни центар
Краљевица ББ, ламела Б,
19000 Зајечар, Србија
Телефон:
019 / 432 - 561
Факс:
019 / 443 - 644
E-mail:

(Попуњава оглашавач)

oglasi@kbgrupa.com

ОГЛАШИВАЧ
Пословно име правног лица / предузетника:
_______________________________________________________
Седиште ( место, улица и број):
_______________________________________________________
Број под којим је регистрован у одговарајућем регистру за
обављање делатности производње огласних порука:
_______________________________________________________
Опис претежне делатности пријављене у одговарајућем регистру:
_______________________________________________________
Матични број:
_______________________________________________________

Одговорно лице у правном лицу / физичко лице одговорно за
обављање делатности производње огласних порука:
_______________________________________________________
Име и презиме:
_______________________________________________________
Адреса становања:
_______________________________________________________
Матични број:
_______________________________________________________
Број личне карте и место издавања:
_______________________________________________________

Штампа:
С.Ш.Г.Р. Деркс
Периодичност:
Двонедељник

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

(Попуњава оглашавач)
ПОДАЦИ О ОГЛАСНОЈ ПОРУЦИ
Текст: ____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Од - до: ________________________________________________
Начин оглашавања (заокружи): телефон, интернет, лично
Изјава: “ гарантујем тачност унетих података.”
Изјаву дао: _____________________________________________
Место: _________________________________________________
Датум: _________________________________________________

м. п.

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд

205-112668-32

CIP
Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије
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ISSN 1452 - 6859 = KB Oglasi
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НАПОМЕНА
Ваши огласи морају бити у складу са законом
и нашом уређивачком политиком. У супротном
неће бити објављени!
Наша редакција задржава сва права да изврши
коректуру огласа у складу са редакцијским
правима, а да при том не промени смисао
огласа. Редакција не преузима одговорност за
истинитост података датих у огласима. Такође не
сносимо трошкове који су настали као последица
штете због необјављених, погрешно објављених
или погрешно достављених материјала.
За све истинитости објављених огласа,
власништва над ауторским правима за дизајн
текстова, фотографија, цртежа и осталог што се
користи у огласу, одговара наручилац огласа.
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ПОЛИТИКА
Геј-парада усред Србије

КУДА ИДЕШ СРБИЈО
Да ли ће се средином септембра Србија још више приближити Европи или још увек
постоје Срби које здрав разум није напустио

Д

вадесетог септембара
у Београду је заказана
геј-парада, под називом
„Парада поноса“. Педери
и лезбејке тврде да је
Србија хомофобична и
да као таква не може у
Европу. Зато су одлучили да прошетају престоницом и
Србе ослободе тог страха, како би
без комплекса могли у Европу. Гејпопулација жали зашто Београд није
у стању да организује цивилизовану
геј-журку попут оне у Хамбургу, где се
пријатно тиска више од милион педера
Еуропејаца, док ће срБски педери
морати да буду у сендвичу између мачо
момака из разних служби обезбеђења,
разјарених навијача и свих бранитеља
срБства и Православља. Преко ТВ
екрана кукају како су можда поранили
са том својом парадом, јер се Срби
још увек нису просветлили. Од силне
жеље да просветле Србе педери су се
посвађали и поделили у три табора,
па једни друге оптужују ко ће више
да профитира од просветљења Срба.
Поделили се и „непросветљени“ Срби, па
једни вичу: “Пустите их нека парадирају
ал’ окрен’те главу”, а други би да их
туку. Почеле су да раде и кладионице
на тему ко ће да извуче дебљи крај.
Поделили се и политичари - једни ће
што због личне сексулане орјентације,
што због поена код Еуропејаца бити на
челу параде, други се не изјашњавају
али дреше државну кесу да журка
успе, док се трећи, додуше у мањини

