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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

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.)

Редакција листа

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:
_______________________________________________________

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:
_______________________________________________________

Издавач:
Kepi Blanc Group d.o.o.

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
Београд
КБ Огласи
ISSN 1452 - 6859 = KB Oglasi
COVISS.SR-ID 135179020

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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5.1. ПЛАЧЕВИ
продајем
Плац у Котлујевцу близу ОМВ пумпе, 5+5
ара, могућа градња. (586)
063/ 485 014
Плац у улици Тимочке Буне 35 у Зајечару,
могућа градња. (587)
065/ 456 78 90
Плац 6+7 ари иза Профресионалове
пумпе (гњилак), дозвола за градњу, со
плаца има струја и вода. (570)
019/ 432 561
Њива погодна за плац од 15 ара, до
асфалта на улазу у Звездан, са бунаром.
(564)
019/ 432 561
Плац, 26 ара са делимичном шумом
поред главног пута, код стрелишта. (566)
019/ 432 561
Плац у Звездану, 12 ари, иза школе са
виноградом и водом. (562)
019/ 432 561
Плац погодно за малу привреду, на
старом Звезданском путу, Селиште. (471)
064/ 861 8175
Плац 30 ара у Вишњару до асфалтног пута
иза стоваришта, погодан за стовариште.
(432)
019/ 428 365
Плачеве у насељу Вишњар (Хомољац)
различитих величина цена повољна. (433)
019/ 428 365

5.2. СТАНОВИ
изнајмљујем
Једнособан стан, намештен, централно
грејање, насеље Кључ 3. (584)
064/ 216 44 92
Једнособан намештен стан, без газде,
звати после 19 сати. (530)
063/ 716 1001
Двособан стан у улици Љубе Нешића.
(511)
019/ 431 626

Намештен стан у центру Зајечара за
ученике, студенте или породицу. (488)
061/ 155 11 24
Трособан стан у насељу Кључ 3, полунамештен, централно грејање. (476)
065/ 426 65 20
Стан са посебним улазом и струјомером,
заједничким купатилом изнад Попове
плаже. (422)
064/ 321 7895
Стан у центру Зајечара. (472)
019/ 426 751

Гарсоњера, новоградња, у центру Зајечара, преко пута Интерекса, скроз ново,
цена 19000€ без посредника. (485)
061/ 80 31 911
Стан у центру Зајечара 45 m. (435)
011/ 23 80 998
Двособан стан са могућношћу проширења
у поткровљу са подрумом и гаражом. (425)
019/ 421 905

купујем
Једнособни стан или гарсоњеру у
Зајечару до 12000€. (541)
мењам
061/ 29 40 903
Гарсоњеру 27m, у центру града код
063/ 78 18 380
Интерекса за већи стан уз доплату. (532)
061/ 80 31 911
Четворособан стан у центру Зајечара преко
пута цркве за одговарајући у Беораду. (423)
019/ 421 905 5.3. КУЋЕ

продајем
Двособан стан
60 m у насељу
Краљевица, зграда Ц1, седми спрат. (583)
065/ 67 34 245
Стан у Београду, Жарково, двоипособни 47 m, етажно грејање, нова ПВЦ
столарија, две телефонске линије,
кабловска, преко пута школе, високи
први спрат. Укњижено. (592)
063/ 485 014
065/ 456 78 90
Две гарсоњере у улици Т. Буне 8, од
20m и 34m, појединачно или посебно,
погодно за пословни простор. (590)
065/ 456 78 90
063/ 485 014
Конфоран двособан стан, 76 m, две
врсте грејања, ул Н Пашића 96/2. (571)
063/ 78 49 119
Двособан стан у насељу Кључ 3, 46 м2
реновиран на првом спрату. (567)
019/ 432 561
Конфоран стан од 52 m у насељу Кључ 3.
Комплетно реновиран.
019/ 432 561
Двособан конфоран стан у центру
Зајечара, 70m2, први спрат, 2 терасе, 2
подрума, кабловска, интерфон, 35000€.
(505)
064/ 312 35 34

изнајмљујем
Собе у строгом центру Зајечара, повољно.
(434)
064/ 865 46 55
мењам
Кућу у Подливу од 160m, за стан мање
кваратуре ближе ценру. (436)
064/ 30 44 182
продајем
Кућу у Звездану 80m са два
помоћна објекта, 10 ара плаца
излази на Тимок испод задруге.
Укњижено. (591)
065/ 456 78 90
Кућу у Зајечару у ул Зорана Радмиловића,
87 m, 3 ара плаца. (572)
064/ 373 85 43
Комплетно сеоско домаћинство у
грљану са 8 ара плаца, кућом, стварима и
више помоћних просторија и 2,5 хекрара
земље. (546)
019/ 432 561
Кућу 80m, са подрумом од 40m, на 6 ара
плаца, у улици Пионирска 4 (код Воћара).
Цена 35000€. (539)
064/ 194 32 12

