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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
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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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Потребна гарсоњера или соба са
купатилом, по могућству у насељу Кључ
3 или ближој околини.
019/ 420 089
Стан у центру Зајечара.
5.1. ПЛАЧЕВИ
019/ 426 751
Празан и одмах усељив једнособан стан
продајем
у сутурену куће.
Плац погодно за малу привреду, на
063/ 386 263
старом Звезданском путу, Селиште.
Једнособан намештен стан у кући са
064/ 861 8175 засебним улазом и парним грејањем.
Плац 30 ара у Вишњару до асфалтног пута
062/ 11 000 21
иза стоваришта, погодан за стовариште.
мењам
019/ 428 365
Плачеве у насељу Вишњар (Хомољац) Гарсоњеру у центру града и BMW 316i
различитих величина цена повољна.
за већи стан.
019/ 428 365
061/ 80 31 911
Четворособан стан у центру Зајечара
преко пута цркве за одговарајући у
Беораду.
019/ 421 905

5.2. СТАНОВИ

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

продајем
Гарсоњера, новоградња, у центру Зајечара, преко пута Интерекса, скроз ново,
цена 19000  без посредника.
061/ 80 31 911
Двособан стан 63 м, централно грејање,
први спрат, насеље Кључ 3.
064/ 38 17 016
Двособан стан у центру Зајечара, трећи
спрат, централно грејање лифт.
065/ 245 19 86
Стан у центру Зајечара 45 м.
011/ 23 80 998

Једнособан одмах усељиви стан у
центру Зајечара са централним грејањем
и климом у згради са два лифта и
интерфоном.
065/ 810 51 01
Конфоран стан од 52 м у насељу Кључ 3.
Комплетно реновиран.
019/ 432 561
Двособан стан са могућношћу проширења
у поткровљу са подрумом и гаражом.
019/ 421 905
купујем
Једнособан стан, првенствено у насељу
Два брата.
064/ 046 41 97

5.3. КУЋЕ
изнајмљујем
Собе у строгом центру Зајечара, повољно.
064/ 865 46 55
Намештена вила у центру града, без
газде, повољно издајем.
060/ 341 24 11
Стан у кући у Зајечару са две собе, кухињом
и купатилом за ученике или самце.
064/ 47 33 496

дизајн:
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мењам
Кућу у Подливу од 160 м, за стан мање
кваратуре ближе ценру.
064/ 30 44 182
продајем
Монтажну кућицу са четири кревета.
063/ 104 2223
Кућу у Котлујевцу 250 м 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 са два стана и локалом погодним
за продавницу, кућа има 3 телефонске
линије и парно грејање, на плацу од 5 ара,
поред цркве у Котлујевцу.
063/ 386 263
Кућу са комплетном столаријом, недовршен спрат, плац 10 ара, воћњак,
виноград, сруја, вода, бунар, пушница за
месо, Шљиварски пут.
064/ 391 61 60
019/ 808 562
Кућу у центру Зајечара или мењам за
Београд.
063/ 77 50 983
Кућу у строгом ценру Зајечара преко
пута цркве, Тимоке буне 10.
019/ 421 905
Кућа 330 м + 3 ара плаца у улици
Албанске споменице број 13.
065/ 421 65 66
Две куће са 9 ари плаца, поред Дунава,
одмах усељиве.
062/ 175 74 80

КУЋА ИЛИ СТАН?

И

ако су цене некретнина
последњих година непрестано расле, тржиште некретнина бележило је
невероватне резултате.
Многи су тражили земљишта на којима би саградили своју кућу из
снова, према својим идејама и замислима.
Неки су тражили већ готову кућу, која ће
донекле задовољити њихове захтеве,
али им пружити комоцију и удобност
живљења. За станове у зградама одлучили су се они који воле готова решења
или они који су навикли на живот у
становима. Свако је на свој начин купио
некретнину поштујући сопствене навике
и потребе. Потребно је само реално
и објективно сагледати ситуацију,
проценити сопствене могућности и
поштовати мишљење сваког члана
породице. Реализација сопствене некретнине једна је од већих животних одлука.
Одлука о врсти некретнине коју
купујемо је индивидуална. Свако има
другачије схватање квалитета живљења.