отворено противе срамотној паради.
Црква одавно по том питању стоји на
утемељеном ставу из Светог писма - да
је то Богу гадно!
На организацију геј-параде уз донације из иностранства биће утрошено
поприлично државног новца, јер ће
од народних пара бити плаћене дневнице полицајаца који ће бринути о
безбедности скупа али и евентуална
штета која може настати због најављеног
сукоба. Када настану овакви проблеми
који потресају читаву државу - можда
попут Енглеза решења треба тражити у
старим закондавствима и примењивати
прописе из прошлости.
Са педерима је имао проблема и књаз
Никола у своје време.“ Када су једном
уфатили двојицу ђе се фатају и довели му
их на двор, књаз се дуго премишљао шта
да учини. Онда је наредио да их ставе у
двије дубоке бачве пуне гована, тако да
су им само главе вириле напоље. Потом
је командовао неколицини перјаника да
напуне пушке, нациљају право у главе
педера и пуцају. Ова двојица срећних (геј
- срећан, радостан) несрећника дубоко
су удахнули ваздух и хитро заронили

Дејан Б. Грујић

у го... , док су меци профијукали тик
изнад бачви - тачно онуда гдје су им до
малоприје биле главе. Када су изронили
онако умазани, дочекао их је презрив
укор књаза Николе: „Тако, оца вам јеб...
педерскога у вр’ гузице! Да видите у шта
мећете ку...!“ „Господаре, нећемо више
никад“, завапише педери.
Након овог инцидента, књаз је донео декрет у којем строго забрањује
Црногорцима да опште са козама,
овцама и међу собом.
Тако је то решавао књаз Никола!
Данашња, модерна власт је донела
закон против дискриминације и у
јевропу кренула светла образа и јуначке
узице!
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Тражим посао као машински техничар Собе у строгом
или водоинсталатер, поседујем дозволу повољно.
“Б” категорије.
063/ 75 72 155

центру

Зајечара,

064/ 865 46 55

Кућу у Подливу од 160 m, за стан мање
кваратуре ближе ценру.
064/ 30 44 182

Плац 30 ара у Вишњару до асфалтног
пута иза стоваришта, погодан за
стовариште.
019/ 428 365
Плачеве у насељу Вишњар (хомољац)
различитих величина цена повољна.
019/ 428 365

Hundai Aksent 1,3 I, 12 вентила 98 год ,
5 брзина, троја врата, атестиран плин,
серво, АБС, 2 Р-бега, подесиви волан,
МП3, 130000 км, регистрован до 6.2010,
власник.
061/ 11 44 339
WV Pasat 1.6 tdi, 88 годиште прешао
220000 км цена 2700 €.
065/ 426 6520
Mazdu 929 или мењам за мањи ауто,
бензин-плин, ел подизачи стакла, ЦБ,
ел. шибер, серво волан, алу фелне, нове
гуме.
061/ 23 19 500
Audi A4, 2005. годиште прешао
78000км, снага 74kw, боја црна
металик, цена по договору.
062/ 800 80 90

Монтажну кућицу са четири кревета.
063/ 104 2223
Кућу, недовршен спрат, плац 10 ара,
воћњак, струја, вода, бунар, пушница за
месо, Шљиварски пут.
019/ 808 562
061/ 81 929 30
Кућу у строгом ценру Зајечара преко
пута цркве Тимоке буне 10.
019/ 421 905
Кућа 330 m + 3 ара плаца ул. Албанске
споменице бр: 13.
065/ 421 65 66
Две куће са 9 ари плаца, поред Дунава,
одмах усељиве.
062/ 175 74 80
Стан са посебним улазом и струјомером,
заједничким купатилом изнад Попове
плаже.
064/ 321 7895

Скутер Orion Fantom, зелено црне боје,
50 cm3, 4 такта, нов 2009 год, у гаранцији
са свом документацијом, цена 700 €.
061/ 25 88 682
Tomos BT у добром стању.
061/ 16 49 164
Скутер 2007 годиште, могућа замена за
APN 4, новије производње.
030/ 576 073

Четворособни стан у центру Зајечара
прео пута цркве за одговарајући у
Беораду.
Стојадина са плином новије годиште,
019/ 421 905 може и хаварисан.
064/ 20 60 022

