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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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УВОДНИК

Драги наши пријатељи,
после вишемесечне паузе поново смо у друштву
са вама. Ново издање наше новине
и даље
је бесплатно, али је променило концепцију и
форму излажења. У једној новини објединили смо
наша два издања - некадашњи лист „Тимочанин“ и
„Огласе“. На страницама ове бесплатне новине, која
излази два пута месечно, моћи ће те да прочитате
о најзанимљивијим дешавањима у нашем региону
али и да на најповољнији начин упознате друге са
вашим пословима и огласите све оно што је у вашем
интересу.
Оваква концепција новинских издања у свету је давно
позната.Наша редакција је применила своје искуство
и направила новину која је намењена свим слојевима
нашег друштва. Постаните и ви члан велике породице
наших читатеља.
Дејан Б. Грујић

1. ЗАПОСЛЕЊЕ
разно
Тражим посао као машински техничар
или водоинсталатер, поседујем дозволу
“Б” категорије.
063/ 75 72 155

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

дизајн:

15
15. септембар
б 2009
2009. -
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Намештена вила у центру града, без
газде, повољно издајем (предност
студентима).
060/ 341 24 11
Стан у кући у Зајечару са две собе,
5.2. СТАНОВИ
6. АУТОМОБИЛИ
кухињом и купатилом за ученике или
самце.
изнајмљујем
купујем
064/ 47 33 496
Стан са посебним улазом и струјомером,
063/ 722 98 72 Стојадина са плином новије годиште,
заједничким купатилом изнад Попове
може и хаварисан.
мењам
064/ 20 60 022
плаже.
064/ 321 7895 Кућу у Подливу од 160 m, за стан мање
продајем
Потребна гарсоњера или соба са кваратуре ближе ценру.
064/ 30 44 182 Застава 128, 87 година производње, први
купатилом, по могућству у насељу кључ
3 или ближој околини.
власник , добро очувана 550 Е.
продајем
019/ 420 089
063/ 855 27 32
Монтажну кућицу са четири кревета.
Стан у центру Зајечара.
YUGO Florida 1,4 90 годиште, вреди
063/ 104 2223 погледати.
019/ 426 751
Празан и одмах усељив једнособан стан Кућу у Котлујевцу 250 м2 или мењам за
061/ 15 80 351
у сутурену куће.
два стана, две мање куће, стан и кућу или Reno clio 1,9 дизел, 1991 год, црвен,
063/ 386 263 некретнину уз доплату.
власник, 5в 5б, централно, музика рег до
Једнособан намештен стан у кући са
062/ 110 16 21 2010, потрошња 4 лит/100, може замена
засебним улазом и парним грејањем.
Одмах усељиву кућу, новоградња са за већи ауто.
064/ 0024 000
062/ 11 000 21 гаражом , плац 14 ара, веома повољно.
063/ 853 83 16 Fiat punto 97 годиште, АБС, серво, аларм,
мењам
064/ 946 45 68 шибер, црни металик, регистрован до 10Четворособан стан у центру Зајечара Кућу са два стана и локалом погодним 2009.
преко пута цркве за одговарајући у за продавницу, кућа има 3 тел линије и
060/ 149 29 53
Беораду.
парно грејање, на плацу од 5 ара, поред Комби теретни - LDV, 99. годиште, цена
019/ 421 905 цркве у котлујевцу.
по договору.
063/ 386 263
064/ 67 777 47
продајем
