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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.
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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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5.1. ПЛАЧЕВИ

Двособан конфоран стан у центру
Зајечара, 70m2, први спрат, 2 терасе, 2
подрума, кабловска, интерфон, 35000€.
(505)
064/ 312 35 34
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

продајем
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
купујем
Плац, 26 ара са делимичном шумом
Једнособни стан или гарсоњеру у
поред главног пута, код стрелишта. (566)
019/ 432 561 Зајечару до 12000€. (541)
Плац у Звездану, 12 ари, иза школе са
061/ 29 40 903
виноградом и водом. (562)
063/ 78 18 380
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 5.3. КУЋЕ
иза стоваришта, погодан за стовариште.
(432)
019/ 428 365
изнајмљујем
Плачеве у насељу Вишњар (Хомољац)
различитих величина цена повољна. (433) Собе у строгом центру Зајечара, повољно.
019/ 428 365 (434)
064/ 865 46 55

5.2. СТАНОВИ
изнајмљујем
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
мењам
Гарсоњеру 27m, у центру града код
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
продајем
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

мењам
Кућу у Подливу од 160m, за стан мање
кваратуре ближе ценру. (436)
064/ 30 44 182
продајем
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
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 Подливу, унета у катастар
непокретности од 200m са 5 ари
плаца (60000€). Звати после 19 сати.
(514)
063/ 716 10 01
064/ 260 67 47
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

НА КОм јЕЗИКУ
ПЛАЧУ БЕБЕ?

О

д првог дана живота деца
плачу „на језику” својих
родитеља, показала је једна
међународна студија. У
истраживању оба-вљеном на 60 беба,
30 француских и 30 немачких, старости
од три до пет дана, утврђено је да оне
почињу да уче језик још у мајчиној
утроби па се и њихов плач разликује
у зависности од матерњег језика.
Француска новорођенчад плачу
са узлазном, а немачка са силазном
интонацијом - што одговара карактеристичним разликама у мелодији два
језика.
Катлин Вермке, са немачког Универзитета у Вирцбургу, која је водила
ову студију у сарадњи са америчким
и француским колегама закључује
„да су бебе у стању да производе
различите мелодије плача” и да
преферирају оне које одговорају
језику који су слушале док су биле у
материци.
Нека ранија истраживања су
утврдила да су фетуси у стању
да меморишу звуке из спољног
света током последња три месеца
трудноће, а нарочито су „осетљиви”
на мелодије, било да је у питању
музика или језик.
Такође је утврђено да од дванаесте
недеље живота бебе већ могу да
репродукују неке самогласнике које
изговарају одрасли.
Тим Кетлин Вермке истиче да
њихово истраживање потврђује да
је плач беба први прави покушај
посебне комуникације са мајком.
Новорођенчад су вероватно веома
мотивисана да имитирају понашање
своје мајке да би привукла њену
пажњу и изградила везу са њом. Бебе
веома рано почињу да имитирају
мелодију њеног гласа, због тога што
је то можда једини аспект мајчиног
говора које могу да имитирају,
закључак је међународног тима.
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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

5.4. ВИКЕНДИЦЕ
продајем
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

продајем
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)
019/ 466 425
063/ 17 00 443
Ладу Самару 1,3S, 1988 годиште, екстра
стање. (542)
062/ 269 952

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)
030/ 61 285
063/ 82 92 068

ЗЛАтНИ ВОЛАН ЗА AUDI A5 SPORTBACK

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
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
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Н

емачки часопис Билд је
доделио Златни волан по
свом избору најбољем
возилу средње класе. У
питању је нови Audi A5 Sportback, трећи
модел успешне линије Audi модела који
је базиран на модуларној уздужној
платформи.
Модел A5 Sportback је чак
осамнаести победник који долази из
Аудија у оквиру такмичења које траје
34 године. Овај произвођач је тако
најуспешнији бренд на такмичењу.
Audi A5 Sportback се издигао изнад
великог поља директне конкуренције,
а изградио се на победама достигнутим
претходних година од стране Audi Q5 и
Audi А4.
„Овај Златни волан показује да је
иновативни концепт модела A5 Sportback од великог значаја не само за
мене, већ је исто тако оставио утисак
и на жири. За мене, A5 Sportback
представља спој емоција и елеганције
купеа, комфор седана и практичност
каравана”, рекао је Руперт Штадлер,
председник Управног одбора AUDI AG.
Audi A5 Sportback је на тестирању
привукао посебну пажњу главних