- TAPETE
- PRODAJA OKOVA ZA NAMEŠTAJ (sudopera, ručica, raznih vrsta šarki, alu profila, pvc lajsni)
- RASVETA
- IZRADA NAMEŠTAJA (kuhinja, regala, spavaćih i dnevnih soba modernog dizajna od
oplemenjene iverice ili medijapana i ostalog nameštaja po porudžbini).
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Кућу у Нишу, 55m са подрумом и
помоћном летњом кухињом и 4 ара плаца,
насеље Ратко Јовић, цена 39500€. (533)
019/ 432 561
Кућу у центру Зајечара или мењам за
Београд. (470)
063/ 77 50 983
Монтажну кућицу са четири кревета.
(420)
063/ 104 2223
Кућу у Котлујевцу 250 m или мењам за
два стана, две мање куће, стан и кућу или
некретнину уз доплату.
062/ 110 16 21
Одмах усељиву кућу, новоградња са
гаражом , плац 14 ара, веома повољно.
063/ 853 83 16
064/ 946 45 68
Кућу у строгом ценру Зајечара преко
пута цркве, Тимоке буне 10. (424)
019/ 421 905
Кућу са комплетном столаријом, недовршен спрат, плац 10 ара, воћњак,
виноград, сруја, вода, бунар, пушница за
месо, Шљиварски пут. (464)
064/ 391 61 60
019/ 808 562
Кућа 330m са 3 ара плаца у улици
Албанске споменице број 13. (430)
065/ 421 65 66

И НА САЈТУ
www.kbgrupa.com

5.4. ВИКЕНДИЦЕ
продајем
Викендица од 36m са 30 ара плаца,
воћњаком и виноградом у месту званом
Бељигово у г. Бањи. (597)
019/ 546 477
030/ 428 018
Викендица на Белом Брегу са 10 ари
плаца под воћкама, зграда од тврдог
материјала, 32m, са великом шупом и
клозетом, са струјом и коришћењем
бунара. (517)
019/ 426 856
Викендица на Вршкој Чуки, 40 ари плаца,
део под шумом, без воде и струје, 5000€.
(499)
063/ 716 10 01
019/ 423 548
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5.5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
изнајмљујем
Две просторије са купатилом погодне за
локал, преноћиште и становање у центру
Котлујевца у Зајечару. (552)
069/ 13 07 460
Локал у центру Бора 50 m са баштом од
40 m, климом, алармом, и две телефонске линије. Цена по договору. (537)
064/ 134 89 88
Киоск у Неготину постављен на
бензинској пумпи Шеик петрол. (528)
019/ 546 477
Два локала веће површине, повољно за
све намене. (508)
064/ 897 69 38
Локал 50 m, у улици Добривоје Радосављевић Боби бб. (479)
019/ 422 024
065/ 981 71 77
продајем
Локал у улици Т. Буне 8 у Зајечару, од 34
m, преко пута цркве, грејање на струју.
(588)
065/ 456 78 90
063/ 485 014
Локал у улици Т. Буне 8 у Зајечару, од
20 m. (589)
065/ 456 78 90
063/ 485 014
Комплетан фризерски салон са два
радна места и фискалном касом. (478)
064/ 06 88 678

6. АУТОМОБИЛИ
купујем
Заставу 101 са плином новије годиште,
може и хаварисан. (437)
064/ 20 60 022
продајем
Golf II дизел, 1600 cm, регистрован у
новембру, цена по договору. (599)
063/ 440 701
030/ 439 560
Citroen olcit ‘92 годиште са доста
резервних делова. (594)
064/ 195 75 45
019/ 417 545
Passat 1,9 TDI, караван, 1996. годиште,
дизел, клима, даљинско закључавање,
у одличном стању, цена по договору. (563)
019/ 468 638
065/ 89 37 710
Golf 1 1100cm i Opel Kadet 1200cm. (565)
063/ 17 00 443
Ладу Самару 1,3S, 1988 годиште, екстра
стање. (542)
062/ 269 952

СРБИН КУПУјЕ
тОјОтУ
И УЛАЗИ У Ф1?!

