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Поштовани оглашавачи,

ДЕКЛАРАЦИЈА

ИМПРЕСУМ

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

члан 11. Закона о олашавању

Редакција листа

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

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

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

(Попуњава оглашавач)

oglasi@kbgrupa.com

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

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

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

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

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

м. п.

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд

205-112668-32

CIP
Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије
Београд
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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 погодно за малу привреду, на
старом Звезданском путу, Селиште.
064/ 861 8175
Плац 30 ара у Вишњару до асфалтног пута
иза стоваришта, погодан за стовариште.
019/ 428 365
Плачеве у насељу Вишњар (Хомољац)
различитих величина цена повољна.
019/ 428 365

5.2. СТАНОВИ
изнајмљујем
Једнособан намештен стан, без газде,
звати после 19 сати.
063/ 716 1001
Двособан стан у улици Љубе Нешића.
019/ 431 626
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
Потребна гарсоњера или соба са
купатилом, по могућству у насељу Кључ
3 или ближој околини.
019/ 420 089
Стан у центру Зајечара.
019/ 426 751
Празан и одмах усељив једнособан стан
у сутурену куће.
063/ 386 263
Једнособан намештен стан у кући са
засебним улазом и парним грејањем.
062/ 11 000 21
мењам
Гарсоњеру 27m, у центру града код
Интерекса за већи стан уз доплату.
061/ 80 31 911
Четворособан стан у центру Зајечара преко
пута цркве за одговарајући у Беораду.
019/ 421 905
продајем
Двособан конфоран стан у центру
Зајечара, 70m, први спрат, 2 терасе, 2
подрума, кабловска, интерфон, 35000€.
064/ 312 35 34
Гарсоњера, новоградња, у центру Зајечара, преко пута Интерекса, скроз ново,
цена 19000€ без посредника.
061/ 80 31 911

Двособан стан 63 m, 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 m.
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 m 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

мењам
Кућу у Подливу од 160m, за стан мање
кваратуре ближе ценру.
064/ 30 44 182
продајем
Кућу у Нишу, 55m са подрумом и
помоћном летњом кухињом и 4 ара плаца,
насеље Ратко Јовић, цена 39500€.
019/ 432 561
Кућу у Подливу, унета у катастар
непокретности од 200m са 5 ари
плаца (60000€). Звати после 19 сати.
063/ 416 10 01
064/ 260 67 47
Монтажну кућицу са четири кревета.
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 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 330m са 3 ара плаца у улици
Албанске споменице број 13.
065/ 421 65 66

ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

Двособан, конфоран стан 70m²
у центру Зајечара.
019/ 432 561

Двособан стан 50m², комплетно
реновиран, одмах усељив у
насељу Кључ 3 у Зајечару.
019/ 432 561
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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
Две куће са 9 ари плаца, поред Дунава,
одмах усељиве.
062/ 175 74 80

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.
019/ 426 856
Викендица на Вршкој Чуки, 40 ари плаца,
део под шумом, без воде и струје, 5000€.
063/ 716 10 01
019/ 423 548

5.5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
изнајмљујем
Киоск у Неготину постављен на
бензинској пумпи Шеик петрол.
019/ 546 477
Два локала веће површине, повољно за
све намене.
064/ 897 69 38
Локал у улици Љубе Нешића.
019/ 428 365
062/ 428 350
Локал 50 m, 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

6. АУТОМОБИЛИ
купујем
Yugo 55, 90. годиште.

065/ 981 71 77
Заставу 101 са плином новије годиште,
може и хаварисан.
064/ 20 60 022
продајем
Audi C4 TDI 100, караван, клима, шибер,
кожа, регистрован.
064/ 897 69 38
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МАЗДА ПРЕДСТАВИЛА MX5 SUPERLIGHT

С

ајам аутомобила у Франкфурту
остаће запамћен по великом
броју задивљујућих аутомобила
и нових иновација произвођача.
Ипак, један од најекстремнијих и
најзанимљивијих концепата стиже
из Мазде у виду МX-5 модела, који не
поседује кров нити шофершајбну.
Концепт који носи назив Superlight
тежак је око 1000 килограма, а своју
тежину ублажава при сваком скретању.
Циљ Мазде је био да направи најлакши
аутомобил у част двадесетогодишњице
прославе роадстера. Ипак, нема планова
за масовну производњу овог модела.
Мазда МX-5 не поседује шофершајбну,
климу, изолацију, али су ту удубљена
седишта, тастери гориво и електричну
енергију као и iPod адаптер.