Лап-топ HP 6720, са напрслим дисплејем
(процесор INTEL CORE 2 duo, 2 gb
ram,15,4 инча монитор, читач картица...),
цена 200 €.
064/ 68 55 413

Двособан стан са могућношћу проширења у поткровљу са подрумом и
гаражом.
019/ 421 905
Стан у центру Зајечара 45 m.
011/ 23 80 998
Стан 50м у насељу Кључ3, у згради
поред чесме. Комплетно реновиран и
усељив одмах.
019/ 432 561

Opel Astra 1.4 91. годиште, прва фарба,
регистрован, цена 3000 €.
064/ 67 777 47
Комби теретни - LDV, 99. годиште, цена
по договору.
064/ 67 777 47
Mercedes 123, 200 D, 80 годиште, нерегистрован.
064/ 20 60 349
Yugo 65 efi 93 годиште, регистрован,
цена 1300 €.
060/ 44 66 886
Једнособан стан, прврнствено у насељу Audi јаје 1,8, 88 годиште, сива металик,
регистрована до 04. 2010.
Два брата.
019/ 428 843
064/ 046 41 97
064/ 33 59 298
Место резервисано за Ваш оглас.
Reno Kango 2002 годиште, могућа
Позовите и потпуно бесплатно оставите
замена за Pežo 206 1,4 HDI.
Ваш оглас.
019/ 432 561
030/ 576 073
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Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен,
повољно.
064/ 67 777 47
Mашина за прање аута топлахладна вода 250 бара, (италијанска)
професионална.
065/ 5 22 44 65
Усисивач професионални.
065/ 5 22 44 65
Канална пнеуматска дизалица 2 тоне
(оригинал немачка ).
065/ 5 22 44 65
Експанзиона посуда ЕПП-75.
065/ 5 22 44 65

дизајн:

дизајн:
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ДРУШТВО
Из француског града Тулона у Зајечар стигла вредна донација

ОПРЕМА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
ЗАЈЕЧАРСКЕ БОЛНИЦЕ
Редакција листа
На одељење педијатрије зајечарске болнице пре извесног времена је из француског града Тулона стигао камион са хуманитарном помоћи, која се састоји од
медицинских апарата и друге опреме неопходне за рад овог одељења. Донатор је Француско-срБска асоцијација АФС, чије је један од оснивача и коoрдинатор за
Србију Зајечарац Дејан Б. Грујић.

С

инови
оснивача
ове
Асоцијације Никола и
Душан Грујић у присуству
медицинског особља симболично су предали кључеве
од камиона Михајлу, једном
од малих пацијената. Уручењу донације
незванично је присуствовао и господин
Паскал Харт, војни изасланик француске
амбасаде у Београду, који је нагласио да
француска подржава сваку овакву акцију
којом се унапређују услови лечења деце
у болницама и захвалио свима који су
учествовали у прикупљању помоћи. Речи
захвалности упутило је и особље овог
одељења.
-Веома смо захвални нашем суграђанину Дејану Грујићу, члановима АФС-а
и грађанима Француске који су овом
донацијом значајно помогли опремање
педијатрије - рекао је Мирко Николић,
начелник овог одељења зајечарске
болнице. - Ценимо напор наших
пријатеља из Француске, који су у овом
тешком времену смогли снаге да нам
помогну. Ова донација осим материјалне
вредности има пре свега и ону људску,
хуману. Сигурни смо да ће значај ове
донације највише ценити наши мали
пацијенти и њихови родитељи.
Жан Пјер Морис, садашњи председник
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АФС-а каже да је ова Асоцијација две
и по године радила на сакупљању
донације која се састоји не само од разних
медицинских апарата, већ и кревета,
сточића, телевизора, играчака и других
ствари намењених што квалитетнијем

опремању дечијег одељења.
-Сада нам је пуно срце, што је ова помоћ
коначно стигла у Зајечар - нагласио је
Морис.
Дејан Б. Грујић, координатор АФС за
Србију је рекао да ће следећа донација
бити намењена хендикепираној деци
у дому манастира Света Петка код
Параћина, а након тога један хуманитарни
камион ће отићи на Косово и Метохију.