уредника првенствено због своје
еластичности и убрзања, а добио
је и високе оцене од стране VIP
захваљујући спољашњем дизајну,
унутрашњости и лаком руковању.
Стручњаци из жирија су посебно
били импресионирани уочљивим
квалитетом у производњи, при чему
истичу лакоћу поправки. Моторспорт
испитивачи су хвалили комбинацију
изванредне шасије, као и првокласно
управљање и кочење. Они су се
сложили да поменути модел има
најбољи мотор и веома су похвалили
пренос брзина.
Победом и у категорији потрошње
горива и комфора при вожњи
најмлађи члан А5 породице је доказао
свој квалитет. Верзија овог модела која
је учествовала у такмичењу је 3.0 TDI
quattro са мењачем са седам брзина са
дуплим квачилом и S tronic преносом.
Награда Златни волан се додељује
сваке године од 1975. најбољим
возилима. У неколико последњих
година Ауди модели A6 (2004), Q7
(2005), A4 Sedan (2007)i Audi Q5 SUV
(2008) су освојили Златни волан.

КАЛЕНДАРИ 2010
ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА
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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
019/ 456 681
Лада Нива 84. годиште, у возном стању,
цена по договору. Звати после 20 сати.
(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
стању. (504)
062/ 417 116
Opel Askona 1.8, плин атестиран, у
добром стању, 84. годиште. (503)
061/ 315 83 97
Ford mondeo караван, 98. годиште, може
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
Mercedes 123, 200 D, 80. годиште, нерегистрован. (445)
064/ 20 60 349
BMW 1.6i, атест плинa, аларм, блокада
мотора, централна брава, серво, АБС,
шибер, mp3, магленке, електрични
подизачи стакла, аирбегови, гуме 195,
црн, нов акумулатор и ауспух, лично,
власник, цена 3650€. (486)
061/ 80 31 911
Застава Polly, 91. годиште, генерално
сређена, цена по договору. (482)
063/ 829 26 30
YUGO Florida 1,4 90. годиште, регистрована до 08.2010. вреди погледати. (463)
061/ 15 80 35

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

Reno laguna, странац, 96. годиште,
1
регистрован. (477)
7. КАМИОНИ И АУТОБУСИ
065/ 426 65 20
Застава 128, 87. година производње, први
продајем
власник, добро очувана 550 €. (462)
063/ 855 27 32 Там 60 тона, дуга појачана каросерија, Ц
Opel Astra 1.4 91. годиште, прва фарба, категорија, рампа за превоз стоке. Може
и замена за ауто, звати послеподне. (568)
регистрован, цена 3000 €.
064/ 67 777 47
030/ 60 177