Концепт је у потпуности оспособљен
за вожњу, поседује мануелни
петобрзински мењач, опремљен је 1.8
литарским мотором, а направљен је од
угљеничних влакана и алуминијума.
Аутомобил је направљен за свега три
месеца у европском сектору компаније
Мазда.

Лада самара 91. годиште, нерегистрована,
са петоро врата, цена по договору. Звати
после 20 сати.
062/ 323 758
019/ 456 681
Лада Нива 84. годиште, у возном стању,
цена по договору. Звати после 20 сати.
062/ 323 758
Nissan Patrol 3.3D, регистрован, кука,
повољно.
064/ 897 69 38
Reno espreso дизел, 92. годиште у екстра
стању, може и замена за мањи ауто.
030/ 61 285
063/ 82 92 068
Reno 21 86. годиште, плин, атест, регистрован до 1.5.2010, цена 800 €.
062/ 289 385
Mercedes 124 300 D, 91. годиште ,широка
лајсна, 180 000 km у инзванредном стању,
може замена за плац или викендицу уз
доплату.
064/ 93 89 210
Mercedes 190d, 85. годиште, у добром
стању.
062/ 417 116
Opel Askona 1.8, плин атестиран, у
добром стању, 84. годиште.
063/ 412 571
061/ 315 83 97
Ford mondeo караван, 98. годиште, може
и замена уз доплату за мањи ауто.
061/ 186 52 77
Reno express pickup, 90. годиште, 1,6
дизел, цена 1000€.
064/33 29 507
Reno 19 шамад продужени, 92. годиште.
065/ 965 965 1
WV Passat 1.6 tdi, 88. годиште прешао
220000 km цена 2700 €.
065/ 426 6520

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€.
061/ 80 31 911
Застава Polly, 91. годиште, генерално
сређена, цена по договору.
063/ 829 26 30
Reno laguna, странац, 96. годиште,
регистрован.
065/ 426 65 20
Застава 128, 87. година производње, први
власник, добро очувана 550 €.
063/ 855 27 32
Opel Astra 1.4 91. годиште, прва фарба,
регистрован, цена 3000 €.
064/ 67 777 47
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,
серво, АБС, 2 Р-бега, подесиви волан,
mp3, 130000 km, регистрован до 6. 2010,
власник.
061/ 11 44 339
Mercedes 123, 200 D, 80. годиште, нерегистрован.
064/ 20 60 349
Yugo 65 efi, 93. годиште, регистрован,
цена 1300 €.
060/ 44 66 886
Audi јаје 1,8, 88. годиште, сива металик,
регистрована до 04. 2010.
064/ 33 59 298
Reno Kango 2002. годиште, могућа
замена за Peugeot 206 1,4 HDI.
030/ 576 073

KB
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ПОЛИТИКА

ВЕЛИКОАЛБАНСКЕ ИЗЈАВЕ

Дејан Б. Грујић

П

ремијер Албаније, Сали Бериша, је у последње
време дао низ изјава које су неки експерти
већ окарактерисали као великоалбанске.
Он је, поред осталог, нагласио да „пројекат
националног јединства треба да буде главна
идеја за све политичаре у Албанији и на Косову“.
Позвао је чак на ликвидацију царинарница између Албаније и
српске покрајине. По његовом мишљењу, Албанија и Косово
у међусобним односима не морају да сматрају да су стране
државе, што, истина, нема никакве везе са суверенитетом 2
земље.
Научни сарадник руског Института за славистику - РАН,
Михаило Јамбајев дао је следећи коментар поводом изјава
Салија Берише:
- Све ове изјаве албанских функционера у Албанији, на
Косову и у Македонији дају се после посете потпредседника
САД Бајдена који је, убеђен сам, долазио са инструкцијама како
политичари на Балкану морају да делују даље. Хилари Клинтон
је, као што је познато, једном рекла: „Наш рад на Балкану још
није завршен“. По свој прилици, у финалу треба да се појави
Велика Албанија која се ствара под окриљем НАТО-а. Велика
Албанија - то је још један излаз на Јадран, пројекат чији је циљ
стварање упоришта Северноатлантске алијансе за његово
даље напредовање - говори руски експерт.
- Изјаве премијера Албаније Салија Берише - то није
реторика о подршци сународницима - наставио је Михаил
Јамбајев. - Оне су врло симптоматичне. Умесно се сетити
конфликта на југу Србије када су тамошњи Албанци
постављали захтеве - све до отцепљења Прешева, Медвеђе
и Бујановца. Овај конфликт је на једвите јаде био спречен,
али сада тамо опет звуче изјаве да везе са косовском
браћом треба да буду тешње. Све то провоцира напетост
на југу Србије, где је недавно извршен низ терористичких
напада. Тако да је то не реторика, већ реална политика.
Вредна је пажње и Беришина изјава и „раду на уклањању
препрека које сметају Албанцима да осећају јединство на
читавој територији, где живе“ – говори историчар-слависта.
Испада да албански политичар под препрекама подразумева