ДРУШТВО
Удружење кампера из француске посетило Зајечар

ПОКЛОНИ ШТИЋЕНИЦИМА
МАНАСТИРА СВЕТА ПЕТКА
Редакција листа
Након опремања одељења педијатрије зајечарског здравственог центра, Француско - срБска асоцијација АФС уручила први део обећане донације монаштву манастира
Света Петка у Извору код Параћина.

В

ећа група чланова удружења „Корисно путовање камп
приколицом“ из француског
града
Клермоферона,
њих осамнаест јуче је
променило правац кретања
Ниш - Софија - Истанбул, да би свратили у
седиште Француско - срБске асоцијације
у Зајечару и донели поклоне које су ова
два друштва уручила манастиру Света
Петка код Параћина. Њихов домаћин био
је Дејан Б. Грујић, оснивач и координатор
Француско-срБске асоцијације АФС, који
је након заједничког ручка и освежења
у „Kepi blanc club“-у , у коме се и налази
седиште АФС-а за Србију, конвој спровео
до манастира, где су поклони предати
монаштву.
- Чланови нашег друштва су људи
из читаве Француске, углавном пензионери и то брачни парови - рекли су
нам ови Французи који су непрекидно
фотографисали желећи да забележе што
више детаља из Србије. - Наша путовања
имају две намене. Једна корисна,
јер помажемо другим друштвима и

удружењима, довозимо поклоне или
хуманитарну помоћ, а друга туристичка.
Тако упознајемо нове пределе, градове
и људе и на тим путовањима проводимо
и по неколико месеци. Кренули смо
у Сирију и Јордан преко Бугарске и

Турске. Да бисмо помогли нашим пријатељима из АФС-а променили смо
правац кретања.
Ови људи сами финансирају путовања
и како кажу веома су срећни кад могу
да помогну другима.
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Sve na jednom
mestu...
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Машина за резање кључева са
доста бланко кључева стан - ауто
(италијанска).
065/ 5 22 44 65
Пнеуматски пиштољ “CP“ (половни) за
путничка аута и пнеуматски biaxi нови и
половни.
065/ 5 22 44 65
Пећ viva-wishe 4 етаже 60x40 са
декомпресором, комором за надолажење, 40 плехова, 22 тепсије за бурек, 4
тепсије за пројице, цена 1000€.
065/ 9 555 077
Топла витрина
200x120x130
cm
полукружна стакла као нова цена 500 €.
065/ 9 555 077
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
030/ 576 073
Вреловодни котао 63kw са Hansa
гориоником.
065/ 5 22 44 65
Резервоар за нафту (челични) 175x75x76cm.
065/ 5 22 44 65
Вентилатор аксиални, уградни (зидни),
370 mm, 0,25kw, 1400 o/min.
065/ 5 22 44 65

Роштиљ
електрични
(плоча2kw)
46x35cm на прохромском столу висине
80cm.
065/ 5 22 44 65
Плоча надзидна са прохромским кукама
(ченгеле) за вешање
сухомеснатих
производа 104x132cm.
065/ 5 22 44 65
Покретни роштиљ + ел. грил за 6
пилета две осовине ( све на једно са
монтажном кабином од ватросталног
стакла) 85 x 57 x 227 (H) cm.
065/ 5 22 44 65
Канта за отпад (прохромска - високи сјај)
веома декоративна 47x66x74cm.
065/ 5 22 44 65
Кутија од прохрома (више наменска ,
високи сјај) 47x66x74cm.
Стоматолошка столица, половна са ком065/ 5 22 44 65
плетним уређајима, цена 1000 €.
Фискална каса “ Ei - kompakta “
064/ 043 85 45
065/ 5 22 44 65
Два гробна места на Зајечарском
робљу.
019/ 432 595
Врата за хладњачу 196x93cm.
065/ 5 22 44 65
Лавабои метални 3 ком.
065/ 5 22 44 65
Регали монтажни од префорираних
Цртане романе, разгледнице, стари профила 80x41x200cm, 4 комада.
новац, пез фигурице и фигурице
065/ 5 22 44 65
из киндер јаја (1980-1992) купујем
-размењујем.
063/ 723 8045