Н

адали да ће Србија преко
Милоша Павловића постати
део Формуле 1 и тако
побољшати ионако завидан
спортски педигре. Павловић упркос
напорном раду и бројним покушајима
није успео, али ако већ нисмо добили
возача, могуће је да ћемо имати читав
тим у Ф1 шампионату - и то већ 2011.
године!
Ту информацију су у суботњем
броју објавиле „Вечерње новости”,
трагом вести објављене на више
специјализованих сајтова („TotalF1”,
„F1fanatic”), да ће компанија AMCO,
Зорана Стефановића, купити екипу
Тојоте.
Јапанци су по завршетку минуле
сезоне одустали од такмичења због
финансијских проблема.
Седиште новог тима требало би да
буде у Београду, а име ће вероватно
добити по власнику - „Стефан гранд
при“.
„Преговори увелико трају, а са тим
је, наравно, упознат и Берни Еклстон,
главни ауторитет Формуле један”,
рекао је Стефановић.
„Купили смо цео тим, не само мотор,
остали су још само неки детаљи. Има
много посла, али ћемо бити спремни
за наредну сезону. Тим ће, наравно,
бити базиран у Београду, а све детаље
ћемо објавити ускоро”.
Београд
је,
према
речима
Стефановића, погодан јер је на само
два и по сата лета од Лондона, а
ни остале стазе нису предалеко камиони би морали да путују мање
од 1.000 километара до Монце, а само
380 до Будимпеште.
„Стефан гранд при“ безупешно
је аплицирао за учешће у Ф1 1998.
године и поново пре само три месеца.
Тада је ФИА, од 15 пријављених
тимова за сезону 2010, прихватила
само три - амерички „УС Ф1“, шпански
„Кампос Мета“ и британски „Мејнор
гранд при“.
Занимљиво је да се у Стефановом
тиму налази и дизајнер болида Мајк
Кафлан, познат по великој афери
из 2007, када је као члан Мекларен
Мерцедеса шпијунирао Ферари.

Застава 128, 89 годиште у одличном
стању, регистрована до 07. 2010. цена
600€. (540)
064/ 194 32 12
Mercedes 124 300 D, 91. годиште ,широка
лајсна, 180 000 km у инзванредном стању,
може замена за плац или викендицу уз
доплату. (529)
064/ 93 89 210
Reno espreso дизел, 92. годиште у екстра
стању, може и замена за мањи ауто.
(519)
063/ 82 92 068
Nissan Patrol 3.3D, регистрован, кука,
повољно. (509)
064/ 897 69 38
Audi C4 TDI 100, караван, клима, шибер,
кожа, регистрован. (510)
064/ 897 69 38
Лада Самара 91. годиште, нерегистрована, са петоро врата, цена по договору.
Звати после 20 сати. (506)
062/ 323 758
YUGO Florida 1,4 90. годиште,
регистро-вана до 08.2010. Цена 1200€.

Opel Astra 1.4 91. годиште, прва фарба,
регистрован, цена 3000 €.
064/ 67 777 47
Комби теретни - LDV, 99. годиште.
064/ 67 777 47
Hundai Aksent 1,3 I, 12 вентила 98. год ,
5 брзина, троја врата, атестиран плин,
серво, АБС, 2 Р-бега, подесиви волан,
mp3, 130000 km, регистрован до 6. 2010,
власник. (443)
061/ 11 44 339
Yugo 65 efi, 93. годиште, регистрован,
цена 1300 €. (438)
060/ 44 66 886
Audi јаје 1,8, 88. годиште, сива металик,
регистрована до 04. 2010. (439)
064/ 33 59 298
Reno Kango 2002. годиште, могућа замена
за Peugeot 206 1,4 HDI. (440)
030/ 576 073

Скутер Orion Fantom, зелено црне боје,
50 cm, 4 такта, нов 2009. год, у гаранцији
са свом документацијом, цена 700 €. (446)
061/ 25 88 682
Tomos BT у добром стању. (447)
061/ 16 49 164

9. БИЦИКЛИ
продајем
Мушки бицикл. (501)

063/716 10 01
019/ 423 548

11. АУТО-ДЕЛОВИ
7. КАМИОНИ И АУТОБУСИ

(463)

