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

НАПОМЕНА
Ваши огласи морају бити у складу са законом
и нашом уређивачком политиком. У супротном
неће бити објављени!
Наша редакција задржава сва права да изврши
коректуру огласа у складу са редакцијским
правима, а да при том не промени смисао
огласа. Редакција не преузима одговорност за
истинитост података датих у огласима. Такође не
сносимо трошкове који су настали као последица
штете због необјављених, погрешно објављених
или погрешно достављених материјала.
За све истинитости објављених огласа,
власништва над ауторским правима за дизајн
текстова, фотографија, цртежа и осталог што се
користи у огласу, одговара наручилац огласа.
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5.1. ПЛАЧЕВИ
продајем
Плац 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
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

Потребна гарсоњера или соба са Једнособан стан, првенствено у насељу
купатилом, по могућству у насељу Кључ Два брата.
064/ 046 41 97
3 или ближој околини.
019/ 420 089
мењам
Гарсоњеру 27m, у центру града код
Интерекса за већи стан уз доплату.
5.3. КУЋЕ
061/ 80 31 911
Четворособан стан у центру Зајечара преко
изнајмљујем
пута цркве за одговарајући у Беораду.
019/ 421 905 Собе у строгом центру Зајечара, повољно.
064/ 865 46 55
продајем
Намештена вила у центру града, без
Двособан конфоран стан у центру газде, повољно издајем.
Зајечара, 70m, први спрат, 2 терасе, 2
060/ 341 24 11
подрума, кабловска, интерфон, 35000€. Стан у кући у Зајечару са две собе, кухињом
064/ 312 35 34 и купатилом за ученике или самце.
Гарсоњера, новоградња, у центру Заје064/ 47 33 496
чара, преко пута Интерекса, скроз ново,
мењам
цена 19000€ без посредника.
061/ 80 31 911 Кућу у Подливу од 160m, за стан мање
Двособан стан 63 m, централно грејање, кваратуре ближе ценру.
064/ 30 44 182
први спрат, насеље Кључ 3.
064/ 38 17 016
продајем
Двособан стан у центру Зајечара, трећи
Комплетно сеоско домаћинство у
спрат, централно грејање лифт.
065/ 245 19 86 Грљану са 8 ара плаца, кућом, стварима и
Стан у центру Зајечара 45 m.
више помоћних просторија и 2,5 хекрара
011/ 23 80 998 земље.
Једнособан одмах усељиви стан у
062/ 85 607 05
центру Зајечара са централним грејањем Кућу 80m, са подрумом од 40m, на 6 ара
и климом у згради са два лифта и плаца, у улици Пионирска 4 (код Воћара).
интерфоном.
Цена 35000€.
065/ 810 51 01
064/ 194 32 12
Конфоран стан од 52 m у насељу Кључ 3. Кућу у Нишу, 55m са подрумом и
Комплетно реновиран.
помоћном летњом кухињом и 4 ара плаца,
019/ 432 561 насеље Ратко Јовић, цена 39500€.
Двособан стан са могућношћу проширења
019/ 432 561
у поткровљу са подрумом и гаражом.
Кућу у Подливу, унета у катастар
019/ 421 905 непокретности од 200m са 5 ари
плаца (60000€). Звати после 19 сати.
купујем
063/ 716 10 01
Једнособни стан или гарсоњеру у
064/ 260 67 47
Зајечару до 12000€.
Кућу у центру Зајечара или мењам за
061/ 29 40 903 Београд.
063/ 78 18 380
063/ 77 50 983

НОРВЕЖАНИН СВЕТСКИ ПРВАК У МОНОПОЛУ

П

обедник овогодишњег првенства света у Монополу,
одржаног од 21. до 22. октобра у Лас Вегасу, је
19-огодишњи Норвежанин Бјорн Халвард Кнапског.
На 13. светском првенству у овој популарној
друштвеној игри које се одвијало у чувеном Сизарс Паласу
у Лас Вегасу учествовали су најбољи играчи Монопола из 41
земље.
У финалу, Кнапски је играо против представника САД, Русије
и Новог Зеланда.
Рус и Американац су врло брзо банкротирали, а
Новозеланђанин је морао да прихвати пораз када је његов
пијун стао на поље на ком је морао да плати 1.600 долара, што
је био превелики износ за његову банку.
Завршна партија била је врло кратка и трајала је свега 45
минута.
Млади Норвежанин освојио је 20.580 долара (13.700 евра),
односно тачно онолико колико је имао у банци на крају
партије, пренели су амерички медији.
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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 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
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
Локал у центру Бора 50 m са баштом од
40 m, климом, алармом, и две телефонске
линије. Цена по договору.
064/ 134 89 88
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
Застава 128, 89 годиште у одличном
стању, регистрована до 07. 2010.
цена 600€.
064/ 194 32 12
Ладу самару 1,3S, 1988 годиште, екстра
стање.
062/ 269 952
Audi C4 TDI 100, караван, клима, шибер,
кожа, регистрован.
064/ 897 69 38
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

Место резервисано за Ваш оглас.
Једноставно, ефикасно и потпуно бесплатно.
Позовите 019/ 432 561
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„NISSAN GTR“ ЗА 2011.