административне и државне границе и у Македонији, и у Црној
Гори, и у Грчкој, само је овој идеји дао дипломатски облик.
Може ли решење Међународног суда правде, где ће 1.
децембра почети расправа о тужби Србије, некако утицати
на процес?
- Не искључујем могућност да ће у Хагу бити донета
магловита резолуција у складу са принципом „и за ваше, и за
наше“. Она ће одрешити руке албанским сепаратистима и може
дати нови подстрек стварању Велике Албаније – закључио је
посленик Института РАН за славистику, Михаил Јамбајев.

Руски Амбасадор Конузин:

ОПАСНА ИЗЈАВА САЛИЈА БЕРИШЕ
Приликом посете Зајечару поводом обележавања 65 година ослобођења
од немачке окупације у Другом светском рату, Амбасадор Руске федерације у
Србији, његова екселенција господин Александар Васиљевич Конузин, недавну
изјаву албанског председника Салија Берише, да сви Албанци живе у једној
држави, оценио је као изузетно опасну политичку изјаву.
- Веома сам забринут због оваквих изјава албанских руководиоца - рекао је
амбасадор Конузин. - Било је таквих идеја деведесетих година. Међутим, идеја
етничке Албаније је веома опасна, јер је у питању безбедност читавог низа
држава у овој регији. Прокломовање оваквих идеја може нагнати Албанце да
предузму конкретне кораке у смислу стварања јединствене албанске државе. То
значи да могу да траже федерализацију Македоније, аутономију у јужној Србији...
Све то може бити пропраћено опасним тенденцијама као што је сепаратизам,
екстремизам, ескалација криминала.
- Ми смо свесни свих тих опасности и зато упозоравамо да Албанци морају
бити спречени у повлачењу таквих потеза. Мислим да ћемо успети у сарадњи
са другим државама да спречимо ескалацију опасних дешавања.
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Комби теретни - LDV, 99. годиште.
064/ 67 777 47
YUGO Florida 1,4 90. годиште, регистрована до 08.2010. вреди погледати.
061/ 15 80 351
WV Passat B3 караван 4x4, секвенциони
плин, може замена за југа уз доплату.
065/ 318 316 5
Mazdu 929 или мењам за мањи ауто,
бензин-плин, електрични подизачи стакла,
центракна брава, ел. шибер, серво волан,
алу фелне, нове гуме.
061/ 23 19 500
Audi A4, 2005. годиште прешао 78000km,
снага 74kw, боја црна металик, цена по
договору.
062/ 800 80 90

Вулканизери, оригиналне TIP-TOP флекне
за спољне тракторске и камионске гуме
већих оштећења, остало од затварања
радње, јефтино.
14. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
064/ 522 44 65
Тракторску приколицу једноосовинку.
продајем
064/ 067 26 23
Четири алуминијумске фелне 14 цола. Руски клавир „Лама“.
019/ 546 477
064/ 64 72 874
Ауто приколицу, повољно.
064/ 680 47 04

15. ФОТО АПАРАТИ И КАМЕРЕ
12. АУДИО АПАРАТИ
продајем

продајем
Fuji s6500fd, 6,3mpix, 10x оптички зум, са
3 XD картице од по 1gb.
062/ 304 094

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

8. МОТОРИ

продајем
Скутер Gilera runner 180 cm, екстра
16. КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
стање.
064/ 935 14 84 13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ
продајем
Kavasaki GPX 750 R, 90. годиште са доста
резервних делова, власник, може замена
Лап-топ HP 6720, са напрслим дисплејем
продајем
за скутер или ауто.
(процесор INTEL CORE 2 duo, 2 gb ram,15,4
064/ 29 09 211 Телевизор Toshiba екран 72cm, 70€, Sam- инча монитор, читач картица, 250 gb HDD...).
Скутер Orion Fantom, зелено црне боје, sung екран 51cm, 50€ (са дањинским).
Цена 200€. Може и у деловима.
064/ 0024 000
50 cm, 4 такта, нов 2009. год, у гаранцији
064/ 68 55 413
са свом документацијом, цена 700 €.
061/ 25 88 682
Tomos BT у добром стању.
061/ 16 49 164
Скутер 2007. годиште, могућа замена за
УСКОРО ОШТРЕ КАЗНЕ ЗА СЛАЊЕ СПАМ ПОРУКА
APN 4, новије производње.
030/ 576 073

Е

9. БИЦИКЛИ
продајем
Мушки бицикл.