1

продајем
Там 60 тона, дуга појачана каросерија, Ц
категорија, рампа за превоз стоке. Може
Лада Нива 84. годиште, у возном стању, и замена за ауто, звати послеподне. (568)
цена по договору. Звати после 20 сати.
030/ 60 177
(507)
062/ 323 758
Reno 21 86. годиште, плин, атест, регистрован до 1.5.2010, цена 800 €. (525)
062/ 289 385
Mercedes 190d, 85. годиште, у добром 8. МОТОРИ
стању. (504)
062/ 417 116
продајем
Opel Askona 1.8, плин атестиран, у
Скутер 2007. годиште, могућа замена за
добром стању, 84. годиште. (503)
061/ 315 83 97 APN 4, новије производње. (442)
Ford mondeo караван, 98. годиште, може
030/ 576 073
и замена уз доплату за мањи ауто. (491)
061/ 186 52 77
Reno express pickup, 90. годиште, 1,6
дизел, цена 1000€. (490)
064/33 29 507
WV Passat 1.6 tdi, 88. годиште прешао
220000 km цена 2700 €. (459)
065/ 426 6520
ранцуски
председник
Mercedes 123, 200 D, 80. годиште, нереНикола Саркози уручио
гистрован. (445)
је америчком глумцу и
064/ 20 60 349
режисеру Клинту Иствуду
BMW 1.6i, атест плинa, аларм, блокада орден Легије части у рангу команданта.
мотора, централна брава, серво, АБС,
Иствуд (79) је добио орден због свог
шибер, mp3, магленке, електрични дугогодишњег рада и задовољства
подизачи стакла, аирбегови, гуме 195, које је пружио гледаоцима широм
црн, нов акумулатор и ауспух, лично, света. Орден је добио и због свог
власник, цена 3650€. (486)
пријатељства с Француском.
061/ 80 31 911
Иствуд је добио два Оскара за
Застава Polly, 91. годиште, генерално филмове „Неопроштено” и „Девојка
од милион долара”, као и више
сређена, цена по договору. (482)
063/ 829 26 30 Златних глобуса за друге филмове.
Легију
части,
најпрестижније
Reno laguna, странац, 96. годиште,
француско одликовање, установио
регистрован. (477)
065/ 426 65 20 је Наполеон Бонапарте 1802. године.
Застава 128, 87. година производње, први Има пет рангова: витез, официр,
командант, велики официр и велики
власник, добро очувана 550 €. (462)
063/ 855 27 32 крст.
061/ 15 80 35

продајем
Резервоар за Ладу самару 1300. (551)
061/ 13 73 612
Камп приколица са предшатором у
беспрекорном стању. (520)
063/ 82 92 068
Половни делови за Шкоду фаворит. (481)
062/ 228 702
Делове за Ford transit 2,5D 90.-91. год. (492)
065/ 522 44 65
Тракторску приколицу једноосовинку.
(489)
064/ 067 26 23
Вулканизери, оригиналне TIP-TOP флекне
за спољне тракторске и камионске гуме
већих оштећења, остало од затварања
радње, јефтино. (493)
064/ 522 44 65
Ауто приколицу, повољно. (474)
064/ 680 47 04

САРКОЗИ УРУЧИО КЛИНтУ ИСтВУдУ
ОРдЕН ЛЕГИјЕ ЧАСтИ

Ф
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104 - пословни календар са планером

КАЛЕНДАРИ 2010

• обим •
- 12 листа
• димензије •
- 29,5 x 64 cm
• штампа •
- 2 боје
• папир •
- офсетни
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 29,5 x 20 cm
• напомена •
- производи се у 2 комбинације боја:
плаво - зелени и плаво - црвени
• цена календара са уштампавањем •
- 125,00

101 - склапајући колор календар

105 - мали троделни календар Б4

• обим •
- 12 листа плус омот
• димензије •
- 29,5 x 64 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 29,5 x 20 cm
• напомена •
- склапа се у коверат величине 29,5 x 23 cm
• цена календара са уштампавањем •
- 185,00

• обим •
- 12 листа
• димензије •
- 24 x 46 cm
• штампа •
- 2 боје
• папир •
- офсетни
• повез •
- лепљењем
• простор за уштампавање •
- 13 x 24 cm
• цена календара са уштампавањем •
- 80,00

102 - пословни колор календар

106 - пословни троделни календар

• обим •
- 12 листа плус предлист
• димензије •
- 29,5 x 64 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 29,5 x 20 cm
• напомена •
- на подлошци је календар за целу годину
• цена календара са уштампавањем •
- 155,00

• обим •
- 6 листа плус предлист
• димензије •
- 33 x 67 cm
• штампа •
- 2 боје
• папир •
- офсетни
• повез •
- лепљењем
• простор за уштампавање •
- 32 x 16 cm
• напомена •
- уз каледндар испоручујемо клизач
са показивачем датума
• цена календара са уштампавањем •
- 115,00

