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1. запослење
РАЗНО
Побожна пензионерка без деце
тражи
побожну,
карактерну,
незбринуту баз обавеза млађу
жену(да не пије и не пуши) ради
помоћи у стану касније могуће и
запослење. (2451)
019/83-746
Побожну,
карактерну
млађу
жену незбринуту или девојку
без родитеља (која не пије и не
пуши-здрава) прима у стану са
грејањем бесплатно ради помоћи
пензионерки без деце. Могу и
избеглице.Звати од 18-20h. (2452)
019/83-746
Чувала би дете или старију особу у
Књажевцу. (2479)
061-69-06-137
Чувала бих дете или старију особу.
(2409)
061-11-77-805
Породица би дочувала баку или
деку за кућу уз одличне услове. (2428)
064-477-29-36
Потребна два радника на фарми
музних крава. Обезбеђена храна и
плата. (2233)
063-7-422-469
Потребан брачни пар за чување
старе
непокретне
баке
са
обезбеђеним становањем. (2302)
034-324-427
Керамичару потребан посао. (2338)
061-81-28-210
Чувала бих дете у преподневним
часовима. (2346)
069-19-87-159

5.1. плацеви
ПРОДАЈЕМ
Продајем плац у цетру Зајечара.
2,5 ара. Укњижено 1/1. 50м од бенз.
пумпе код средњих школа. Могућа
градња. (2246)
063/485014
065/4567890
Продајем плац у Зајечару, у
Котлујевцу. 11 ара. Укњижено. Код
ОМВ пумпе. Излази на магистрални
пут. Дељиво. Могућа градња. (2250)
063/485014
065/4567890
Њиву са воћњаком и бунаром 18,5
Ари, место Главни врх Бели брег. (2377)
063-297-540

Собу за ученика са грејањем. (2213)
019/431-674
Собу са купатилом за повремено
одржавање хигијене,
женској
озбиљној особи. (2189)
064-30-44-182
Повољно издајем намештену собу
са посебним улазом. (2195)
066-8-000-269
Нудим смештај ђацима.Собе са
употребом кухиње и купатила без
газде у Зајечару. (2287)
063-484-983
Апартман у центру
Сокобање,
дневни најам од 1 500 до 2 000
динара по апартману дневно. (2323)
063-485-829
Комплетно
опремљен
четворокреветни апартман у Ђеновићима
код
Херцег
Новог.
Обезбеђено
паркинг
место,
удаљеност од мора је 100м. Цена
20€. (2206)
064-166-25-59
064-842-22-05

Станове у центру Зајечара. Стан
од 33м` и 41м` потпуно завршени.
Стан од 107м`- дуплекс у грубим
радовима. (2230)
060-692-63-10
019/425-752
Стан 2,5 у Бору, на првом спрату
код Гимназије И Машинске школе.
Власник, сви папири чисти-без
дугова. Цена по договору. (2232)
066/508-39-20
063/445-750
Продајем стан насеље Краљевица
А1.34m2. (2271)
019/430-215
Једнособан стану откупу од 48м` у
Бору. 4 Месна заједница, еле зграде,
делимично са стварима. (2295)
064-63-17-544
Двособан стан у центру Зајечара.
(2305)
065-63-67-708

Намештену собу у засебној кући, за
самце. (2212)
019/431-674
Собу за ученика у центру Зајечара.
(2270)
064-666-23-99
Гарсоњеру у строгом центру
Зајечара 14м`.Повољно. (2280)
063-75-33-463
Намештен стан за ђаке или самце.
(2299)
019/431-496
Стан у строгом центру града
Зајечара. (2301)
064-865-46-55

5.3. куће
ИЗНАЈМЉУЈЕМ
Кућу за ученице у Синђелићевој
улици близу интерната, без газде.
(2446)
064-666-46-53
Собу са купатилом за ученицу-ка у
насељу Кључ 3. (2406)
019/415-062
062-415-062
Кућу мање квадратуре у центру
Зајечара. (2241)
061-117-45-66
Кућу у ул.Николе Пашића бр.199
за две ученице или два ученика
намештена. (2304)
019/415-062
062-415-062
Кућу у центру Зајечара. (2328)
061-117-45-66
Потпуно уређен спрат куће(три
спаваће собе,купатило, кухиња,
тераса) првс линијс поред језера.
Цена 6€ по особи дан са паркингом.
(2358)
063-75-43-064
КУПУЈЕМ