У складу са својим жељама, интересима
и могућностима покушавамо креирати
и организовати сопствени живот на
најбољи могући начин.
Кућа или стан – два потпуно различита
света и начина живота, за људе с потпуно
различитим навикама и потребама. Ако
би смо у нашим размишљањима ишли још
даље, није свеједно живи ли на пример
млади брачни пар у једнособном стану
на периферији или у трособном у центру
града. Исто тако, кућа са двориштем од
једног хектара није исто што и кућа у низу
у неком градском стамбеном насељу.
Одлука где ћете са својом породицом
креирати живот одговорна је и са њом
ваља живети већи део живота.
Иако се генерално сматра да се
квалитет скупо плаћа, ово мишљење у
случају некретнина не мора нужно бити
исправно. Па тако на питање ‘’кућа или
стан?’’ одговарамо – ДА, и кућа и стан.
И једно и друго има своје предности и
недостатке.

ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ
Двособан стан 52м²,
комплетно реновиран,
одмах усељив.

5.5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
изнајмљујем
Локал у улици Љубе Нешића.
019/ 428 365
062/ 428 350
Локал 50 м, у улици Добривоје Радосављевић Боби бб.
019/ 422 024
065/ 981 71 77
продајем
Комплетан фризерски салон са два
радна места и фискалном касом.
064/ 06 88 678
Једноставно, ефикасно и потпуно бесплатно. Позовите и оставите Ваш оглас.
019/ 432 561
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019/ 432 561

Кућа 90м²,
са 10 ари дворишта,
у насељу
Шљиварски пут,
на изузетном месту,
одмах усељива.

019/ 432 561

3URVWRUEH]GXYDQVNRJGLPD
3URVWRUVDEHCLaQLPLQWHUQHWRP
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ПОЛИТИКА

ПАРАДА

П

арада поноса, којом су се
медији током лета бавили
више него светском
економском
кризом,
незапосленошћу и бедом
у Србији, отказана је. МУП
Србије је дан пред параду донео решење
којим се поворка поноса премешта на
локацију Парка пријатељства код Ушћа
или испред Палате Србије, а све због тога
јер су грађани и поједине организације
најавили да ће спречити параду. Скуп у
центру града би, како је оценила полиција,
са аспекта безбедности носио екстремно
високи ризик.То би, како је опет оценила
полиција, могло да угрози здравље и
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живот учесника параде!
Међутим, геј популација није хтела да
поносно парадира на другој локацији, па
је све отказано. До када, не зна се. Како
је изјавио један од политичара можда
до 2.100 године. Члан организационог
одбора, Драгана Вучковић, је након
овога изјавила да Поворка поноса
није ни отказана, ни измештена, већ
забрањена. Она је рекла да је циљ био
да се порука равноправности пошаље
из центра Београда, а не са неке ливаде
и све оценила као неспремност Србије
да призна равноправност. Истовремено
је затражила кривичну одговорност свих
који су претили педерима.

Из геј - лезбо инфо центра је стигла
провокативна изјава да је држава
неспособна да заштити педере од
насилника и да је ни мање ни више то
капитулација државе. Тако ће, по њима,
остати забележено у историји да је држава
Србија, 20. септембра лета Господњег
2009. капитулирала због педера.
Већина европских држава је подржала
геј-параду у Београду , што се и могло
очекивати, али су након њеног отказивања
изразиле и велико разочарење, јер
се Србија није показала спремном за
демократске токове. Тако се Европа
више насекирала за 200 педера, него за
десетине хиљада гладних и протераних