103 - православни троделни календар

107 - пословни четвороделни календар

• обим •
- 3 x 12 листа
• димензије •
- 32 x 67 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- офсетни
• повез •
- лепљењем
• простор за уштампавање •
- 32 x 16 cm
• напомена •
- уз каледндар испоручујемо клизач
са показивачем датума
• цена календара са уштампавањем •
- 125,00

• обим •
- 4 x 12 листа
• димензије •
- 33 x 100 cm
• штампа •
- 2 боје
• папир •
- офсетни
• повез •
- 4 x жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 33 x 20 cm
• напомена •
- календар показује претходни, текући
и два наредна месеца
• цена календара са уштампавањем •
- 240,00

У горе наведену цену улази календар и уштампавање у колору. Све цене су са урачунатим ПДВ-ом, у динарима.
За веће тираже, уштампавање у једној или две боје и остале информације контактирати нас телефоном 019/432 561 или лично.
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108 - колор календар “Српски Манастири”

112 - стони календар “Манастири”

• обим •
- 6 листа плус предлист
• димензије •
- 32 x 58 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 32 x 8 cm
• цена календара са уштампавањем •
- 110,00

• обим •
- 12 листа плус предлист
• димензије •
- 20 x 14 cm
• штампа •
- колор обострано
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 20 x 4 cm и 20 x 14 cm (са обе стране)
• напомена •
- месечни календар са обе стране
• цена календара са уштампавањем •
- 85,00

109 - колор календар “Светиње Србије”

113 - стони календар “Природа”

• обим •
- 12 листа плус предлист
• димензије •
- 29,5 x 50 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 29,5 x 8 cm
• напомена •
- комплетан текст православног календара за
текући месец
• цена календара са уштампавањем •
- 130,00

• обим •
- 12 листа плус предлист
• димензије •
- 20 x 14 cm
• штампа •
- колор обострано
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 20 x 4 cm и 20 x 14 cm (са обе стране)
• напомена •
- месечни календар са обе стране
• цена календара са уштампавањем •
- 85,00

110 - Српски православни календар

114 - стони троделни календар

• обим •
- 12 листа плус предлист
• димензије •
- 31 x 43 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- офсетни
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 31 x 9 cm
• напомена •
- на сваком месецу текст православног календара
• цена календара са уштампавањем •
- 115,00

• обим •
- 12 листа
• димензије •
- 9,2 x 20 cm
• штампа •
- 2 боје
• папир •
- офсетни
• повез •
- лепљењем
• простор за уштампавање •
- 9 x 5 cm
• напомена •
- постоље са склопивом ножицом
- склопљен стаје у коверат америкен формата
- Могуће три врсте календаријума
• цена календара са уштампавањем •
- 45,00

111 - колор календар “Природа”

115 - стони планер са календаром

• обим •
- 6 листа плус предлист
• димензије •
- 32 x 58 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- кунстдрук
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 32 x 8 cm
• цена календара са уштампавањем •
- 110,00

• обим •
- 54 листа
• димензије •
- 24 x 11 cm
• штампа •
- колор
• папир •
- офсетни
• повез •
- жичана спирала
• простор за уштампавање •
- 24 x 11 cm
• напомена •
- носач се формира у облику шатора на коме је
одштампан календар за целу годину и то са
мотивима природе или манастира
• цена календара са уштампавањем •
- 160,00
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13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ

18. МАШИНЕ И АЛАТИ

продајем

продајем

Телевизор Toshiba екран 72cm, 70€, Sam- Машина за шивење, Bagat. (580)
sung екран 51cm, 50€ (са дањинским). (466)
019/ 421 823
064/ 0024 000 Mашина за прање аута топла-хладна вода
250 бара, италијанска, професионална.
(408)
065/ 5 22 44 65
Мала пећ за печење керамике. (500)
064/ 260 67 47
14. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ Абрихтер, цена 400€. (495)
063/716 10 01
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
продајем
(441)
030/ 576 073
Руски клавир „Лама“. (515)
Резервоар за нафту (челични) 175x75x76cm.
019/ 546 477 (454)
065/ 5 22 44 65
Усисивач професионални. (410)
065/ 5 22 44 65
Канална пнеуматска дизалица 2 тоне
(оригинал немачка). (411)
065/ 5 22 44 65
15. ФОТО АПАРАТИ И КАМЕРЕ
Експанзиона посуда ЕПП-75. (455)
065/ 5 22 44 65
продајем
Пећ viva-wishe, 4 етаже, 60x40 са декоFuji s6500fd, 6,3mpix, 10x оптички зум, са мпресором, комором за надолажење, 40
3 XD картице од по 1gb. (518)
плехова, 22 тепсије за бурек, 4 тепсије за
062/ 304 094 пројице, цена 1000€. (426)
065/ 9 555 077
Машина за резање кључева са доста
бланко кључева стан-ауто (италијанска).
(412)
065/ 5 22 44 65
Пнеуматски пиштољ “CP“ за путничка
17. ТЕЛЕФОНИЈА
аута и пнеуматски biaxi нови и половни.
(418)
065/ 5 22 44 65
продајем
Топла витрина 200x120x130cm полукруNokia 6288 у добром стању, цена 60 €.(561) жна стакла као нова цена 500€. (427)
064/ 28 74 205
065/ 9 555 077
Samsung B-130 у гаранцији, пет месеца стар. Вреловодни котао 63kw са Hansa
(518)
019/ 432 069 гориоником. (453)
064/ 431 831 61
065/ 5 22 44 65
Nokia 6020 са камером, повољно по Вентилатор аксиални, уградни (зидни),
договору. (521)
370 mm, 0,25kw, 1400 o/min. (456)
064/ 431 831 61
065/ 5 22 44 65
Даљински телефон Delta 358, до 30km,
мало коришћен, може и компензација. (468)
064/ 0024 000