ПРОДАЈЕМ
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5.2. станови
ИЗНАЈМЉУЈЕМ
Двособан реновиран стан у строгом
центру Зајечара са климом, телефоном, интернетом, кабловском телевизијом, у стамбеној згради, погодан за три ученика и студента или
породицу. (2459)
019-420-460
066-9-000-995
Побожној
незбринутој
млађој
жени(која не пије и не пуши) издајем
стан у центру града ради помоћи
побожној жени без деце. Обосрана
помоћ договор и разумевање.Само
озбиљне понуде
без интереса
и искоришћавања. Узајаман и
правичан договор. (2453)
019-83-746
Трособан стан у насељу Кључ 3са
централним грејањем и лифтом.
Цена 80€. (2400)
069-125-10-30
Једнособан намештен стан у
Зајечару од 1.новембра (2422)
063-843-11-78
Стан у Нишу студентима. Звати од
19-21h (2379)
065-63-67-708
Стан у центру Зајечара преко пута
Интерекса. (2352)
063-418-308
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Једнособан стан на Палилули у
Нишу. (2306)
065-63-67-708
Собу у строгом центру Зајечара без
газде. (2316)
019/411-384
064-865-46-55
Намештен стан у Нишу поред
Медицинског факултета. (2324)
064-210-16-42
Стан за ученице у центру Зајечара.
(2329)
064-666-23-99
Апартман у центру Соко Бање
кухиња, купатило, кабловска и
паркинг. (2340)
063-485-829
Намештену собу са парним
грејањем за две ученице 150м од
средње школе. (2359)
019/426-467
064-195-79-32
МЕЊАМ
Трособан стан у насељу Краљевица
76м` за стан у Београду. (2423)
063-843-11-78
Стан у Бору за кућу у Зајечару, може
и околина. (2346)
019/411-736
ПРОДАЈЕМ
Стан у улици Тимочке Дивизије 20/21
у Бору, 28м`. Цена 10 000€. (2442)
062-80-21-792
062-80-21-782
Двособан комфоран двособан стан у
центру Зајечара од 57м`. (2414)
019/423-521
064-464-35-44
Стан од 57м` код средње школе цена
27 000€, није фиксно. (2426)
064-64-25-724
Стан 42м`, новоградња у згради
месне заједнице Ново Селиште
ул.Његошева 5А, Бор. (2186)
030/424-174
064-97-49-372
Двособан стан са сопственим
грејањем 53м` у Котлујевцу. (2188)
019/428-176
Двособан стан 55м`, реновиран, са
подрумом и уписаном гаражом ул 7
Јули, други спрат, Неготин. (2226)
019/545-260
Намештену гарсоњеру у Нишу,
насеље Беверли Хилс, повољно за
два студента или млади брачни пар.
Цена повољна. (2190)
064-276-52-75
Грађевинске контејнере за становање. (2220)
063-8-267-270
Двособан стан од 55м` у центру
Мајданпека. Цена 13 000€. (2225)
019/545-260

Кућу од 100м` и кућу од 30м` у
ул.Светозара Марковића. (2441)
019/423-207
061-28-17-140
Мању кућу са пивнцом кокошињцем
и свињцима на плацу од 5Ари у
Великом Извору. (2416)
062-88-78-530
Кућу 180м`. (2298)
061-11-77-805
Стан 64м` у строгом центру Руме,
приземље, посебан улаз, паркинг,
кабловска, погодан за пословни
простор. (2177)
063-775-81-31
Кућу у улици Албанске Споменице
45, 90м` у приземљу и 90м` на
спрату.Струја, вода, каналиација, 4,8
Ари плаца.Један власник цена по
договору. (2180)
062-48-25-05
Кућу и плац у Звездану код Зајечара..
12 ари плаца. 86м2 је кућа + 37м2
мања кућа -23м2 пом. обј. Укњижено
1/1. Плац излази на Тимок. Плодна
земља. Прошле године није
плављено. (2248)
065/4567890
Недовршену кућу код ОМВ пумпе.
Повољно. (2257)
063-334-041
030/68-502
Кућу од 180м` на Шљиварском путу.
Цена по договору. (2262)
019/436-005
Кућу у Бољевцу 100м` са
могућношћу уређења поткровља.
Пространа гаража плац 4 Ара,
уређено двориште, вода, струја,
телефон. Цена по договору. Звати
после 17h. (2283)
060-015-05-64
Кућу у Бољевцу 100м` а могућношћу
уређења поткровља, пространа
гаража, плац 4 Ара са комуналијама.
Цена по договору. Звати после 17h.
(2347)
060-015-05-64

Камион Ман тип 26256 кипер турбо,
камион Раба 26230 кипер. (2255)
063-406-992
019/429-201

ПРОДАЈЕМ

Сеоско домаћинство 7Hа и 3Ha
шуме, може замена за стан-кућу у
Зајечару. (2444)
069-014-51-10
019-427-186
Викед кућа површине од 80м` поред
асфалтног пута Бор-Селиште на
деветом километру од Бора, са
плацем од 19,5 Ари са воћњаком
и баштом, гаражом и помоћном
зградом. (2454)
063-80-78-427
Викендица 46м` на плацу од 38Ари,
удаљена 6 км од Зајечара у правцу
Бора. Цена 5 000€, могућ сваки
договор. (2476)
019/436-205
064-145-19-94
Сеоско домаћинство на комплексу
од 5ha обрадиве земље са два
воћњака и кућом са помоћним
објектима. Брестовац. Цена по
договору може и компензација. (2477)
064/31-84-033
2.5hа земље са извором природне
воде близу мотела Ртањ. Могућ
сваки договор. (2407)
019/415-581
063-190-10-93
Њиву од 19 Ари у насељу Вишњар.
(2417)
062-88-78-530
Недовршена викендица са 18 Ари
плаца према Каструму. (2405)
019/415-062
062-415-062
Викендицу, виноград и воћњак
90 Ари, асфалт, водовод, струја на
Белом брегу, потез Марково поље
(2380)
019/427-458
Недовршену викендицу површине око 150м` на плацу од 3 Ари
са баштом, водом, струјом и
канализацијом на путу према
Брестовачкој бањи близу Брестовачког вијадукта. Цена по договору.
Звати после 16h. (2391)
064-911-53-15
061-153-00-32
Кућу у Вишњару, 40м2, са струјом и
воћњаком, плус помоћни објекти и
12ари плаца.Са стварима. (2231)
019/432 080