О

сим благог затезања линија,
GT-R за 2011. годину опремљен
је дорађеним системом
ослањања, катализатором са
већим протоком и „Carwings“ навигацијом
са напредним мултимедијалним
садржајима.
Након што је представљен крајем
2007. године, GT-R је до данас прошао
кроз неколико мањих дорада, од којих је
најзначајнија била 2008. године - када су
благо су модификовали оно најбитније:
мотор и систем ослањања.
За пролеће наредне године спремљен
је нови „facelifting“, али и неколико
мањих механичких захвата који
обухватају систем ослањања, издувни
систем и мултимедију аутомобила.
Напредна Carwings HDD навигација
опремљена је бројним забавним
функцијама као што су USB и iPod
прикључак.
Дораде на систему ослањања ће
осигурати још бољу комуникацију
између
аутомобила
и
возача.
Амортизери и опруге сада су још
чвршћи, али како ће то утицати на
управљивост, треба испробати у пракси.
Унапређен је и садњи дифузор,
односно, исти је пренесен са hardcore
верзије SpecV на базни модел.
И SpecV за 2011. годину опремљен је
дорађеним системом ослањања, што за
резултат има прецизнију управљивост, а
осим Bridgestone гума које се испоручују
фабрички, сада су доступне и Dunlop
гуме.
Оба модела имају уграђен катализатор
са већим протоком, који редукује
отпоре и осигурава боље дисање 3.8 V6
twinturbo мотора на ниским и средњим
обртајима.

ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

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

Двособан, конфоран стан 70m²
у центру Зајечара.

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

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

цена 35 000 €
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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
Комби теретни - LDV, 99. годиште.
064/ 67 777 47

Yugo 65 efi, 93. годиште, регистрован,
цена 1300 €.
060/ 44 66 886
Audi јаје 1,8, 88. годиште, сива металик,
регистрована до 04. 2010.
9. БИЦИКЛИ
064/ 33 59 298
Reno Kango 2002. годиште, могућа
продајем
замена за Peugeot 206 1,4 HDI.
030/ 576 073 Мушки бицикл.
063/716 10 01
Mazdu 929 или мењам за мањи ауто,
019/ 423 548
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, 11. АУТО-ДЕЛОВИ
снага 74kw, боја црна металик, цена по
договору.
продајем
062/ 800 80 90
WV Passat B3 караван 4x4, секвенциони Камп приколица са предшатором у
плин, може замена за југа уз доплату.
беспрекорном стању.
065/ 318 316 5
063/ 82 92 068
Половни делови за Шкоду фаворит.
062/ 228 702
YUGO Florida 1,4 90. годиште, регистро- Делове за Ford transit 2,5D 90.-91. год.
065/ 522 44 65
вана до 08.2010. вреди погледати.
Тракторску приколицу једноосовинку.
064/ 067 26 23
061/ 15 80 351
Четири алуминијумске фелне 14 цола.
064/ 64 72 874
Вулканизери, оригиналне TIP-TOP флекне
за спољне тракторске и камионске гуме
већих оштећења, остало од затварања
радње, јефтино.
064/ 522 44 65
8. МОТОРИ
Ауто приколицу, повољно.
064/ 680 47 04
продајем
Скутер Gilera runner 180 cm, екстра стање.
064/ 935 14 84
Kavasaki GPX 750 R, 90. годиште са доста
резервних делова, власник, може замена 13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ
за скутер или ауто.
064/ 29 09 211
продајем
Скутер Orion Fantom, зелено црне боје,
50 cm, 4 такта, нов 2009. год, у гаранцији Телевизор Toshiba екран 72cm, 70€, Samsung екран 51cm, 50€ (са дањинским).
са свом документацијом, цена 700 €.
064/ 0024 000
061/ 25 88 682
Tomos BT у добром стању.
061/ 16 49 164
Место резервисано за Ваш оглас.
Скутер 2007. годиште, могућа замена за
Позовите
APN 4, новије производње.
019/ 432 561
030/ 576 073

- TAPETE
- PRODAJA OKOVA ZA NAMEŠTAJ (sudopera, ručica, raznih vrsta šarki, alu proﬁla, pvc lajsni)
- RASVETA
- IZRADA NAMEŠTAJA
Š
(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
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14. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