19. НАМЕШТАЈ

SZTKR

''MEBL STIL''
sve za Vaš nameštaj
za tapetare i stolare
Knjaževac, Knjaza Miloša 87
tel/fax: 019 736 510, mob: 063 453 026
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Полирана витина за трпезарију. (595)
019/ 427 771
Сто и 6 столица. (595)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Шпорет. (595)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Веш машину. (595)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Старински брачни кревет. (595)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Лустер за дневну собу или трпезарију.
(595)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Сточић за дневну собу. (596)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Три тепиха од тога један вунени. (596)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Ормарич за купатило. (596)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Украсна сталажица. (596)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
Лежај. (578)
063/ 716 10 01
Регали монтажни код перфорираних
профила 80x40x200cm, 4 комада. (558)
065/ 522 44 65
Јоги душек, нов. (534)
062/ 123 00 77
Полован тросед на расклапање, кауч и
две фотеље хмало коришћене у добром
стању. (557)
019/ 420 176
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продајем
Пиколино (ормар са креветом и столом),
повољно. (573)
063/ 716 10 01
Симпов лежај са фотељама, цена 9000
динара, звати после 18 сати. (574)
019/ 425 653
Кауч, цена 4000 динара, звати после 18
сати. (575)
019/ 425 653
Тросед Мојца. (595)
064/ 666 56 50
Кауч. (595)
064/ 666 56 50

ПОТРЕБНИ
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ
ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

019 432 561

Дванаест дрвених столица, погодних
за угоститељство. Цена 10€ комад. (559)
019/ 420 176
Потпуно нове металне сталаже, за
различите врсте роба у продавници. (545)
030/ 295 396
064/ 39 82 671
Тросед који се развлачи у франциски
лежај и регал за дечију собу, веома
повољно. (522)
064/ 680 47 04
Сто и столице трпезаријске. (516)
019/546 477
Кауч. (531)
063/ 716 1001
купујем
Половну опрему за продавницу
одевних предмета (лутке, носаче за
одећу, обућу...)
019/ 432 561

20. БЕЛА ТЕХНИКА
продајем
Шпорет на дрва. (576)
Фрижидер. (577)