Кућу са комплетном столаријом, Mercedes 123, 200 D, 80 годиште, нереДвособан стан 63 m2, централно грејање, недовршен спрат, плац 10 ара, гистрован.
воћњак, виноград, сруја, вода, бунар,
064/ 20 60 349
први спрат, насеље Кључ 3.
064/ 38 17 016 пушница за месо, шљиварски пут. Yugo 65 efi 93 годиште, регистрован,
Двособан стан у центру Зајечара, трећи
064/ 391 61 60 цена 1300 €.
спрат, централно грејање лифт.
019/ 808 562
060/ 44 66 886
065/ 245 19 86 Кућу у центру Зајечара или мењам за Audi јаје 1,8, 88 годиште, сива металик,
Београд.
регистрована до 04. 2010.
Стан 50м у насељу Кључ3, у згради
063/ 77 50 983
064/ 33 59 298
поред чесме. Комплетно реновиран и Кућу у строгом ценру Зајечара преко Reno Kango 2002 годиште, могућа замена
усељив одмах.
пута цркве Тимоке буне 10.
за Pežo 206 1,4 HDI.
019/ 432 561
019/ 421 905
030/ 576 073
Кућа 330 m + 3 ара плаца ул. Албанске WV Passat 1.6 tdi, 88 годиште прешао
Једнособан одмах усељиви стан у споменице бр: 13.
220000 км цена 2700 €.
центру Зајечара са централним грејањем
065/ 421 65 66
065/ 426 6520
и климом у згради са два лифта и Две куће са 9 ари плаца, поред Дунава, Hundai Aksent 1,3 I, 12 вентила 98 год ,
одмах усељиве.
интерфоном.
5 брзина, троја врата, атестиран плин,
062/ 175 74 80 серво, АБС, 2 Р-бега, подесиви волан,
065/ 810 51 01
Двособан стан са могућношћу прошиМП3, 130000 км, регистрован до 6.2010,
рења у поткровљу са подрумом и
власник.
061/ 11 44 339
гаражом.
019/ 421 905
Opel Astra 1.4 91. годиште, прва фарба,
Стан у центру Зајечара 45 m.
регистрован, цена 3000 €.
5.5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
011/ 23 80 998
064/ 67 777 47
Reno 19 шамад продужени, 92 годиште.
купујем
изнајмљујем
065/ 965 965 1
Једнособан стан, првенствено у насељу Локал у улици Љубе Нешића.
Mazdu 929 или мењам за мањи ауто,
Два брата.
019/ 428 365 бензин-плин, ел подизачи стакла, ЦБ,
064/ 046 41 97
062/ 428 350 ел. шибер, серво волан, алу фелне, нове
гуме.
061/ 23 19 500
Audi A4, 2005. годиште прешао 78000км,
снага 74kw, боја црна металик, цена по
Место резервисано за Ваш оглас.
договору.
5.3. КУЋЕ
Једноставно, ефикасно и потпуно
062/ 800 80 90
бесплатно. Позовите.
WV
Passat
B3
караван
4x4,
секвенциони
019/ 432 561
изнајмљујем
плин, може замена за југа уз доплату.
065/ 318 316 5
Собе у строгом центру Зајечара, повољно.
019/ 430 673
064/ 865 46 55
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- OKOVI ZA NAMEŠTAJ
- RASVETA
- IZRADA KUJINJA, REGALA, SPAVAĆIH I DNEVNIH SOBA MODERNOG DIZAJNA OD
OPLEMENJENE IVERICE ILI MEDIJAPANA I OSTALOG NAMEŠTAJA PO PORUDŽBINI.

Zaječar, Nikole Pašića 128, 019.436343, 064.1293475, dizajncentar@yahoo.com
15
15. септембар 2009
2009. -
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ЗДРАВЉЕ
Све више деце у Србији трпи последице неправиле исхране

ЛЕПИ И ДЕБЕЛИ

Саша Грујовић

Људи у Србији једу лошу храну, засићену мастима и шећерима. Нездрава храна
узрокује гојазност, болести срца и крвних судова, дијабетес,...Да би се ова негативна
појава спречила потребно је променити навике и наравно режим исхране.