Тракторску приколицу ручне израде
230x150 cm, гуме 16’.
063/ 419 987

Прохромски столови са мермерном раКомплетно опремљену стоматолошку дном плочом 102x46x80 и 46x46x80cm.
ординацију (столица, уређаји алат) цена
065/ 5 22 44 65
200 € месечно.
Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен.
064/ 043 85 45
064/ 67 777 47
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РЕПОРТАЖА
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Редакција листа

зајечарском насељу „АВНОЈ“,
недавно је отворен „Kepi
Blanc club“, први и једини те
врсте на Балкану и један од
двадесетак у свету. Клуб се
налази у близини шумовите
Краљевице, омиљеног шеталишта Зајечараца, тако да су у башти посебно
пријатне вреле летње вечери. Ово
место је стециште људи добре воље који
поштују, негују и воле срБску традицију
и културу, без обзира на старосно доба.
Гости клуба могу уживати у звуцима
старих мелодија са срБских простора,
а вечерњи сати повремено су резервисани за наступе познатих зајечарских музичара. У терминима
одржавања међународних спортских
такмичења у којима учествује наша
репрезентација или појединци који носе
боје наше нације, гости могу пратити све
ТВ преносе на великом екрану у башти.
Могуће је и бесплатно коришћење
бежичног интернета током целе године.
Планирамо да организујемо тематске
вечери, вечери поезије, промоције књига,
уметничких дела, џез и блуз вечери
и овом приликом позивамо све људе
добре воље да нам се придруже и учине
да вечери проведене у Клубу протекну
што пријатније. Због ограниченог броја
места неопходна је резервација - кажу
нам из управе Клуба.
„Kepi Blanc club“ гостима нуди велики
асортиман домаћих и страних пића
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по веома повољним ценама, тако да
боравак у овом клубу није привилегија
појединаца. Нашим гостима, поред
осталог, препоручујемо ексклузивни
коктел нашег Клуба на бази пива - „mirage“, као и велики асортиман Рубинових
„Exclusivite Barrique“ вина произведених
по француској технологији, а која
„спавају“ у храстовим бачвама . Уз велики
асортиман чајева, топле чоколаде,
фрапеа, газираних и негазираних сокова
гости могу уживати и у четрдесетак
врста страних жестоких пића као и у
квалитетним француским винима.

Можда и ви пожелите да нашем клубу
са вољеном особом попијете боцу
„Dom Perignona“. И никако не требамо
заборавити да овде нудимо једну од
најбољих „Esspresso“ кафа у граду. - каже
нам Кристина, девојка која је од почетка
део особља Клуба.
Уз већину понуђеног пића, гостима
се беспалтно нуде маслине, кикирики,
бадем, јагоде и остало воће.
Оно што посебно треба нагласити је
да је „Kepi Blanc club“ објекат чије су
просторије без дуванског дима. Радно
време Клуба је од осам ујутру до поноћи.
Сви који посете овај објекат могу
се информисати и добити каталоге,
проспекте и информације о осталим
делатностима фирме „KB Group“ у чијем
саставу Клуб послује. Ту издвајамо:
- продаја специјализоване одеће, обуће
и опреме намењене државним и приватним службама ФТО-а,
- консалтинга за безбедност и организовање свих врста ФТО-а, како на територији
Србије, тако и у земљама широм Европе,
у склопу сектора „KB-MPS“,
- дизајн и реализације логоа, флајера,
каталога, ценовника, визит карти
као и штампа свих врста и формата
на квалитетној, модерној дигиталној
опреми, у склопу сектора „KB Design
Studio“
- купопродаја и замене некретнина у
Србији и Француској, у склопу сектора
„KБ Некретнне“,
- све везано за оглашавање и нову,
бесплатну новину „Оглас“, коју тренутно
држите у рукама.