063/ 716 10 01

СЦЕНАРИСтА ИЗЛУЂУјЕ
ЗАтВОРСКЕ ЧУВАРЕ тВИтЕРОм

О

д када је дошао на одслужење једногодишње казне затвора због
саобраћајне несреће коју је изазвао када се аутомобилом забио
у бандеру јурећи 160 километара на сат, Роџер Ејвари, оскаровац и
косценариста култног филма Квентина Тарантина „Петпарачке приче”
свакодневно на Twitter-у објављује затворски блог.
Како затвореницима није дозвољен приступ компјутеру, мобилном
телефону или блекберију, ова
домишљатост
сценаристе
излуђује затворске чуваре.
У серији порука од 140
слова, Ејвари врло живо
портретише
затворску
свакодневицу и проблеме с
којима се затвореници срећу,
а сви посетиоци његовог
интернетског блога могу да
добију грубу и искрену слику
америчког затворског система.
„Болести се шире међу
затвореницима као шумски
пожар, а затвореник 34 је немоћан, свестан је да ће инфекција и њега ускоро
захватити”, пише у блогу који је објављен пре неколико дана.
Затвореник 34 односи се на њега самог јер је то шифра под којом је тренутно
заведен у затвору „Вентура”.
Управа затвора ни најмање није срећна због оваквог цурења информација из
установе која чува убице и криминалце, па покушава Ејварију да стане на крај.
У последњих месец дана безброј пута су претражили ћелију овог сценаристе
како би пронашли неки од уређаја - лаптоп или мобилни телефон, али до сада
нису имали успеха.
Ејвари, који се од самог одласка у затвор ужасавао бруталности која га чека, у
својим постовима разоткрива све тешкоће затворског живота.
Посетиоци његовог блога могу тако да сазнају да су „чисти чаршави” у ствари
натопљени знојем осталих затвореника, како чувари ноћу из чистог садизма
намерно батеријским лампама обасјавају затвореницима очи и не дају им да
спавају или како управа затворенике непрестано прислушкује.
Ејвари преко Тwitter-а описује и ведрију страну затворског живота. Врло
прецизно објашњава срећу коју осети када успе да добије добру књигу или
узбуђење које је осетио када су га цимери подучавали на који начин се обија
брава или како се преко жица пали аутомобилски мотор.
Ипак, највећа загонетка остаје како он све то објављује.

063/ 716 10 01
Вертикални замрзивач 210 литара.
Цена 120€. (593)
019/ 420 176
Два замрзивача од 400 и 300 литара и
сто и столице. (598)
019/ 546 477
030/ 428 018
Магма пећ на чврсто гориво.(535)
062/ 123 00 77
Пећ на нафту, мало коришћена, цена 50€.
(560)
019/ 420 176
Пећ на дрва, мање величине. (554)
065/ 123 00 77
Лавабои метални, 3 комада. (457)
065/ 522 44 65
Лавабо метални, емајлирани, који се
шрафи на зид. (555)
019/ 426 856
ТА пећ од 6kw, цена 130€. (558)
019/ 420 176
„Горење“ комбиновани фрижидер, у
063/ 419 987
гаранцији. (536)
мењам
062/ 123 00 77
Два фрижидера од 150 литара. (526)
IMT 539 за IMT 558, 560, 565 уз доплату. (548)
019/ 546 477 23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
063/ 70 71 003
Машина за прање веша. (502)
019/ 423 548
продајем
063/ 716 10 01
Шпорет Калорекс и пећ Крека - весо. (475) Фреза MIO 200-Super. (579)
064/ 680 47 04
24. ПОЉО - ПРОИЗВОДИ
Фрижидер Ободин и замрзивач горење
019/ 421 823
310 литара или замена за комбиновани. Ferguson комбајн, 2,3 метара захват
продајем
(465)
019/ 425 666 косе, бункераш. (543)
064/ 85 10 311 Добру домаћу ракију и вино. (582)
Тракторску приколицу ручне израде
063/ 17 00 443
230x150 cm, гуме 16’. (431)
019/ 466 425
019/ 735 580
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Озими пиварски јечам, дворедни. (538)
063/ 80 06 177
Балирано сено. (544)
064/ 85 10 311
Домаће бело вино и ракију комовицу.
(547)
019/ 430 168

25. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
продајем
Прасиће тежине око 25 kg. (581)
063/ 17 00 443
019/ 466 425
Пет квалитетних оваца. (585)
064/ 19 12 020
019/ 422 819

26. ЗДРАВСТВО

Момак 50 година, антиалкохоличар, Кутија од прохрома (више наменска ,
непушач, карактеран, озбиљан, тражи високи сјај) 47x66x74cm. (416)
девојку или жену ради брака и потомства.
065/ 5 22 44 65
(484)
064/ 07 353 76 Два гробна места на Зајечарском гробљу.
(429)
019/ 432 595
Озбиљан мушкарац 57 год. тражи Врата за хладњачу 196x93cm. (452)
сиромашну и скромну жену, без обавеза,
065/ 5 22 44 65
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. (483)
019/ 453 659
063/ 734 91 24

КЕРБЕР ИЗдАО
СЕдмОСтРУКИ
АЛБУм

34. ХОБИ
разно
Цртане романе, разгледнице, стари
новац, пез фигурице и фигурице
из киндер јаја (1980-1992) купујем
-размењујем. (421)
063/ 723 8045