Д

онедавно Европљани су
исмевали Американце
као ,,дебелу нацију” која
се нездраво храни.
Медјутим, епидемија
гојазности
се
тихо
ушуњала и на Стари
континент. Тако су, својевремено, Срби исмевали Американце
и Европљане али,..сада и нас мучи исти
проблем - Лоша исхрана. Процењује
се да је данас 25 одсто деце у Европи
гојазно и та се бројка сваке године
повећава за око 400000. Према недавним
истразивањима у Италији је чак 36 одсто
деце предебело или гојазно, а слична је
ситуација у Великој Британији, Шпанији и
Немачкој. Србија је само једна од многих
земаља у којој ова болест постаје све
већи проблем. Свако четврто дете има
озбиљних проблема са дебљином. Главни
узрочници такве ситуације јесу велике
“фаст фуд” компаније, чији је маркетинг
усмерен према најмлађима. Ширење
епидемије гојазности потпуно је изван
контроле и може бити далеко опасније
од многих актуелних “грипова ”.
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На менију ћевабџиница има пуно
гурманских специјалитета. С.Н. која их
припрема у једној од зајечарских радњи
оваквог типа, каже :
-,,Муштерије све више наручују
комбинације пилећег и свињског меса
у сланини, на прженом луку и кајмаку у
лепињи. Желе да једу брзо и много, са
различитим врстама меса . У току дана
пазари много људи, највише деце. Не могу
да причам о томе колико је овде храна
здрава, али сигурно је да су рекламе на
ТВ-у и изглед наших производа оно што
мами муштерије, пре свега оне најмлађе.”
Није желела да говори о калоријама
и начину припреме хране али је
инсистирала да се њено име не објави,
јер каже:
- ,,Од овога живимо дете и ја, а страх да
ћу изгубити посао је велики.”
Нездрава храна неупоредиво је
раширенија, доступнија и јефтинија од
здраве. Продаје се у школама! У њен
маркетинг улажу се количине новца веће
од годишњих прорачуна неких европских
држава, а декларације на нездравој
храни разумеју само они са докторатом

из хемије. Ипак, ако сте донели одлуку да
почнете да се здраво храните и живите то
је довољно за почетак. Дневна физичка
активност у трајању од 30 минута и
разноврсна храна која садржи неопходне
хранљиве материје у количини довољној
да задовољи потребе организма су пут
до здравог духа и тела.
ЕПИДЕМИЈА
Гојазност, посебно она абдоминалног
типа повезана је са хипертензијом,
порастом масноћа у циркулацији
(холестерола и триглицирида) као и
порастом гликемије и појавом дијабетеса.
Овај скуп здравствених проблема зове се
метаболички синдром.
Прим мр сц др Миодраг Ђорђевић,
специјалиста интерне медицине и
магистар ендокринологије бави се
научним радом у области исхране и
њеног утицаја на могуће болести и
истиче :
-,,Број гојазних у развијеном свету
али и у земљама у развоју постаје све
већи. Оно што је посебно важно, све
већи је број гојазне деце. Шездесетих

година прошлог века уочен је утицај
пушења на кардиовасуларана обољења
и добро дизајнираном кампањом број
пушача драстично је смањен као и
број оболелих од инфаркта и других
кардиоваскуларних обољења. Међутим,
пораст гојазности значајно је угрозио
овај успех и прети велика опасност да
све што је учињено кампањом против
пушења буде поништено нездравом

исхрном и порастом броја гојазних.“
И НА КРАЈУ,…
Да ли ће неко овом проблему
посветити више пажње остаје да се види.
До тад, …препуштени сте сами себи
Упркос свим упозорењима стручњака
да се пређе на здраву исхрану, на ТВ
- у се и даље рекламирају магичне
таблетице за “шланкасту линију”,

праћене самоувереном реченицом
,,пуначке шефице” - ,, Слободно једите
колико год желите! Уместо на дијетицу,
попијте таблетицу!”. Не верујте скупим
шареноликим рекламама и ако сте ,,у
журби” утолите глад јабуком. Традиција
српске исхране је оличена у реченици
- ,,дебело дете је здраво дете’’.Али,…
ипак,….размислите. Да ли је баш тако?!