063/716 10 01
019/ 423 548

11. АУТО-ДЕЛОВИ
продајем
Камп приколица са предшатором у
беспрекорном стању.
030/ 61 285
063/ 82 92 068
Половни делови за Шкоду фаворит.
062/ 228 702
Делове за Ford transit 2,5D 90.-91. год.
065/ 522 44 65

вропска комисија позвала је
владе земаља чланица ЕУ да
систематски „оштро” кажњавају
особе одговорне за слање
компјутерских спамова, што је проблем
који мучи чак 65 одсто становника
европских земаља.
„Иако су спамови забрањени још од
2002, нежељене електронске поруке
и даље добија 65 одсто грађана ЕУ”,
изјавила је европска комесарка
задужена за тај проблем Вивијан
Рединг.
„Морамо убрзати борбу против
спамова, а државе чланице ЕУ морају

да размотре законодавне мере којима
би се оштро кажњавали они који шаљу
спамове”, наводи се у саопштењу
европске комесарке.
Резултати анализе коју је спровела
Европска комисија указују на велике
разлике у броју и врсти кажњавања
особа које шаљу спамове. Највећи број
казни је регистрован у Шпанији и у
Словачкој - 39, док је у Румунији само
20.
Најоштрије
се
кажњавају
преступници у Холандији где казна
достиже и један милион евра, у Италији
570.000 евра и Шпанији 30.000 евра.
Истовремено у већем броју земаља
ЕУ, особама које шаљу нежељене
електронске поруке не прете никакве
законске санкције.
Спам је нежељена електронска пошту
која у великом опсегу може да затрпа
компјутер, а обично је безвредна и
ненаручена пошта. Реч је углавном о
лажним порукама порнографског или
рекламног садржаја, која често садржи
и елементе преваре.

15
15. октобар
о обар 2009.
2009 -
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Soni PS-3 са два џојстика, стар 6 месеца, Резервоар за нафту (челични) 175x75x76cm.
цена 250€.
065/ 5 22 44 65
065/ 20 15 100 Усисивач професионални.
065/ 5 22 44 65
Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен.
064/ 67 777 47
Mашина за прање аута топла-хладна вода
250 бара, италијанска, професионална.
17. ТЕЛЕФОНИЈА
065/ 5 22 44 65
Канална пнеуматска дизалица 2 тоне
продајем
(оригинал немачка).
065/ 5 22 44 65
Nokia 6020 са камером, повољно по
Експанзиона посуда ЕПП-75.
договору.
065/ 5 22 44 65
019/ 432 069
064/ 431 831 61 Машина за резање кључева са доста
бланко кључева стан-ауто (италијанска).
065/ 5 22 44 65
APPLE TABLET
Пнеуматски пиштољ “CP“ за путничка
П
ааута и пнеуматски biaxi нови и половни.
065/ 5 22 44 65
КАО УВЕЋАНИ iPHONE?
Пећ viva-wishe, 4 етаже, 60x40 са декоП
мпресором, комором за надолажење, 40
м
ласина
о
плехова, 22 тепсије за бурек, 4 тепсије за
п
Apple Tablet
пројице, цена 1000€.
п
065/ 9 555 077
уређају је све
више, а сајт
Топла витрина 200x120x130cm полукруТ
DigiTimes из „добро
жна стакла као нова цена 500€.
ж
обавештених извора” сазнаје и неке
065/ 9 555 077
нове детаље. Произвођач би требало В
Вреловодни котао 63kw са Hansa
да буде компанија Foxconn Electronics, ггориоником.
а екран ће највероватније бити
065/ 5 22 44 65
величине 10,6 инча.
Вентилатор аксиални, уградни (зидни),
В
Apple Tablet ће имати дуготрајнију 3
370 mm, 0,25kw, 1400 o/min.
батерију, бежични Интернет приступ,
065/ 5 22 44 65
а „шушка” се и о оперативном систему
који користи iPhine.
Такође, нагласак ће бити на читању
електронског садржаја, а мање на
репродукцији аудио и видео фајлова.
19. НАМЕШТАЈ
У почетку производиће се око 300
хиљада комада, а први Apple Tabпродајем
let требало би да се појави током
тромесечја 2010. године.
Тросед који се развлачи у франциски
Т
лежај и регал за дечију собу, веома
л
повољно.
п
064/ 680 47 04
Сто и столице трпезаријске.
Даљински телефон Delta 358, до 30km,
019/546 477
мало коришћен, може и компензација.
Кауч.
064/ 0024 000
019/ 423 548
063/ 716 1001
Samsung B-130 у гаранцији, пет месеца
Еуросалонов канцеларијски намештај,
стар.
019/ 432 069 цена 420€.
064/ 64 72 874
064/ 431 831 61
Шифоњер.
019/ 423 548
063/716 10 01