17. ТЕЛЕФОНИЈА

продајем
Руски клавир „Лама“.
Samsung B-130 у гаранцији, пет месеца стар.
019/ 546 477
064/ 431 831 61
Nokia 6020 са камером, повољно по
договору.
064/ 431 831 61
Даљински телефон Delta 358, до 30km,
15. ФОТО АПАРАТИ И КАМЕРЕ мало коришћен, може и компензација.
064/ 0024 000

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

продајем

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

16. КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
продајем
Soni PS-3 са два џојстика, стар 6 месеца,
цена 250€.
065/ 20 15 100
Место резервисано за Ваш оглас. Једноставно,
ефикасно и потпуно бесплатно. Позовите.
019/ 432 561

продајем
„Магма“ пећ на чврсто гориво.
062/ 123 00 77
Мала пећ за печење керамике.
064/ 260 67 47
Абрихтер, цена 400€.
063/716 10 01
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €.
030/ 576 073
Резервоар за нафту (челични) 175x75x76cm.
065/ 5 22 44 65
Усисивач професионални.
065/ 5 22 44 65

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 200x120x130cm 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 mm, 0,25kw, 1400 o/min.
065/ 5 22 44 65

три године и носи са собом технолошка
побољшања која су усклађена са праћењем напретка хардвера који постоји,
мање оптерећују систем, рационалнија
су и оптимизују потрошњу ресурса”.
Живановић је истакао да је поред
осталог побољшан начин заштите
коришћења система, чување енергије
и продужавање трајања батерије, а
олакшано је и формирање кућних мрежа,
док је претраживање по интернету брже
и лакше.
На фото конкурсу који је компанија Mi-

crosoft организовала поводом промоције
новог Windows оперативног система, а
у циљу његове локализације, награђено
је 11 фотографа из Србије, са укупно 26
фотографија пејзажа снимљених у свим
крајевима земље.
Одабране фотографије биће понудене
као позадине на новом оперативном
систему.
Осим у српској верзији софтвера, те
фотографије ће бити доступне и online,
па ће корисници из целог света моћи да
их преузму са интернета.

18. МАШИНЕ И АЛАТИ

СТИГАО WINDOWS 7

А

меричка компанија Microsoft у
Србији и целом свету у продају
је пустила нови оперативни
систем Windows 7, најавило
је предузеће Microsoft Србија. „Нови
оперативни систем направљен на основу
програма Windows Vista, односно на
основу сугестија и коментара корисника
тог система”, рекао је генерални директор
Microsoft Србија Владан Живановић.
Према његовим речима, „нови оперативни систем Microsoft-а се уклапа у
динамику стварања нових система сваке

1. новембар 2009. -
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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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Вертикални замрзивач 210 литара,
добро очуван, цена поволјна.
019/ 432 364
Две ТА пећи од 3 kw, нова када и шпорет
19. НАМЕШТАЈ
на дрва без рерне.
019/ 422 997
продајем
Фрижидер Ободин и замрзивач Горење
Потпуно нове металне сталаже, за 310 литара или замена за комбиновани.
различите врсте роба у продавници.
019/ 425 666
030/ 295 396 Повољно продајем фрижидер, замзивач и
064/ 39 82 671 електрични шпорет, у исправном стању.
064/ 680 47 04