Типичан фаст фоод оброк има веома високу енергетску вредност. Сваки овакав оброк има два пута више калорија од
просечног оброка и изазива зависност сличну оној од никотина или морфијума. Истраживање спроведено над пацовима
је утврдило да временом постају зависни од шећера и масноћа које садржи брза храна. По престанку конзумирања брзе
хране експериментални пацови су западали у анксиозна стања које је пратила дрхтавица и цвокотања, слично симтомима
код људи у зависничкој кризи, који су тек престали да узимају морфијум.

Интервју– др Татјана Миленковић

ДИЈАБЕТЕС КОД ДЕЦЕ  КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА!
,,Дијабетес типа 2 је генетска болест,
коме доприносе гојазност, стрес и
неправилна исхрана. Код типа 1 има
оболеле деце од неколико месеци,
неколико година, који нису имали никакав
стрес нити су се лоше хранили, узрокнепознат!“ – каже др Татјана Миленковић,
педијатријски ендокринолог.
Из дана у дан расте број деце оболеле
од шећерне болести. Према подацима
Међународног удружења за дијабетес,
сматра се се да је у свету пола милиона
малишана угрожено овом болешћу, а да
сваке године оболи нових 70.000. Србија
је само једна у низу многих земаља
у којима ова болест код деце постаје
озбиљан проблем. Дечији ендокринолог
др Татјана Миленковић, запослена на
Институту за здравствену заштиту мајке
и детета у Београду, свакодневно се
суочава са многобројим проблемима
ових малишана.
Који су главни узрочници дијабетеса код деце?
Дијабетес је врло хетерогена болест.
Потпуно су различити диабетес типа 1
и тип 2, а има и других облика који су
знатно ређи и који су јасно генетски
детерминисани. Занимљиво је да се
узрок дијабетеса типа 1 не зна. Раде се
бројна истраживања да би се утврдила
његова етиологија. Има оболеле деце
од неколико месеци, неколико година,
који нису имали никакав стрес нити су
се лоше хранили, узрок се не зна. Сва
деца су у највећем броју случајева била
потпуно здрава, из здравих породица
где нико нема дијабетес, нити га је икада
имао. То је као „гром из ведра неба“!
Пошто се не зна порекло практично нема
ни превенције. Дијабетес тип 2 је генетска
болест, коме доприносе гојазност, стрес
и неправилна исхрана.