Фиат Уно, 1.7D. (2401)
Воћњак са засадом шљива у селу
Добро Поље на путу БољевацКњажевац.Укњижен. (2365)
019/422-732
060-30-60-399
Плац од 15Ари на Белом Брегу у
Зајечару. Укњижен, дељив, могућа
градња. Урбанизовани део близина
воде, струје и асфалтног пута. (2367)
019/422-732
060-30-60-399
Њиву 10Ари у месту званом Муљак
близу белог тимока. (2361)
019/431-123

14. музички инструменти

Продајем локал у центру Зајечара.
Преко пута цркве. 34м2. Укњижено.
Мокри чвор (2249)
063/485014
065/4567890
Вишенаменски магацин у Минићеву
1735м` на 60 ари плаца (2264)
063/426 233
Локал у Бору површине 49м`+36м`.
Цена повољна. (2267)
063-77-69-846
Продајем пословни или стамбени
простор у строгом центру Зајечара.
преко пута цркве. 34м2 + 20м2.
Појединачно или заједно.1. спрат.
Укњижено. Сваки део – гарсоњера
има своје купатило. Изнад је
тавански простор који може да се
адаптира. Улаз са улице. (2252)
063/485014
065/4567890

6. аутомобили
ПРОДАЈЕМ

17. телефонија
Фиксни телефон 1 500 дин. (2260)
062-879-14-62
Даљински телефон”Delta 358” са
свбом опремом домета 30км. Цена
фиксна 70€ (може и амена за другу
робу). (2290)
064-00-24-000
Телефон Пупин
9001, мобилни
телефон Водофон. (2332)
062-879-14-62

ПРОДАЈЕМ
Хидрауличну каналску дизалицу
намењену за аутомеханичарске
послове
теретног
програма.
Носивост
дизалице
80/150Кn
максимална висина дизања 1 000м.
(2432)
063-397-334
Комплет опрема за израду дрвених
кломпи. (2412)
063-83-08-571
На продају хидраулична рампа за
камион. (2396)
064-132-18-25
Електро апарат 135 ампера за
варење. (2183)
060-37-31-004
Исправну машину за малтерисање
(2199)
019/85-706
Машина за гробљење камена на
струју и на дизел мотор. (2202)
019/85-706

ПРОДАЈЕМ

Hajduk Veljkova 7
tel: 064/ 44 00 666

Pentijum 3 са монитором Цена по
договору. (2383)
069-12-20-994
Штапач HP Deskjet 2050 print, scan,
copy. Стар 2 недеље са гарантним
листом 2 године. (2394)
064/9256160
Компјутер без монитора. Звати
после 19 h. (2176)
066-507-98-29
Рачунар без монитора. Звати после
17h. (2282)
060-015-05-64
Компјутер Пентијум 4 у изузетном
стању. Цена повољна. (2313)
066-800-02-69

18. машине и алати

Гаражу за издавање или за пословни
простор 4*7м`. (2440)
019/428-359
Економски део велике површине,
ограђен,кућа, штала,струја,телефон.
Погодан за чување ситне и крупне
стоке у што већем броју. Цена по
договору. (2254)
063-7-422-469
Локал у строгом центру Зајечара.
Повољно. (2281)
063-75-33-463

Najukusnije
tUPSUF
tLPMBǁJ
tQSFEKFMB

Викендицу 35м`, плац 4,52м`+30м`
доградња. Водовод, струја, телефон,
могућа доградња спрата. Могућ
сваки договор. (2372)
019/422-634
019/411-464
Браник 50 Ари место Магила у
Зајечару, и њиву са браником 50 Ари
Шљиварска река. (2314)
019/422-991
Њиву 80Арикод нове фабрике
Порцелана до пруге. Погодна за
воћњак ии плачеве. (2330)
063-763-58-81

13. видео-тв апарати

064-88-69-720
Голфа 2, 1.4, 89.годиште TDI и БРАКО
ПРОДАЈЕМ
приколицу. (2410)
064-26-31-943 Видео рекордере. Два телевизора у
Половну ауто приколицу, нема атест. боји. (2272)
(2397)
019/428-318
060-30-12-840
Форд
Мондео
фул
опрема,
99.годиште. (2413)
063-77-32-420
Кампањола АР-55. (2425)
063-82-81-219
Renault Espece 90.годиште, седам
ПРОДАЈЕМ
седишта, плин, серво, централно,