ПОРАЗА

хетеросексуланих Срба са својих огњишта.
Увређена држава Србија је одмах
реаговала и похапсила лидере организације „1389“ иако су они позивали
на ненасилни метод протеста против
Параде ,као и лидере „ Образа“, који су
отказивање оценили као“велику победу
српског народа“. Србија, односно Београд
је као и братска, православна Русија,
оносно Москва доказала да све морбидне
настраности, требају и морају да остану у
сенци, ако не и у потпуном мраку. . То је
воља народа, то је жеља нације. Лидери
десничарских организација су похапшени
испред храма Светог Саве где су дошли са
својим присталицама на литургију „ како

би се захвалили Богу на величенственој
победи“.Тројица лидера ових организација
су ухапшени због, како је образложено,
непоштовања забране окупљања и
изречена им је казна од по 30 дана
затвора, док је двадесетак припадника
приведено и новчано кажњено. Адвокати
ухапшених су уложили жалбу на,како су
изјавили,“бесмислене пресуде“.
Међутим, то није крај!Након повике
разних невладиних организација, бораца
за људска права и осталих „нормалних“
грађана ове државе огласило се и
Министарство правде са одлучном
изјавом да се хулиганима и промотерима
насиља мора стати на пут и забранити рад

организација попут Образа, Покрета 1389,
Националног строја и Двери.
Да ли то значи да ће у будућности
сви који подигну глас против нечега
што сматрају лошим и настраним бити
ухапшени и забрањени под изговором
насилничког понашања. Да ли се онда
таква држава може уопште сврстати у
ред демократских држава или се као и
увек правда мери двоструким аршинима.
Једно је сигурно, оваквој Србији места
нема у „напредној“ Европи и, како ствари
стоје, неће га ни бити.
Ко зна зашто је то добро!?
Дејан Б. Грујић

1. октобар 2009. -
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Комби теретни - LDV, 99. годиште.
064/ 67 777 47

6. АУТОМОБИЛИ
купујем

YUGO Florida 1,4 90. годиште, регистрована до 08.2010. вреди погледати.
061/ 15 80 351

12. АУДИО АПАРАТИ
продајем

Yugo 55, 90. годиште.