Г

18. МАШИНЕ И АЛАТИ
продајем
Мала пећ за печење керамике.
064/ 260 67 47
Абрихтер, цена 400€.
063/716 10 01
019/ 423 548
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
030/ 576 073

купујем
Половну опрему за продавницу
одевних предмета (лутке, носаче за
одећу, обућу...)
019/ 432 561
Место резервисано за Ваш оглас.
Једноставно, ефикасно и потпуно бесплатно.
Позовите.
019/ 432 561

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

20. БЕЛА ТЕХНИКА
продајем
Два фрижидера од 150 литара.
019/ 546 477
Машина за прање веша.
063/ 716 10 01
Фрижидер Ignes, 180 литара.
063/ 716 10 01
019/ 423 548
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 и
електрични шпорет, у исправном стању.
064/ 680 47 04

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

25. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
продајем
Прасе од 50кг.

15. октобар 2009. -

019/ 763 432
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ЈЕФТИНИЈИ ЛЕТОВИ
У СРБИЈИ

У

скоро се очекује укидање
шенген виза, што ће значити да
ће се авио-саобраћај увећати
и до 10 пута, процењују
стручњаци.
Авио-превознике, укључујући и
ЈАТ, очекује оштра конкуренција већ
најављених „лоу кост” компанија,
због примене споразума о отвореном
небу, а већ сада, због кризе, благо су
снижене цене карата великих авиопревозника за летове из Београда до
важнијих светских дестинација.
У директорату за летење на дозволе
чекају „Малев” и „Визер”, а једна
компанија после три године покушаја,
да добије дозволу, од фебрура летеће
из Београда за Беч по цени од 29 евра
са таксама у једном правцу.
Помоћник министра за ваздушни
саобраћај Миодраг Миљковић каже
да до сада дозволе имају три „лоу
кост” компаније.
„Тренутно дозволе имају три ´лоу
кост´ компаније, једна немачка и две
норвешке, а од првог фебруара дали
смо дозволу компанији ´Ники Ер´ која
је већ почела продају карата од првог
фебруара на линији Београд- Беч”.
„Монтенегро ерлајнс”, компанија са
седам авиона и преко пола милона
путника превезених прошле године,
своју цену преко Подгорице за
европске дестинације спустио је на
29 евра, што са таксама износи око
180 евра.
Компанија,
кажу,
жели
да
стимулише путнике из Београда, који
је много веће тржиште, да лете преко
Подгорице у Европу.
„Увек се у зимском периоду
пронађе неки број места који је
празан и који можемо понудити по
специјалним ценама и ово је начин
да се попуни авион и да се тржишту
понуди приступачна карта”, рекао
је Жарко Ђуровић из „Монтенегро
ерлајнса”.
У „Свису” кажу да са нестрпљењем
очекују укидање виза јер, за разлику
од Европе и света, где саобраћај пада
због кризе, у Србији се очекује пораст.
Да би конкурисали ниским ценама,
ова компанија, преко Цириха, нуди
летове за све веће градове Европе за
200 евра са таксом. Неке туристичке
дестинације које слабо иду, нуде се и
за 150 евра.