Који су главни проблеми са којима се деца нас те пумпе може да добије мали број
оболела од шећерне болести најчешће суочавају? деце и то је реално велики проблем.
Инсулинске пумпе су скупе, а много је
Проблеми су бројни и различити. оболелих.
Живимо у доба када су деца веома
сурова једно према другом. Свакога дана
Последњих година Светски дан борбе против
смо сведоци тога. Уколико је дете мало, дијабетеса је посвећен деци. Ново Нордиск,
родитељи практично постају пацијенти. водећа компанија из Копенхагена која производи
Они на себе преузимају читаву бригу материјал и лекове који омогућавају квалитетније
око детета и сву одговорност. Не може излечење, покренула је бројне акције. Верујете ли
дете донети одлуку колико ће добити да кампање овог типа могу деловати превентивно?
инсулина, шта ће да једе и шта ће да
уради уколико му падне шећер. Ако
- Дете неће да приме у вртић уколико
је дете старије, када оболи, често има болује од дијабетеса. Дете у школи има
врло сложену перцепцију свега што му велики проблем, не само са друговима,
се догађа. Ми, нажалост, још увек имамо већ и са наставницима који немају
неке сеоске, али и градске средине разумевања. Не пуштају децу да изадју
у којима се болест крије. Родитељи са часа, јер имају велики шећер и морају
сматрају да бити болестан значи бруку често до wц-а, немају размувања за
и срамоту. Пошто родитељи поставе чињеницу да деца морају да измере
ствари тако, онда и дете стиче доживљај шећер. У Србији особе од дијабетеса не
да је нешто скривило, да је мање вредно могу да добију посао и врло често крију
и онда крије свој диабетес. Покушавамо своју болест да би добили радно место.
да кажемо и родитељима и деци да је Циљ многобројих кампања је идеја да се
врло важно да се болест не крије.
у центар терапије стави болесник и да се
оболеле особе интегришу у систем и не
Сматрате ли да надлежно министарство и буду дискриминисане.
држава могу да обезбеде лекове, материјал и
услове за адекватно лечење?
Јако је битно оболеле особе воде нормалан живот.
Који је најбољи начин да их у томе охрабримо?
- Снабдевеност лекова и материјала
потребних за лечење дијабетеса у
Чињеница је да данас и деца и људи
Србији је сасвим задовољавајућа. Дете оболели од диабетеса могу да имају
има право једном годишње да иде у бању веома квалитетан живот. Навела бих један
и има комплетну здравствену заштиту, пример из Шпаније и њиховог удружења
може да добије на рецепте инсулин и спортиста оболелих од дијабетеса,
неопходне траке за мерење гликемије у чини ми се да се зове „Триатлон“, где
крви и апарат као и траке за одређивање су сви шпански спортисти оболели од
гликозурије. Оно што деца код нас немају, дијабетеса организовали маратон. Ако
у односу на децу са запада, јесте довољан човек са дијабетесом може да претрчи
број инсулинских пумпи. У западном четрдесет и два километра и неколико
свету је велики број деце на инсулинским стотина метара, онда може и све у животу.
пумпама и то значајно може да побољша
квалитет лечења оболелог детета. Код
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Топла витрина 200x120x130 cm
полукружна стакла као нова цена 500 €.
065/ 9 555 077
Вреловодни котао 63kw са Hansa
16. КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА гориоником.
065/ 5 22 44 65
Вентилатор аксиални, уградни (зидни),
продајем
370 mm, 0,25kw, 1400 o/min.
Лап-топ HP 6720, са напрслим дисплејем
065/ 5 22 44 65
(процесор INTEL CORE 2 duo, 2 gb ram,15,4
инча монитор, читач картица...).
064/ 68 55 413
Soni PS-3 са два џојстика, стар 6 месеца,
цена 250 Е.
19. НАМЕШТАЈ
065/ 20 15 100

8. МОТОРИ

продајем
Скутер Gilera runner 180 cm3, екстра
стање.
064/ 935 14 84
Kavasaki GPX 750 R, 90 годиште са доста
резервних делова, власник, може замена
за скутер или ауто.
064/ 29 09 211
Скутер Orion Fantom, зелено црне боје,
50 cm3, 4 такта, нов 2009 год, у гаранцији
са свом документацијом, цена 700 €.
061/ 25 88 682
Tomos BT у добром стању.
17. ТЕЛЕФОНИЈА
061/ 16 49 164
Скутер 2007 годиште, могућа замена за
продајем
APN 4, новије производње.
030/ 576 073 Мобилни телефон Samsung D-900,
српски мени, пуњач, слушалице...
Изузетан.
064/ 0024 000
Даљински телефон Delta 358, до 30
km комплет (мало коришћен ), може и
11. АУТО-ДЕЛОВИ
компензација.
064/ 0024 000
продајем
Четири алуминијумске фелне 14 цола.
064/ 64 72 874
Ауто приколицу, повољно.

064/ 680 47 04

12. АУДИО АПАРАТИ
продајем
CD-плејере Pioner PD 206, PD 4100, цена
повољна.
064/ 68 55 413

13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ
продајем
Телевизор Tошиба екран 72 cm, 70 Е,
Самсунг екран 51 cm, 50 Е (са дањинским).
064/ 0024 000
019/ 425 666