WV Passat B3 караван 4x4, секвенциони
065/ 981 71 77 плин, може замена за југа уз доплату.
Заставу 101 са плином новије годиште,
065/ 318 316 5
може и хаварисан.
Mazdu 929 или мењам за мањи ауто,
064/ 20 60 022 бензин-плин, ел. подизачи стакла, ЦБ,
ел. шибер, серво волан, алу фелне, нове
продајем
гуме.
Ford mondeo караван, 98. годиште, може
061/ 23 19 500
Audi A4, 2005. годиште прешао 78000км,
и замена уз доплату за мањи ауто.
061/ 186 52 77 снага 74kw, боја црна металик, цена по
Reno express pickup, 90. годиште, 1,6 договору.
дизел, цена 1000е.
062/ 800 80 90
064/33 29 507
BMW 316i, модел Е36, атестиран плин,
власник, блокада мотора, аларм, централна брава, АБС, СРС, кожа, mp3, шибер,
магленке, гуме 195 R15, цена 4000 .
8. МОТОРИ
061/ 80 31 911
Застава Polly, 91. годиште, генерално
продајем
сређена, цена по договору.
063 829 26 30 Скутер Gilera runner 180 цм, екстра
Reno laguna, странац, 96. годиште, стање.
регистрован.
064/ 935 14 84
065/ 426 65 20 Kavasaki GPX 750 R, 90. годиште са доста
Застава 128, 87. година производње, први резервних делова, власник, може замена
власник, добро очувана 550 €.
за скутер или ауто.
063/ 855 27 32
064/ 29 09 211
Opel Astra 1.4 91. годиште, прва фарба, Скутер Orion Fantom, зелено црне боје,
регистрован, цена 3000 €.
50 cm3, 4 такта, нов 2009. год, у гаранцији
064/ 67 777 47 са свом документацијом, цена 700 €.
061/ 25 88 682
Reno clio 1,9 дизел, 91. год, црвен,
власник, централно, музика, регистрован Tomos BT у добром стању.
061/ 16 49 164
до 2010. године, потрошња 4 литара на
Скутер 2007. годиште, могућа замена за
100 км, може замена за већи ауто.
064/ 0024 000 APN 4, новије производње.
030/ 576 073
Fiat punto 97. годиште, АБС, серво, аларм,
шибер, црни металик, регистрован до
новембра 2009.
060/ 149 29 53
Hundai Aksent 1,3 I, 12 вентила 98. год ,
5 брзина, троја врата, атестиран плин, 11. АУТО-ДЕЛОВИ
серво, АБС, 2 Р-бега, подесиви волан,
МП3, 130000 км, регистрован до 6. 2010,
продајем
власник.
061/ 11 44 339 Половни делови за Шкоду фаворит.
062 228 702
Mercedes 123, 200 D, 80. годиште, нереДелове за Ford transit 2,5D 90.-91. год.
гистрован.
065/ 522 44 65
064/ 20 60 349
Yugo 65 efi, 93. годиште, регистрован, Вулканизери, оригиналне TIP-TOP флекне
цена 1300 €.
за спољне тракторске и камионске гуме
060/ 44 66 886 већих оштећења, остало од затварања
Audi јаје 1,8, 88. годиште, сива металик, радње, јефтино.
регистрована до 04. 2010.
064/ 522 44 65
064/ 33 59 298 Тракторску приколицу једноосовинку.
064/ 067 26 23
Reno Kango 2002. годиште, могућа
Четири алуминијумске фелне 14 цола.
замена за Peugeot 206 1,4 HDI.
064/ 64 72 874
030/ 576 073
Reno 19 шамад продужени, 92. годиште. Ауто приколицу, повољно.
064/ 680 47 04
065/ 965 965 1
WV Passat 1.6 tdi, 88. годиште прешао Место резервисано за Ваш оглас. Једноставно,
220000 км цена 2700 €.
ефикасно и потпуно бесплатно. Позовите.
065/ 426 6520
019/ 432 561

CD-плејере Pioneer PD 206, PD 4100, цена
повољна.
064/ 68 55 413

13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ
продајем
Телевизор Toshiba екран 72цм, 70€, Samsung екран 51цм, 50 € (са дањинским).
064/ 0024 000
019/ 425 666

16. КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
продајем
Лап-топ HP 6720, са напрслим дисплејем
(процесор INTEL CORE 2 duo, 2 gb ram,15,4
инча монитор, читач картица, 250 gb HDD...).
Цена 200€. Може и у деловима.
064/ 68 55 413
Soni PS-3 са два џојстика, стар 6 месеца,
цена 250 Е.
065/ 20 15 100

17. ТЕЛЕФОНИЈА
продајем
Мобилни телефон Samsung D-900, српски мени, пуњач, слушалице. Изузетан.
064/ 0024 000
Даљински телефон Delta 358, до 30km,
мало коришћен, може и компензација.
064/ 0024 000

18. МАШИНЕ И АЛАТИ
продајем
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
030/ 576 073
Резервоар за нафту (челични) 175x75x76цм.
065/ 5 22 44 65
Усисивач професионални.
065/ 5 22 44 65
Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен.
064/ 67 777 47

1. октобар 2009. -
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Mашина за прање аута топла-хладна вода
250 бара, италијанска, професионална.
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
Машина за резање кључева са доста
бланко кључева стан-ауто (италијанска).
065/ 5 22 44 65
Пнеуматски пиштољ “CP“ 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 200x120x130цм полукружна стакла као нова цена 500 €.
065/ 9 555 077
Вреловодни котао 63kw са Hansa
гориоником.
065/ 5 22 44 65
Вентилатор аксиални, уградни (зидни),
370 мм, 0,25kw, 1400 o/min.
065/ 5 22 44 65