- 10 -

- 15.
15 октобар 2009.
2009

26. ЗДРАВСТВО

34. ХОБИ

изнајмљујем
Комплетно опремљену стоматолошку
ординацију (столица, уређаји алат) цена
200€ месечно.
064/ 043 85 45
продајем
Стоматолошка столица, половна са комплетним уређајима, цена 1000€.
064/ 043 85 45

29. ЛОВ И РИБОЛОВ
продајем
Пиштољ Берета (италијанска) 6.35mm и
100 метака.
063/ 16 06 879

30. КУЋНИ ЉУБИМЦИ
продајем
Куниће Белгијски оријаш шампионског
порекла, цена по договору.
061/ 807 21 31

33. ЛИЧНИ ОГЛАСИ
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

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

35. РАЗНО
продајем
Цеви за ограђивање плачева (44ком).
063/ 716 10 01
Нафтна пећ.
063/ 716 10 01
Прохромски столови са мермерном радном плочом 102x46x80 и 46x46x80cm.
065/ 5 22 44 65
Канта за отпад (прохромска - високи сјај)
веома декоративна 47x66x74cm.
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 104x132cm.
065/ 5 22 44 65
Покретни роштиљ и електрични грил
за 6 пилета две осовине (све на једно са
монтажном кабином од ватросталног
стакла) 85x57x227cm.
065/ 5 22 44 65
Кутија од прохрома (више наменска ,
високи сјај) 47x66x74cm.
065/ 5 22 44 65
Два гробна места на Зајечарском гробљу.
019/ 432 595
Врата за хладњачу 196x93cm.
065/ 5 22 44 65
Лавабои метални 3 ком.
065/ 5 22 44 65
Регали монтажни од префорираних
профила 80x41x200cm, 4 комада.
065/ 5 22 44 65
„Горење“ комбиновани фрижидер у
гаранцији.
062/ 123 00 77

У ЗАДЊЕМ ТРЕНУТКУ
продајем

изнајмљујем
Локал у центру Бора 50 m са баштом од
062/ 123 00 77 40 m, климом, алармом, и две телефонске
„Магма“ пећ на чврсто гориво.
линије. Цена по договору.
062/ 123 00 77
064/ 134 89 88
Јоги душек (нов).

ЗАБАВНА СТРАНА

 СУДОКУ

































  









 

 






  


 
 








  

 


 




 


 

  







 АФОРИЗМИ
· Добра сам као хлеб, једу ме и они · Било је колективно лудило. · Свиће зора, петлови поје, нема
и ови.
ко да их чује, заменили смо дан за
Колективи одоше, лудило оста.
ноћ.
· Не измишљам глупости ја их · Будућност ће бити светлија,
само пишем.
· Глупи ћуте, паметни се глупирају.
почиње од мало сутра.
· Не ценим људе по Раду, него по · Мој Милане кад у војску пођеш, · У Зајечару је човек велики
Милу.
фактор! Све фактурише.
реци у чију ћеш.
· Он булазни, као и ја. Истина је · Адам беше први човек, после · Моје село има паметни живаљ,
много гора.
иживљавају се над свим и свачим.
дођоше и други.
Душица Стефановић

дизајн:

15. октобар 2009.
15
2009 -
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НАЈСАВРЕМЕНИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
ПОЛИКЛИНИКА

Прегледи:

ǰȝȓȤȖȵȍșȖȟȠȖ

tȞȓȡȚȍȠȜșȜȐȍ

tȜȝȦȠȓȚȓȒȖȤȖțȓ

tȘȍȞȒȖȜșȜȐȍ

tȝȓȒȖȵȍȠȞȖȵȓ

tȐȍȟȠȞȜțȠȓȞȜșȜȐȍ

tȖțȠȓȞțȓȚȓȒȖȤȖțȓ

tȣȓȚȍȠȜșȜȐȍ

ǩȜțȟȡșȠȍȠȖȏțȖȝȞȓȐșȓȒȖ
ȒȞȡȐȖȣȟȝȓȤȖȵȍșțȜȟȠȖ 
ȠȓȞȍȝȖȵȍȖșȍȎȍȞȍȠȜȞȖȵȍ

tțȓȢȞȜșȜȐȍ

019/44-10-44

ТЦ Краљевица бр. 9, 19000 Зајечар
Радно време: 9 - 19, суботом : 9 - 14

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
dr Biljana Popović

spec. ginekologije i akušerstva

R5*#$&#-.#ë%#5*,!&
R5 )&*)-%)*-%#5*,!&
R5&.,40/ë(#5*,!&
R5*(#%)&/5.-.5B,4/&..545hj5"C
R5050,-.5,#-0
R5,ê($5.,/()ê
R5 -,5.,.'(5%)(#&)'
RADNO VREME: 09-14h

i 17-19h
19000 Zaječar, Naselje Kraljevica, TPC lok. 23
tel. 019/ 433-003, mob. 064/ 843-1-783

dizajn:

019.432.561
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- 15. октобар 2009.