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

продајем
Еуросалонов канцеларијски намештај,
цена 420 Е.
064/ 64 72 874

20. БЕЛА ТЕХНИКА

продајем
Вертикални замрзивач 210 литара, добро
очуван, цена поволјна.
019/ 432 364
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.
18. МАШИНЕ И АЛАТИ
019/ 425 666
Повољно продајем фрижидер, замзивач,
продајем
електрични шпорет, у исправном стању.
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
064/ 680 47 04
030/ 576 073 Шпорет Калорекс и пећ Крека - весо.
Резервоар за нафту (челични) 175x75x76cm.
064/ 680 47 04
065/ 5 22 44 65
Усисивач професионални.
065/ 5 22 44 65
Агрегат 7kw Brikston, нов, некоришћен,
повољно.
23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
064/ 67 777 47
Mашина за прање аута топлапродајем
хладна вода 250 бара, (италијанска)
професионална.
Тракторску приколицу ручне израде
065/ 5 22 44 65 230x150 cm, гуме 16’.
063/ 419 987
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
26. ЗДРАВСТВО
бланко кључева стан - ауто (италијанска).
065/ 5 22 44 65
изнајмљујем
Пнеуматски пиштољ “CP“ (половни) за
путничка аута и пнеуматски biaxi нови и Комплетно опремљену стоматолошку
половни.
ординацију (столица, уређаји алат) цена
065/ 5 22 44 65 200 € месечно.
Пећ viva-wishe 4 етаже 60x40 са
064/ 043 85 45
декомпресором, комором за надолапродајем
жење, 40 плехова, 22 тепсије за бурек, 4
тепсије за пројице, цена 1000€.
Стоматолошка столица, половна са ком065/ 9 555 077 плетним уређајима, цена 1000 €.
064/ 043 85 45
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СУДОКУ
34. ХОБИ
разно
Цртане романе, разгледнице, стари
новац, пез фигурице и фигурице
из киндер јаја (1980-1992) купујем
-размењујем.
063/ 723 8045

35. РАЗНО
продајем
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 + ел. грил за 6 пилета
две осовине ( све на једно са монтажном
кабином од ватросталног стакла) 85 x 57
x 227 (H) cm.
065/ 5 22 44 65
Кутија од прохрома (више наменска ,
високи сјај) 47x66x74cm.
065/ 5 22 44 65
Два гробна места на Зајечарском
робљу.
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

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

- 10 -

- 15. септембар 2009.

6 2

3
6
9 1

8
2

8

3

8

9

3 1

1

5
8
4
9 4

7 6
6

1
8

8
3

2

5
9

5
4 7
2

8
9

6
2

2
6

3 4

АФОРИЗМИ
Јесте тешко, али барем имам стални посао, рече Сизиф и настави да
гура камен.
Бојан Савић
Морали би још да га хвале. Треба још много да раде на својој
спонтаности.
Раша Папеш
Ја нисам ратни злочинац, мој допринос је знатно мањи.
Дејан Милојевић
Наши политичари се деле на левичаре и десничаре. Зависи од тога
која им половина мозга не функционише.
Раде Јовановић
Невино осуђени су рехабилитовани и нека им на памет не падне да
тако нешто поново ураде!
Милан Бештић
У следећој години сви млади стручњаци ће добити посао! Уколико
буду желели да раде сезонске послове.
Ива Мажуранић
Ухапшени је захтевао да види свог адвоката, па смо их сместили у
исту ћелију.
Момчило Михајловић
Одрастао сам у комунизму, што је само по себи успех.

Владан Сокић

Треба осудити све који тврде да је наше руководство неспособно,
корумпирано, неодговорно... Зато што откривају држа-вну тајну!
Александар Чотрић
Измислићемо нове непријатеље. Од ових више немамо користи.
Милан Р. Симић
Исписали смо нову страницу историје. Због ње нећемо смети да
шаљемо децу у школу.
Слободан Симић

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.

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.

019/ 432 561

oglasi@kbgrupa.com
15
15. септембар 2009
2009. -
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FRANCUSKA - SKIJANJE 2009/2010
Risoul - Vars (La Foret Blanche)
Aranžmani od 315 do 375€
u cenu uračunati prevoz, smeštaj i ski pass

Hajduk Veljkova 5, 19000 Zaječar, Srbija, tel: 019/ 44 33 25, 019/ 42 41
41 75, fax: 019/
019
1 / 44 33 26,
2 , e-mail:
26
e-ma
emaiil: timturistana@nadlanu.com
tiimturris
timt
i ta
t na@n
@ adlanu.com

dizajn:
019 / 432 561
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