19. НАМЕШТАЈ
продајем
Еуросалонов канцеларијски намештај,
цена 420 €.
064/ 64 72 874

20. БЕЛА ТЕХНИКА
продајем
Вертикални замрзивач 210 литара, добро
очуван, цена поволјна.
019/ 432 364
Шпорет Калорекс и пећ Крека - весо.
064/ 680 47 04
Две ТА пећи од 3 kw, нова када и шпорет
на дрва без рерне.
019/ 422 997
Фрижидер Ободин и замрзивач Горење
310 литара или замена за комбиновани.
019/ 425 666
Повољно продајем фрижидер, замзивач,
електрични шпорет, у исправном стању.
064/ 680 47 04

23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
продајем
Тракторску приколицу ручне израде
230x150 цм, гуме 16’.
063/ 419 987

26. ЗДРАВСТВО
изнајмљујем
Комплетно опремљену стоматолошку
ординацију (столица, уређаји алат) цена
200 € месечно.
064/ 043 85 45

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

oglasi@kbgrupa.com
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разно
Озбиљан мушкарац 57 год. 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.
063/ 734 91 24
Момак 50 година, антиалкохоличар,
непушач, карактеран, озбиљан, тражи
девојку или жену ради брака и потомства.
064/ 07 353 76

35. РАЗНО

продајем
Стоматолошка столица, половна са комплетним уређајима, цена 1000 €.
064/ 043 85 45

019/ 432 561

33. ЛИЧНИ ОГЛАСИ

продајем
Прохромски столови са мермерном радном плочом 102x46x80 и 46x46x80цм.
065/ 5 22 44 65
Канта за отпад (прохромска - високи сјај)
веома декоративна 47x66x74цм.
065/ 5 22 44 65
Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен.
064/ 67 777 47
Роштиљ
електрични
(плоча2kw)
46x35cm на прохромском столу висине
80cm.
065/ 5 22 44 65
Фискална каса “ Ei - kompakta “
065/ 5 22 44 65
Плоча надзидна са прохромским кукама
(ченгеле) за вешање сухомеснатих
производа 104x132цм.
065/ 5 22 44 65
Покретни роштиљ + ел. грил за 6 пилета
две осовине (све на једно са монтажном
кабином од ватросталног стакла)
85x57x227 (H) цм.
065/ 5 22 44 65
Кутија од прохрома (више наменска ,
високи сјај) 47x66x74цм.
065/ 5 22 44 65
Два гробна места на Зајечарском
гробљу.
019/ 432 595
Врата за хладњачу 196x93цм.
065/ 5 22 44 65
Лавабои метални 3 ком.
065/ 5 22 44 65
Регали монтажни од префорираних
профила 80x41x200cm, 4 комада.
065/ 5 22 44 65

Место резервисано за Ваш оглас.
Једноставно, ефикасно и потпуно бесплатно. Позовите.
019/ 432 561

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

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
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

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.

ПОТРЕБНИ
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ
ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

019 432 561
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.

11. октобар
б 2009
2009. -

- 11 -

KB
СПОРТСКО

MPS

ПАДОБРАНСТВО

www.kbgrupa.com

MILITARY POLICE SECURITY
EQUIPMENT & CONSULTING

ЕЛИТНА ШКОЛА
ПАДОБРАНСКЕ ОБУКЕ
tǩǪǞǰǧǶǬǧǰǩǭǩ
tǱǞǬǣǤǫǰǩǭǩ

СВАКОГ ПЕТКА

ǪǧǶǬǧǠǧǣǤǭǰǬǧǫǞǩ
СВАКОГ СКОКА

САМО ПАДОБРАНЦИ ЗНАЈУ ЗАШТО ПТИЦЕ ПЕВАЈУ
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