ИЗНАЈМЉУЈЕМ

6ODWND)DQWD]LMD

Недовршену викендицу површине око 150м` на плацу од 13Ари
са баштом, водом, струјом и
канализацијом на путу према
Брестовачкој бањи близу Брестовачког вијадукта. Цена по договору.
Звати после 16h. (2292)
064-911-53-15
062-878-08-60
Викендицу Гамзиградској Бањи са
38Ари плаца. (2311)
060-76-777-06

Скутер Априлиа sr 50, 97годиште.
(2465)
065-30-84-302
Скутер SPRINT-MAX 2008. Годиште.
(2203)
061-646-70-97
Мотор “ЈАВА” 49cm3, екстра стање,
први власник, цена 250€. (2210)
062-423-571
Продајем или мењам за 6м3
oгревног дрвета мотоцикл од
50cm3, неисправан није Апен 4. (2354)
065-503-59-79

5.5. пословни простор

Издајем или продајем локал у Бору
50+50м`, Нови Градски центар. (2221)
063-8-267-270
Самоуслуга у Књажевцу, 108м`,
дељива на два локала поред основне школе.Укњижено-повољно. (2191)
063-426-233
Издајем или продајем комплетно
опремљене локале од 120м` са
опремом за производњу и станом
од 60м`. (2193)
019/416-663
Продајем локал у строгом центру
Зајечара. Код Симпа. 12,5м2.
Укњижено 1/1. (2247)
063/485014
065/4567890

16. компјутерска опрема
ПРОДАЈЕМ

8. мотори
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ПРОДАЈЕМ

Radujevački put bb, 19300 Negotin
019/54 29 42
062/22 55 10
web: www.fasbeton.co.rs
mail: fasbeton@yahoo.com
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Кућу у Зајечару у Котлујевцу,
300м`, плац 3 Ара. PVC столарија,
комплетна документација. Цена 27
000€. (2296)
062-420-427
Приземну кућу у Београду код
Цветкове пијацеса три мале
просторије и купатилом, 29м`. Цена
20 000€. (2360)
062-19-18-760

5.4. викендице

Кућу у близини Хигијенског завода
или насеља Краљевица од 30-40м`.
(2368)
064-195-79-96

Плацеве на Озрену изнад Соко бање
са доста борова и липа на њима.
Погодан за монтажне објекте. (2430)
019/387-100
064 30-22-397
Плац 10,5 Ари вода, пут, струја,
телефон, канализација, дозвољена
градња на најатрактивнијем месту
преко пута новог хотела. (2431)
062-437-277
Плац од 10Ари са започетом
викендицом на путу ЗајечарГам.Бања у близини сретања за
Румулијану. Цена повољна. (2466)
063-10-30-998
063-345-22-58
Плац од 20Ари са бунаром на
путу Зајечар-Гам.бања у близини
скретања за Румулијану. (2467)
063-345-22-58
Плац од 5Ари код Слатинског моста
поред Дунава. Цена по договору.
(2475)
019/858-773
064-43-41-093
Продајем плац и викендицу у Црној
Гори, у Кримовици код Будве. 2,2 ара
је плац. Укњижено 1/1. 46 м2 објекат.
800м од плаже Трстено, 8км од
Будве. Поглед на море. (2251)
063/485014
065/4567890

Кућа у ул.Зорана Радмиловића 87м2
са 3 Ари плаца. (2318)
064-373-85-43
Кућа у Малом Извору код Зајечара
60м` и 30Ари плацапод воћем. Цена
1 000€. (2334)
069-266-13-64
Кућу 80м` врло повољно у Зајечару.
(2343)
019/416-663

музика, пус дупли. (2387)
060-656-32-11
Рено 21, 91. годиште у добром стању.
(2224)
064-163-80-63
Југо 55, регистрован до краја године,
без улагања. (2181)
061-29-23-656
Заставу 101 врло повољно. (2215)
064-515-83-43
Рено 21 караван, 1,4 атестиран плин.
Цена 1000€. (2216)
063-401-427
Golf 3; 1.9 TDI, 94годиште или мењам.
Дачија логан 1.4 2006 годоште. (2217)
063-8-267-270
Ауто приколица 85 чкд. (2218)
063-8-267-270
Форд Мондео 1.8 TD 1997.
годиште .Алу фелне централна
брава, аларам, ел.подизачи, ел.
Ретровизори, спојлери, шибер,
сензори за паркинг. (2237)
069/440-91-00
062-80-55-771
Форд Ескорд 1.3 бензин-плин 1992.
годиште. Регистрован до децембра.
(2238)
069/440-91-00
062-80-55-771
BMW-316 I. 1997.годиште-караван.
Серија Е36. Странац у перфектном
стању. (2239)
064-88-69-720
Форд Ескорт
дизел,караван
97.годиште у беспрекорном стању.
(2242)
063-416-304
Оpel Kadet 1,6 D Suza 90.годиште у
солидном стању. Цена 1 200€. (2243)
061-63-88-295
Фића и Југо 55. (2244)
062-539-734
Рено 19, 1.9 дизел, 1995.годиште сиво
метелик, не регистрован у потпуно
исправном стању. (2265)
064-17-28-263
BMW-318I, 87.годиште у одличном
стању. Цена по договору а може и
замена. (2279)
065-407-48-68
Opel Astra 2.0 DTI караван, сива
металик 2001.годиште прешла
114.000км, први власник, фул
опрема, регистрована целе године,
нове таблице вреди погледати. Цена
4 000€. (2291)
064-00-24-000
Audi A4, 1.8В, 95.годиште, фул
опрема, регистрован. Цена 3 800€.
(2297)
063-281-137
Трабант 91.годиште, перфектан без
улагања прешо 14 000км. (2312)
062-18-98-677
Пежо 405, регистрован до 8.06.2012.
Цена 1 600€ у одличном стању. (2315)
063-19-27-111
Хаварисани Фиат Браво 2000
годиште. (2340)
066-808-85-39
Рено 4 ТЛ у деловима или за делове.
(2341)
060-36-36-130
Dachiju charade 1.0 D 1985 годиште,
регистрован до VII 2011 власник..
Ауто је у добром стању, лимаријски
добар, мотор добар, мали потрошач.
Цена 1 000€. (2355)
063-438-053
Mерцедес 190Е. Звати после 16h.
(2366)
019/420-544
063-873-09-67
BMW-730i, 88 годиште. У одличном
стању. Клима, кожа, абс, серво,
М пакет опреме. Регистрован до
јануара 2012.године. (2236)
063-639-434