тЕЛЕВИЗОР ЛАмПАШ
РАдИ И ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА

П

а, он још ради! Нису били
мало изненађени они који
су се затекли у једној од
канцеларија нишке ЕИ
холдинг корпорације када је портир
Власта успео да на првом произведеном
телевизору у Електронској индустрији,
марке РР ТВ 810, из цуга пронађе слику
и тон првог програма националног
сервиса.
На неколико секунди заћутали су и
директорка ЕИ „Телевизије” Нада Танчић
и инжењер електронике Радослав
Савић.
Осмех се мешао са неверицом
док су преко екрана телевизора
старог 51 годину промицале сцене
криминалистичке серије у црно-белој
техници.
Тешко да би се неко од њих кладио
да ће Власта са антеном, познатом
као рибља кост, пробудити старог
доброг лампаша из вишедеценијске
хибернације.
Направљен је далеке 1958. године.
Инжењер Савић прича да су тај апарат,
али и други производи ЕИ „Телевизије”
увесељавали многе домове када су се
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деца и старији окупљали у двориштима
имућнијих комшија да виде тадашње
чудо технике.
Онда су почела да навиру сећања.
Неко помену како се у то време по
месним заједницама организовало
колективно гледање телевизије. Улаз је
коштао тадашњих пет алуминијумских
банки, што је износило пола динара.
Уз кабезу и дебело наложену бубњару,
телевизију је гледала цела сала. Када
је играла југословенска фудбалска
репрезентација, у МЗ Бубањ било је
чудо од гужве!
Ратко Радивојевић, у то време
сервисер телевизора, напомиње да
шездесетих година није било много
посла јер су апарати добро радили.
„Стварно су се телевизори ретко
кварили, а наш посао је био на цени.
Евентуално некад цркне нека лампа,
ми одемо на терен, а тамо нас чека цео
комшилук! Не могу да заборавим када
се тих дана емитовала Олимпијада.
Усред ноћи ме буди човек кога први
пут у животу видим и унезверено
каже: ´Не смем да се вратим кући без
вас ако ми до јутра не буде поправљен

телевизор, жена и побратими неће ме у
кућу пустити.´ Шта ћу, куд ћу, устанем и
правац у Београд да заменим лампу!”
Та времена памти и инжењер Савић,
који додаје да је дневник са водитељем
Мићом Орловићем био ритуал старијих
Нишлија и додаје да је програм трајао
од 18 па до 23 часа.
„Телевизор РР у нашој фабрици стоји
као раритет. Нико није веровао да ради.
Овај први телевизор чак има могућност
прикључка даљинске контроле, што
се тада обављало обичним дугачким
каблом. Интересантан је што има круг са
стране где се мењају програми, а ту је и
звучник”, каже Савић.
„На том телевизору се могао ухватити
само УХФ талас, што значи да се гледао
само један програм, а касније су за други
програм били потребни стабилизатори.
Овај први ТВ апарат нема шасију на
штампаној плочи и зато није чудо што
ради. Ако су лампе здраве, онда нема
шта да се поквари - објашњава Савић.”
Иначе, дијагонала екрана тог првог
телевизора износи 48 центиметара.
Таква величина је данас нестандардна и
само је тај апарат био те величине.

Ауто приколицу, повољно. (474)
064/ 680 47 04

ХИТНО !!!

8. МОТОРИ
продајем
13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ
Скутер Orion Fantom, зелено црне боје,
50 cm, 4 такта, нов 2009. год, у гаранцији
продајем
са свом документацијом, цена 700 €. (446)
061/ 25 88 682 Телевизор Toshiba екран 72cm, 70€, Samsung екран 51cm, 50€ (са дањинским). (466)
Tomos BT у добром стању. (447)
061/ 16 49 164
064/ 0024 000
Скутер 2007. годиште, могућа замена за
APN 4, новије производње. (442)
030/ 576 073

14. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
продајем

9. БИЦИКЛИ

Руски клавир „Лама“. (515)
продајем

Мушки бицикл. (501)

063/716 10 01
019/ 423 548

Купујем два половна метална
ормара са системом за закључавање,
разумне цене.
019/ 432 561

019/ 546 477 Даљински телефон Delta 358, до 30km,
мало коришћен, може и компензација. (468)
064/ 0024 000

15. ФОТО АПАРАТИ И КАМЕРЕ
18. МАШИНЕ И АЛАТИ

11. АУТО-ДЕЛОВИ
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

продајем
Fuji s6500fd, 6,3mpix, 10x оптички зум, са
продајем
3 XD картице од по 1gb. (518)
062/ 304 094 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
Абрихтер, цена 400€. (495)
17. ТЕЛЕФОНИЈА
063/716 10 01
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
продајем
(441)
030/ 576 073
Nokia 6288 у добром стању, цена 60 €.(561) Резервоар за нафту (челични) 175x75x76cm.
064/ 28 74 205 (454)
065/ 5 22 44 65
Samsung B-130 у гаранцији, пет месеца стар. Усисивач професионални. (410)
(518)
019/ 432 069
065/ 5 22 44 65
064/ 431 831 61 Канална пнеуматска дизалица 2 тоне
Nokia 6020 са камером, повољно по (оригинал немачка). (411)
договору. (521)
065/ 5 22 44 65
019/ 432 069 Експанзиона посуда ЕПП-75. (455)
064/ 431 831 61
065/ 5 22 44 65

- 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).