продајем
Комплетно опремљену стоматолошку
ординацију (столица, стерилизатор,
инструменти, апарати за хелио и 35. РАЗНО
амалгамске пломбе, полице и ормани за
ординацију од медијапана...), може и све
продајем
посебно, веома повољно. (461)
064/ 043 85 45 Јасенове и букове даске, суве. (569)
019/ 466 425
063/ 17 00 443
Zepter несесер за даме, некоришћен,
цена 120€ (549)
019/ 420 176
29. ЛОВ И РИБОЛОВ
Једну таблу лима, дебљи, нов. (553)
019/ 426 856
продајем
Цеви за ограђивање плачева (44ком). (496)
Пиштољ Берета (италијанска) 6.35mm и
063/ 716 10 01
100 метака. (513)
Нафтна пећ. (497)
063/ 16 06 879
063/ 716 10 01
Прохромски столови са мермерном радном плочом 102x46x80 и 46x46x80cm. (409)
065/ 5 22 44 65
Канта за отпад (прохромска - високи сјај)
веома декоративна 47x66x74cm. (415)
30. КУЋНИ ЉУБИМЦИ
065/ 5 22 44 65
Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен.
продајем
064/ 67 777 47
Роштиљ електрични (плоча2kw) 46x35cm
Куниће Белгијски оријаш шампионског на прохромском столу висине 80cm. (413)
порекла, цена по договору. (523)
065/ 5 22 44 65
061/ 807 21 31 Фискална каса “ Ei - kompakta “. (419)
065/ 5 22 44 65
Плоча надзидна са прохромским кукама
(ченгеле) за вешање сухомеснатих
производа 104x132cm. (417)
065/ 5 22 44 65
33. ЛИЧНИ ОГЛАСИ
Покретни роштиљ и електрични грил
за 6 пилета две осовине (све на једно са
разно
монтажном кабином од ватросталног
Ако постоји пристојна дама за везу и брак стакла) 85x57x227cm. (414)
са озбиљним, усамљеним мушкарцем
065/ 5 22 44 65
средњих година, нека се јави. (556)
063/ 75 721 55
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ишки хард рок састав
„Кербер” у издању ПгП
РТС-а добио је ЦД бокс сет
„Сабрана дела” који садржи
свих шест њихових до сада објављених
албума, уз седми бонус компакт диск са
новом песмом „Свети Никола”
Из Радио-телевизије Србије данас
је саопштено да „Сабрана дела”
садрже „Керберове” албуме „Небо је
мало за све” (1983), „Ратне игре” (1984),
„Сеобе” (1986), „Људи и богови” (1988),
„Пета страна света” (1990) и „Запис”
(1995).
„Кербер” се прочуо на југословенској рок сцени 1983. године
победом на познатом Омладинском
фестивалу у Суботици. група је
добила назив по митском троглавом
псу, чувару улаза у Хад, а њену
осовину чинили су певач горан
Шепа, гитариста Томислав Николић
и клавијатуриста Бранислав Божиновић.
Последњих година уживо и
студијски
прилично
неактивни
„Кербер”, како најављује РТС, „новом
песмом ´Свети Никола´ најављује свој
велики концертни повратак”.

ЗАБАВНА СТРАНА

дизајн:
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· АФОРИЗмИ
· Велики људи се поклањају,
мали се клањају.

· О успешнима сви пишу,
о себи само ја.

· Ми смо душеван народ,
душа нам је у носу.

· Капитализам нам куца на врата,
капитал никако.

· Док пландујемо,
.

· Веома сте широке руке,
само су вам прсти кратки.

· Ја ћу да славим,
ви ме славите.

· Неки људи чине време,
а неко време чини људе.

· Он је светски човек,
ја га познајем.

· Потребна ми је позајмица у еврима, · Ја сам ванстраначка личност,
враћам по уласку у Европу.
идем странпутицом.

· Време истине дође,
истина прође, време оста.
Душица Стефановић
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ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

Двособан стан 50m², комплетно
реновиран, одмах усељив у
насељу Кључ 3 у Зајечару.
цена 21 000 €

Двособан, конфоран стан 70m²
у центру Зајечара.

Кућа, 200m² адаптирана за локал,
новоградња на главном путу за
Звездан.
цена 31 000 €

Кућа 90m², са 10 ари дворишта,
у насељу Шљиварски пут, на
изузетном месту, одмах усељива.
цена 15 000 €

Кућа 80m², са двориштем од 5 ари
у ширем центру Зајечара.

Плац, 26 ара, поред главног пута
за Параћин, код стрелишта.

Комплетно сеоско домаћинство
у Грљану са 8 ари плаца и 2,5
хектара земље.
цена 31 000 €

ЕКСКЛУЗИВНО !!!
Купите некретнину на
Азурној обали.

цена 2,1 €/m²
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цена 35 000 €

Викендица 40m², у насељу
Пазариште, са плацем од 32 ара.
цена 5 000 €

цена 34 000 €