Chevrolet Spark 0.8 2006. годиште,
у екстра стању, прешао 65000км,
урађен велики сервис и стављене
нове зимске гуме 01.09. Веома мали
потрошач, без улагања, регистрован
до априла 2012. Цена 3850€. (2433)
066-90-00-995
Рено 19 Вилијамс 93.годиште,
плин+клима+опрема. Замена за
Југо или 101. Цена 1 300€. (2433)
063-81-31-021
Застава 101 у екстра стању.
064/23-29-458
Форд Ескорт у исправном стању
може и замена за компјутер. (2445)
019/427-186
069-014-51-10
Ауто Застава 750 LE 1984.годиште
гаражиран, у исправном стању са
пређених 44 000км-продаје се због
болести власника. (2457)
ПРОДАЈЕМ
063-80-78-427
Опел Вектра Б 1,7тд, фул опрема.све Камиони тоосовинци Раба, Даф
кипер , Мерцедес 26-260. (2219)
сем коже. (2464)
063-8-267-270
065-30-84-302

Звучне
кутије
ЈБЛ
активне,
беспрекорну клавирску хармонику Казан за топљење масти, млин
чекићар. (2209)
Мелодија од 120 басова- очувана.
(2471)
019/430-168
019/432-141
061-167-97-37
063-89-29-474

ИЗНАЈМЉУЈЕМ АПАРТМАН
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

063 88 22 712 Србија
036 62 22 16 Србија
+455 05 60 710 Данска
Повољно продајем нову флауту
Азуми сребрну. (2196)
066-8-000-269
Мајсторску виолину целу. (2197)
066-8-000-269
Половне бубњеве. (2198)
066-8-000-269
Клавир Пијанино, руски марке Лама.
(2308)
060-76-777-06

Швајс апарат професионални, јаче
снаге, радионички кран Demag 1Т,
виљушкар Победа Т32. (2222)
063-8-267-270
Ровокопач Немачки 0,5cm² и
утоваривач Фриш 1,5cm². (2256)
063-406-992
019/429-201
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7. камиони и аутобуси
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second hand shoping system

Teslina bb - velikoprodaja
019/427 970 ; 063/463 970
Бансек као нов,
повољна. (2263)

цена

веома Балконска двокрилна дрвена врата.
(2173)
066-507-98-29
Пиколино (кревет са столом ), ормар
са чивилуком (комплет за ходник) и
две фотеље. (2174)
066-507-98-29
Прозор 150x150 са вакум стаклима и
капцима. (2204)
061-646-70-97
Мањи регал, елементе за кухињу.
(2207)
019/432-141
063-89-29-474
Трпезаријски сто, четвртасти за 6-8
КУПУЈЕМ
особе од изрезбареног дрвета. (2227)
Фотељу на расклапање добро
019/426-124
очувану. (2293)
064-398-17-36
069-812-73-20 Орман са чивилуком и две фотеље.
Звати после 19 h. (2253)
ПРОДАЈЕМ
069-017-15-58
Шест кухињске столице. (2439)
Кревет са две фиоке, јоги душеком и
019/425-915 отоман. (2284)
019-436-210
Половни двосед, фриждер, два
замрзивача сандучара у креку. Звати Кревете, тепихе, стари орман,
дрвени рафт, стари дрвени сто и ТАод 08-22h. (2447)
019/415-662 пећ од 4 кw. Цена по договору. (2261)
063-484-983
062-412-121
060-757-90-44
062-16-32-231
Моторне тестере разне маркеполовне-могућа компензација. (2274)
060-30-12-840

19. намештај

Шпорет на дрва Смедеревац и Алфа
Врање. (2349)
019/340-07-77
064-878-20-20
Хитно продајем кожна хармоника
врата димензије 2,3*2,5метара. Цена
по договору. (2353)
063-418-309
Радни сто црне боје, двокрилни
црни ормаи, сто са стакленом
површином(погодан за трговину)
(2364)
065-200-29-55
Тросед
салонски
гвоздена
конструкција са мандраком и
јастуцима полован и двосед нов.
Два кауча нова. Звати после 20 h. (2370)
019/422-634
019/411-464
Комоду са четри фиоке димензије
70*92*50 нова. (2363)
064-022-68-70
Уградња и поправка ролетни,
веницијанера, комарника и тракастих завеса. (2373)
063/816-54-65