Zaječar, Nikole Pašića 128, 019.436343, dizajncentar@yahoo.com
15. новембар 2009. -
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дИГИтАЛНИ ПОГЛЕд НА СВЕт

С

ве је почело 1996. године као
пројекат двојице студената
Универзитета Стенфорд.
Трина-ест година касније,
Google је корпорација са 20.000
запослених широм света, чије се
богатство мери милијардама.
Google је најпопуларнији интернет
претраживач. Око 60 одсто комплетне
претраге на светској мрежи обавља
се преко Google-а. Чак постоји и
глагол „to Google” или „гуглати”,
што значи употребити Google за
претраживање
информација
на
интернету. Тај глагол додат је и у
Оксфордски речник енглеског језика
2006, пише „Deutsche Welle“.
„Када је све почело, то је била као
једна машина за претраживање.
Била је то добра страница са
интересантним именом. Изгледало
је да ради и да боље повезује људе
са жељеним информацијама него
конкурентске
странице”,
каже
Нил Ричардс, професор права
на Универзитету Сент Луис у
Вашингтону.

Google данас бележи
200 милиона претрага дневно, што
је око две трећине свих интернет
претрага.
Али, иако је реч Google синоним
за интернет претраживач, данас
компанија
нуди
много
више.
Уморни сте од брисања мејлова отворите Gmail налог и имате готово
неограничен простор за чување
докумената.
Кренули сте на пут - одштампајте
план града или региона. Интересује
вас нешто у Западној Африци
- ту је Google Earth, виртуелна
глобална мапа са географским
информацијама. И можда сте чули
за интернет платформу са кратким
видео клиповима, звану You Tube - па
Google је такође власник.
„Ми никада нисмо задовољни.
Увек желимо да будемо бољи и да
направимо атрактивнију понуду
нашим
корисницима”,
истиче
портпарол Google-а Стивен Којхел.
Мото компаније „Не чини зло”
изгледа да одзвања једнако у ушима
корисника као и у ушима запослених.
године 2008, магазин Fortune
рангирао је Google као најбоље место
за рад у Америци.

Пећ viva-wishe, 4 етаже, 60x40 са декомпресором, комором за надолажење, 40
плехова, 22 тепсије за бурек, 4 тепсије за
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
аута и пнеуматски biaxi нови и половни.
(418)
065/ 5 22 44 65
Топла витрина 200x120x130cm полукружна стакла као нова цена 500€. (427)
065/ 9 555 077
Вреловодни котао 63kw са Hansa
гориоником. (453)
065/ 5 22 44 65
Вентилатор аксиални, уградни (зидни),
370 mm, 0,25kw, 1400 o/min. (456)
065/ 5 22 44 65

19. НАМЕШТАЈ
продајем
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
Дванаест дрвених столица, погодних
за угоститељство. Цена 10€ комад. (559)
019/ 420 176
Шифоњер. (494)
063/ 716 10 01
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

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
гаранцији. (536)
062/ 123 00 77
Два фрижидера од 150 литара. (526)
019/ 546 477
Машина за прање веша. (502)
019/ 420 176
063/ 716 10 01
Шпорет Калорекс и пећ Крека - весо. (475)
064/ 680 47 04
Фрижидер Ободин и замрзивач горење
310 литара или замена за комбиновани.
(465)
019/ 425 666

23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
продајем
Ferguson комбајн, 2,3 метара захват
косе, бункераш. (543)
064/ 85 10 311
Тракторску приколицу ручне израде
230x150 cm, гуме 16’. (431)
019/ 735 580
063/ 419 987
мењам
IMT 539 за IMT 558, 560, 565 уз доплату. (548)
063/ 70 71 003