КОМЕРЦИЈАЛНИ ОГЛАСИ
За све информације у вези комерцијалних огласа обратити се редакцији КБ Огласа.

МАЛЕ ОГЛАСЕ ПРИМАМО НАЈКАСНИЈЕ ДО 25. У МЕСЕЦУ

Молимо Вас упишите ваше податке
Име ................................... Презиме ................................... Адреса становања ...................................
.......................................................................... Место ................................... Телефон ...................................
Мобилни ........................................................................................ e-mail адреса .............................................
1.
2.
3.
4.
5.

ЗАПОСЛЕЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
УСЛУГЕ
ОБАВЕШТЕЊА
НЕКРЕТНИНЕ

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

плачеви
станови
куће
викендице
пословни простор
пољопривредно земљиште
издржавање

6. АУТОМОБИЛИ
7. КАМИОНИ, АУТОБУСИ

8. МОТОРИ
9. БИЦИКЛИ
10. ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ
11. АУТО - ДЕЛОВИ
12. АУДИО АПАРАТИ
13. ВИДЕО - ТВ АПАРАТИ
14. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
15. ФОТО АПАРАТИ И КАМЕРЕ
16. КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
17. ТЕЛЕФОНИЈА (мобилна, фиксна)
18. МАШИНЕ И АЛАТИ
19. НАМЕШТАЈ
20. БЕЛА ТЕХНИКА
21. ОДЕЋА - ОБУЋА

22. БЕБИ ОПРЕМА
23. ПОЉО - МЕХАНИЗАЦИЈА
24. ПОЉО - ПРОИЗВОДИ
25. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
26. ЗДРАВСТВО
27. ОДМОРИ И ПУТОВАЊА
28. СПОРТСКА ОПРЕМА
29. ЛОВ И РИБОЛОВ
30. КУЋНИ ЉУБИМЦИ
31. ЛИТЕРАТУРА
32. УМЕТНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ
33. ЛИЧНИ ОГЛАСИ
34. ХОБИ
35. РАЗНО

Молимо Вас упишите ваш мали оглас
ПАЖЊА ПРЕ УПИСИВАЊА ОГЛАСА
У сваком празном пољу уписати штампаним словима по једно слово. Између сваке речи оставити
једно празно поље. У противном ваш мали оглас неће бити објављен.

Упишите број рубрике који одговара вашем огласу
У складу са законом о оглашавању издавач задржава право да не објави примљени оглас из техничких разлога везанох за
резервисано место за мале огласе или из деонтолошких разлога.

019/ 432 561

oglasi@kbgrupa.com
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НАЈСАВРЕМЕНИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
ПОЛИКЛИНИКА

Прегледи:

ǰȝȓȤȖȵȍșȖȟȠȖ

tȞȓȡȚȍȠȜșȜȐȍ

tȜȝȦȠȓȚȓȒȖȤȖțȓ

tȘȍȞȒȖȜșȜȐȍ

tȝȓȒȖȵȍȠȞȖȵȓ

tȐȍȟȠȞȜțȠȓȞȜșȜȐȍ

tȖțȠȓȞțȓȚȓȒȖȤȖțȓ

tȣȓȚȍȠȜșȜȐȍ

ǩȜțȟȡșȠȍȠȖȏțȖȝȞȓȐșȓȒȖ
ȒȞȡȐȖȣȟȝȓȤȖȵȍșțȜȟȠȖ 
ȠȓȞȍȝȖȵȍȖșȍȎȍȞȍȠȜȞȖȵȍ

tțȓȢȞȜșȜȐȍ

019/44-10-44

ТЦ Краљевица бр. 9, 19000 Зајечар
Радно време: 9 - 19, суботом : 9 - 14
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Е
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Р В ина
ЛО 3 д
КО САМО

ПОТРЕБНИ
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ
ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

019 432 561
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