КУПУЈЕМ
Расхладни фриждер за пиће са
стакленим вратима. (2278)
064-196-86-62
ПРОДАЈЕМ
Beko веш машина, стање одлично.
060-470-73-20
Већа пећ, трајно жарење на чврсто
гориво за већу квадратуру-мало
коришћена. Звати после 20h. (2429)
019/431-824
TА-пећ 6kw, замрзивачнов од 110l,
нова када од полиестера 1,6м. (2375)
019/410-540
063-297-540
Половни
електрични
шпорет
”Слобода” добро очуван. (2392)
019/426-742
064-210-18-14
ТА-пећ 2,25 kw и већу грејалицу. (2184)
019/431-626
Шпорет котао мало коришћен. (2185)
019/416-772
ТА-пећ 3,5kw цена 7 000 дин. (2258)
062-879-14-62
Половни фриждер цена 2 000 дин.
(2259)
063-334-041
030/68-502
Две машине за прање Горење.
(Могућа замена за лап*топ или
друго). (2275)
060-30-12-840
(2481)

linea
NEGOTIN, Age Rogožinarevića 16
lokal 019/549-842 mob 063/777-54-34
Вунени тепих 1.70x1.20, двосед и
фотеља комплет а може и одвојено.
Табуре и фотеља посебно. Преко
целог дана. (2266)
063-130-82-29
Амерички Рохо душек за декубитус.
Мало коришћен. (2285)
019/436-210
Регал, сто, четри столице и кауч.
Половно. (2288)
019/430-215
060-088-25-00
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Хитно и повољно продајем четири
кауча. (2309)
060-76-777-06
Компјутерски сто, црни канцеларијски орман, и бели сто погодан
за парфимерију. (2322)
065-20-02-955
Два зидна огледала и кревет тросед
очуван. (2333)
062-879-14-62

Агрегат за струју 2,2кw, неисправан Томос пумпа за наводњавање. (2179)
060-37-31-004
мањи квар на мотору, као нов не
Хидраулична пумпа од 150 бари.
коришћен. Цена 13 000динара. (2357)
063-80-983-06 (2182)
060-37-31-004
Тракторске виле са потискивачима и
Пећ 4,5кw коришћена два месеца.
тракторске корпе велике носивости.
(2371)
019/422-634 (2325)
063-81-31-021 Уматичене овце. (2268)

25. домаће животиње
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НАСЕЉЕ КЉУЧ III,
УГАО ПОЖАРЕВАЧКЕ И КОЛУБАРСКЕ

20. бела техника

-proizvodnja nameštaja
-kuhinje
- regali
- spavaće sobe
i još mnogo toga...

Дрвени ТВ сточић лакиран,цана
500динара.
Дрвени
кухињски
висећи део, цена 500динара. Фотеља
дрвена лагана, с пресвлаком цена 1
000динара. Транзистор нов може да
ради на сунчеву енергију има лампу
и сирену. Цена 2 000динара. (2449)
061-30-12-396
Три двокрилна дупла дрвена
прозора, половна и застакљена.
(2456)
063-80-78-427
Француски лежај и машина за
шивење. (2459)
065-24-26-862
Телевизор у боји Екр.36цм RR-Ниш.
Покретни сто за ТБ, хоклицестолице, тепих стазу 3,90*1м. Комода
кухињска. (2460)
030/432-636
Два кауча и две фотеље добро
очуване. (2398)
063-759-08-91
Кауч очуван. (2404)
062-415-062
Кућни бар који се састоји од пулта,
два висеће полице и три барске
столице. (2415)
065-45-45-343
Лавабо са постољем и огледало за
купатило. (2419)
062-88-78-530
Метална врата са стаклом погодна
за веранде, викендице, помоћне
објекте. (2420)
062-88-78-530
Орман са огледалом и чивилуком,
посебно ципеларник политирану
витрину. (2421)
019/421-044
064-319-66-21
Балконска врата, дупла стакла са
ролетнама. (2378)
019/410-540
063-297-540
Регал мали, двокрилни орман, два
сточића, двосед, кухињски сто и
клупица. (2384)
019/430-402
Стазе и тепихе, грејалицу, кауч за
спавање и две фотеље. (2385)
019/430-402
Два кауча и две фотеље добро
очуване. (2388)
063-759-08-91

ne bacajte novac - kupujte polovno a novo

Замрзивач
сандучар
310l
“Obodin”добро
очуван.Фриждер
“Obodin” коришћен. Цена комплет
150€ фиксно. (2289)
064-20-60-390
Замрзивач од 210 литара. (2310)
060-76-777-06
Електрични шпорет. (2320)
019/426-742
Електрини шпорет “Слобода”. (2336)
064-210-18-14
Половне дрвене прозоре разних ТА-пећ од 3,5кw мало коришћена и
димензија. (2337)
Крека Весо (2345)
063-484-983
019/411-736
Тенду на намотавање 4,5*2,5м. (2342)
Брачни кревет са душецима. (2350)
019-431-496
064-878-20-20