ПОТРЕБНИ
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ
ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

019 432 561

Магма пећ на чврсто гориво.(535)
062/ 123 00 77

15. новембар 2009. -

-9-

24. ПОЉО - ПРОИЗВОДИ
продајем
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

26. ЗДРАВСТВО

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. (483)
019/ 453 659

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)
065/ 5 22 44 65
са озбиљним, усамљеним мушкарцем
средњих година, нека се јави. (556)
Кутија од прохрома (више наменска ,
063/ 422 746 високи сјај) 47x66x74cm. (416)
Момак 50 година, антиалкохоличар,
065/ 5 22 44 65
непушач, карактеран, озбиљан, тражи Два гробна места на Зајечарском гробљу.
девојку или жену ради брака и потомства. (429)
019/ 432 595
(484)
064/ 07 353 76 Врата за хладњачу 196x93cm. (452)
065/ 5 22 44 65
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СтИВЕН тАјЛЕР
НАПУСтИО
„AEROSMITH“

П

евач Стивен Тајлер напустио
је америчку рок групу
„Aerosmith“, изјавили су
Џо Пери и Бред Витфорд,
гитаристи бенда, а пренео сајт „Njuser”.
Водећи гитариста Џо Пери је раније
изјавио да постоји могућност да бенд
почне да тражи новог певача, због
бројних несугласица између Тајлера
и осталих чланова групе „Aerosmith“.
Вест је уследила након веома
неуспешне летње турнеје и отказаних
концерата због повреде коју је Стивен
Тајлер задобио приликом пада са
бине, током једног концерта.
Тајлер је тада озбиљно повредио
раме и није био у могућности да
наступа.
Он је у међувремену најавио
неколико соло пројеката и слабо је
контактирао са члановима бенда.
„Стивен већ неко време не
контактира са мном, нити са осталим
момцима из бенда. Али видео сам
преко интернета да је он изјавио
да жели да оде из бенда, па што се
мене тиче то може слободно и да
учини”, изјавио је Џо Пери, очигледно
огорчен на певачево понашање.
Певач, чије је право име Виктор
Таларико, 1970. године основао
је бенд „Aerosmith“ заједно са
гитаристом Џо Перијем и басистом
Томом Хамилтоном.
Њима су се придружили и гитариста
Бред Витфорд и бубњар Џои Крејмер,
па је 1973. године настао њихов први
албум назван „Aerosmith“.
Међу најпознатијим хитовима
групе су „„Dream On“, „Walk This Way“,
„Living On The Edge“, „Love in an elevator“, „Crazy“ и многе друге.

ЗАБАВНА СТРАНА

дизајн:

· СУдОКУ

· АФОРИЗмИ
· Први мај је дан радника,
осталима су сви остали.

· Свуд нам цветају руже,
зато газимо по трњу.

· Насеља и даље постоје,
насељеници нестају.

· Плате расту,
запосленост опада.

· Живот је чудо!
Чудно је што смо живи.

· Ко зна докле бисмо догурали,
да нас нису гурнули.

· Органи су Вам на свом месту,
сем државних.

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

· Човек је слободан на више начина,
и у тамници мисли шта хоће.

· Изборили смо се за демократију, · Ја сам ванстраначка личност,
сад гледамо где ћемо.
идем странпутицом.

· Ум ми је замућен,
Испирањем га бистре.
Душица Стефановић
15. новембар 2009. -
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ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

Двособан стан 50m², комплетно реновиран,
одмах усељив у насељу Кључ 3 у Зајечару.

цена 21 000 €

Викендица 40m², у насељу Пазариште, са
плацем од 32 ара.

Двособан, конфоран стан 70m² у центру
Зајечара.

цена 35 000 €

Кућа, 200m² адаптирана за локал, новоградња
на главном путу за Звездан.

цена 5 000 €

Кућа 90m², са 10 ари дворишта, у насељу

Шљиварски пут, на изузетном месту, одмах
усељива.

цена 15 000 €
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ЕКСКЛУЗИВНО !!!
Купите некретнину на Азурној обали.