060/ 13 12 430
Комбајн 132 Џакарош, растурач
ђубрива циклон, косачица Олтова
вучна, берач кукуруза Змај 212. (2223)
063-339-506
Мотокултиватор Хонда, двоклипна
ПРОДАЈЕМ 14кс. Мотокултиватор Ламбардини
“Камова” дечија колица. (2393)
530 дизел. (2273)
019/426-742
060-30-12-840
064-210-18-14 Приколицу ручни рад погодна за
мотокултиваторе а може и за кола.
Могућа компензација. (2276)
060-30-12-840

22. беби опрема

23. пољо механизација

КУПУЈЕМ
Тестеру СТИЛ 031 неисправну за
делове. (2478)
064/31-84-033
Цепач за дрва тракторски. (2205)
019/435-478
062-278-680
ПРОДАЈЕМ
Делове за ИМТ 533 три склопа за
генералну комплет. (2472)
019/430-168
061-167-97-37
Фелне 15-20 цоли за тракторе или
тракторске приколице. Мозе по
наруџбини. (2435)
063-81-31-021
Моторна тестера Алпина 90
професионал,
први
власник.
Изузетно стање 250€. (2436)
063-81-31-021
Тракторске виле са потискивачем и
тракторске корпе велике носивости.
(2437)
063-81-31-021
Млин чекићар на трофазну струју
мало коришћен у исправном стању,
хидрофор марке “Јастребац-Ниш”,
тростепени у исправном стању. (2455)
063-80-78-427
Млин чекићар са круњачом марке
ЛИМФАМ. (2468)
062-737-709
Круњачу мању четвороножну. (2469)
062-737-709
Плуг за мање тракторе двобразна
2-23цм. Цена 120€. (2470)
062-737-709
Тракторску фрезу Бољевачка, метар
дужина. Нова не коришћена. (2474)
019/735-141
062-845-80-20
Сејалицу IMT-23 реда. Цена 600€.
Косачица OLT.Цена 400€. (2381)
063-186-18-58
019/86-528
Трактор
Тома
Винковић
са
приколицом, дрљачом, косачицом,
плуговима. Цена по договору. (2386)
063-84-00-748
Комбајн за жито Dzondir lach 250
дизел мотор 4, коса 2,3м на џакове.
Цена 2 300€ није фиксно. (2178)
063-16-74-321
064-23-37-754
Дводелни
плуг
одличан
за
Фергусона. Цена по договору. (2374)
066-472-465

Tракторске фелне од 15-20 цоли и
тракторске приколице. (2326)
066-433-234
Осовину тракторске приколице
елике носивости са ваздушним
уређајем.Цена 250€. (2335)
063-81-31-021
Прскалицу за воћњаке. (2351)
064-878-20-20
Фрезу са мотичицамаручни рад са
Томос Калибри мотором. Само 10
000динара.Зајечар (2356)
063-80-983-06
Пумпу Раковица скоро нова веома
мало радила. И пумпу Вида 5
нова неупотребљивана. Цена по
договору. (2362)
019/431-123

КУПУЈЕМ
063-84-46-136
ПРОДАЈЕМ

Хитно и повољно продајем овце и
два јагњета, и овна Аваси сорте. (2269)
066-206-946
061-635-74-81
Овце и јагњад расе Витемберг. (2339)
063-64-94-47

33. лични огласи
Побожан
мушкарац
55год.
Карактеран,
ситуиран
тражи
побожну, сиромашну, здраву и
карактерну жену (да не пије и
не пуши), од 40-50год. Да је без
обавеза да би основали заједнички
живот(напредно село, стан у граду).
Моге и избеглице.Звати од 18-20h.
(2450)
019-83-746
Образован и карактеран момак са
села доброг имовинског стања тажи
одговарајућу женску особу ради
брака. (2187)
063-84-46-136
061-65-65-602
Пензионер тражи пензионерку од
56 до 65 године, скромне душе и
лепоте, без обавезе ради брака.
Обзирном само озбиљне понуде.
Може и поруке. (2208)
064-195-79-96
Озбиљан мушкарац 58. годиште
тражи сиромашну и скромну
жену, без обавеза, ради брака до
55 година. Јавити се озбињљном
понудом да би смо градили срећу,
бољи живот и лепшу будућност.
Живели би у селу и граду. (2294)
019/453-659
066-435-749

34. хоби
РАЗНО
Купујем,
размењујем
стари
новац, медаље, прстење, значке,
разгледнице,
стрипове,
старе
зидне и џепне сатове,, књиге из
кућне библиотеке, темпо и албубе
фудбалера. (2331)
063-723-80-45

Ранац за планинарење, цокуле за
планинарење. Патике нове. (2462)
030/432-636
Приколица за фрезу 506, сејалица,
муљача-ручна за грожђе, шпорет на
дрва, фриждер, чезе, бачва од 1 500
литара. Бурад за вино. (2438)
019-425-915
Пушку Застава к-16 двоцевка. (2443)
019/427-186
069-014-51-10
Руски
дигитални
медицински
апарат-витафон који лечи звуком и
вибрацијом све болести. Као нов,
цена 5 000дин. (2448)
019/425-930
061-30-12-396
Зидана гаража у ул.Јована Дучића
бр.2 у Бору због болести власника.
(2458)
063-80-78-427
Саксије за цвеће разне, морске
палме вел.прек.2м, кофере кожне,
акт ташне , кожну ташну.(2461)
030/432-636
Два комплета сервиса Росфрај
оригинал коришћен. Цена по
договору. (2480)
019/416-438

Глисер Шарк 3,5м од 4-6 особе
носивости, изузетног стања. Цена
500€. (2327)
066-433-234
063-81-31-021
Дечија колица. (2321)
019/426-742
Мушку бициклу. (2175)
066-507-98-29
Стаклену амбалажу од кока-коле,
пива и воде. (2192)
063-426-233
Брашно за глетовање. (2200)
019/85-706
Спољна и унутрашња фасада од 1мм
и 2 мм. (2201)
019/85-706
Нову не коришћену штрикаћу
машину. (2214)
030/24-34-587
061-81-28-207
Буре од 300l. (2228)
019/426-124
064-398-17-36
Гардеробу из Аустрије. (2229)
019/426-124
064-398-17-36

Д-р медицине и Д-р стоматологије
КОВАЧЕВИЋ СТЕВАН
спец. за хирургију:
- коже - лица - вилица - уста - врата Ради у Неготину:

ПОЛИКЛИНИКА
Д-р БОЦОКИЋ
Тел. 019/ 543 563
019/ 430 567; 063/ 806 43 83

ПРЕГЛЕДИ МОГУЋИ И У ЗАЈЕЧАРУ
Еланове скије са рс везовима. (2405)
Кавезе за коке носиље. (2245)
019/415-062
062-539-734
062-415-062 Полуаутоматски инкубатора 50 јаја.
060-30-12-840
Дечији бицикл узраста од 5-7 године (2277)
у одличном стању. (2408)
064-67-30-408
Два дрвена бурета од 100литара и
једно од 120, и једну пластичну кацу.
(2418)
062-88-78-530
Тенду на намотавае 4.5 x 2,5м. (2300)
Гаражу 8х4м у центру Зајечара. (2194)
019/428-359
019/431-496
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24. пољо производи
ПРОДАЈЕМ
Балирану луцерку. (2473)
019/430-168
061-167-97-37
Балирану детелину Луцерку у селу
Леновац. (2286)
019/453-674
063-484-983
Балирано сено. (2307)
019/462-361

Ловачки
карабин
8*7-7,9мм.
Полуаутоматска
пушка
7,62мм
Комплет значака 1 000 комада. (2145)
064-42-42-577 (паповка) и малокалибарска пушка
063 72 77 877 (застава). (2424)
063-72-77-877
063-82-81-219
Половне књиге за први разред
Трговачке школе. Као нове, цена по
договору. (2382)
069-12-20-994
ПРОДАЈЕМ Пиштољ Застава 765. (2376)
019/410-540
Глисер Шарк 3,5м, 4 особе, изузетно
063-297-540
стање 400€. (2434)
063-81-31-021 Бициклу планинку у одличном
Фото апарат “Берета”. (2463)
стању. Цена 70€. (2303)
030/432-636
063-484-983

35. разно

ЦИРКУЛАР ЗА ТРАКТОР

ПРОДАЈЕМ

Стрипове Вајатер Ласо Док Холидеј.
(2317)
064-373-85-43
Књиге за 2,3,4 разред медицинске
школе смер фармацеут. (2319)
061-682-84-63
Вилеров гоблен Црква зима. (2369)
064-195-79-96
Дајем у залог: Киоск 6м`, фискалну
касу, GPRS, и комплет опрему за
брзу храну.Вредност свега око
1200€, запозајмицу од 500€ о краја
септембра. (2211)
062-423-571
Амбар за житарице од 5t, као и
дрвену бачву од 1 300кг. (2235)
064-31-84-033

МАЛИ ЦИРКУЛАР
СА КРУЊАЧОМ И МЛИНОМ
СА МОТОРОМ ОД 1,5KW

064/155 20 64
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STOMATOLOG

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
ПОЛИКЛИНИКА

stomatološka ordinacija

“DR JANKOVIĆ”
Janković dr Srđan
specijalista bolesti zuba i endodoncije

T.C. “KRALJEVICA” L-34

064/1 632 632
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РЕЦЕПТИ ЗА СВОЈЕ ПАЦИЈЕНТЕ

019/44-10-44

ТЦ Краљевица бр. 9, 19000 Зајечар
Радно време: 9 - 19, суботом : 9 - 14
www.interlab.co.rs

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ИНТЕРНИСТИЧКА
ОРДИНАЦИЈА

“Др АДАМ”
Mr Sci Med Dr Адам Јовановић
интерниста кардиолог

Насеље КРАЉЕВИЦА бб
019/ 432 533 и 064/ 364 88 13
e-mail: adzj@ptt.yu
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