ОД „МЕКА”
СЕ ДАЛЕКО
ПОБЕЋИ НЕ МОЖЕ

23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
продајем
Ferguson комбајн, 2,3 метара захват
мериканац који је очајнички
косе, бункераш.
покушавао да побегне од
064/ 85 10 311
„Мекдоналдсових” ресторана
брзе хране, на крају је сео и
Тракторску приколицу ручне израде
направио мапу свих 13.000 њихових
230x150 cm, гуме 16’.
063/ 419 987 објеката на територији САД да би открио
где је тачка на којој ће бити најдаље од
њих - у Јужној Дакоти.
Стивен
Вон
Ворли,
становник
Калифорније који се очајнички труди
да избегне све могуће ланце „фаст
24. ПОЉО - ПРОИЗВОДИ
фудова”, сео је и израчунао да највећа
раздаљина која неког Американца дели
продајем
од најближег „Мекдоналдса” износи
Озими пиварски јечам, дворедни.
171,2 километра.
063/ 80 06 177
Ворли (39) је одлучио да направи мапу
Балирано сено.
свих 13.000 „Мекдоналдс” ресторана
064/ 85 10 311 у САД - изузев на територији Аљаске и
Домаће бело вино и ракију комовицу. Хаваја.
019/ 430 168
Резултат је карта која се може видети
на његовом блогу weathersealed.com,
и на којој је сваки ресторан тог ланца
обележен као јарко осветљена тачка.
И тако је Стивен утврдио да ако хоћете
да побегнете што даље од „жутих
25. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
лукова”, треба да одете у Јужну Дакоту,
између градова Мидоу и Глед Велија. Ту
продајем
се налази, како је он то назвао, „McFarПрасе од 50кг.
thest Spot“, односно, „Мекнајдаља тачка”
019/ 763 432 - 171,2 километра ваздушном линијом, а
232 аутомобилом.
Ако вас ту стрефи „Бигмекнапад”,
објашњава Ворли својим сународницима,
готови сте! Потребно је најмање пола
сата да се до тог места достави неки
26. ЗДРАВСТВО
њихов оброк, осим ако немате „помоћ
са неба”, у виду избацивања „фаст фуда”
из хеликоптера, попут снабдевања у
изнајмљујем неким ратним ситуацијама.
„Критична” места, али не толико
Комплетно опремљену стоматолошку
ординацију (столица, уређаји алат) цена као изнад наведено, су још пустиња у
централној Невади, брда југоисточног
200€ месечно.
064/ 043 85 45 Орегона и планине у Ајдахоу. Ту леже
остале тамне „рупе” на мапи.
продајем
Иначе, његова „Мек галаксија” је
Стоматолошка столица, половна са ком- показала да исток Америке има много
већи број ових ресторана брзе хране.
плетним уређајима, цена 1000€.
064/ 043 85 45 Колико-толико га прати Западна обала.

А

Купујем два половна метална
ормара са системом за закључавање,
разумне цене.
019/ 432 561
Јоги душек (нов).

062/ 123 00 77
Тросед који се развлачи у франциски
лежај и регал за дечију собу, веома
повољно.
064/ 680 47 04
Сто и столице трпезаријске.
019/546 477
Кауч.
063/ 716 1001
Еуросалонов канцеларијски намештај,
цена 420€.
064/ 64 72 874
купујем
Половну опрему за продавницу
одевних предмета (лутке, носаче за
одећу, обућу...)
019/ 432 561

20. БЕЛА ТЕХНИКА
продајем
„Горење“ комбиновани фрижидер.
062/ 123 00 77
Два фрижидера од 150 литара.
019/ 546 477
Машина за прање веша.
063/ 716 10 01
Шпорет Калорекс и пећ Крека - весо.
064/ 680 47 04

1. новембар 2009. -
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ZZ TOP У БЕОГРАДУ
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.
019/ 453 659
Момак 50 година, антиалкохоличар,
непушач, карактеран, озбиљан, тражи
девојку или жену ради брака и потомства.
064/ 07 353 76

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
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
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увени тексашки рок бенд „ZZ
Top“ одржао је концерт у пуној
Београдској арени.
Београдска публика је први
пут имала прилику да уживо чује хитове
који су обележили четири деценије дугу
заједничку каријеру гитаристе Билија
Гибонса, басисте Дастија Хила и бубњара
Френка Берда.
У оквиру јесење турнеје под називом
„ZZ Top Double Down Live“, чувени
„брадати рокери” свратили су и у Београд
и за ту прилику чак научили и неколико
реченица на српском, довољно да до
тада уздржану публику разгале и позову
на скакање уз познате рифове.
Љубитељи гитарског звука уживали
су у познатим мелодијама „Got me under

Ч

the presure“, „Sharp dressed man“ и друге.
Песме „Legs“, „Gimme all your
lovin“ пратили су видео спотови са
стилизованим аутомобилима и женским
хероинама, који су постали један од
симбола музичке телевизије МТВ и 1980тих учврстили иконографски изглед
чланова групе - двојица са брадама,
Гибонс и Хил и трећи Берд (Брада) без
браде.
Иако су рукама у вис, окупљени у
„Арени” пратили сваку нумеру „ZZ
Top“-a, чинило се да је ипак „најврелија”
атмосфера почела управо са бисовима и
како се концерт ближио крају.
Поједини су, ипак, отишли разочарани,
јер је концерт заједно са два биса трајао
свега сат и по.

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

У ЗАДЊЕМ ТРЕНУТКУ
продајем
ТА пећ од 6kw, цена 130.

019/ 420 176
Плац у Звездану, иза школе са
виноградом и водом.
019/ 432 561

ЗАБАВНА СТРАНА

дизајн:
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 АФОРИЗМИ
· Очеви деле имовину,
па су деца икомплексирана.

· Тражим помиловање,
доста су ме миловали.

· Ми смо овде староседеоци,
Кинези долазте после нас.

· Немамо више ни лишћа,
све су слистили.

· Сви се трезнимо од пића,
нико од стварности.

· Некад су свирали и за појас
задевали, сад су распојасани.

· Ми нисмо крволочни,
али лочемо.

· Сломили су комунизам,
остали су само ломови.

· Више ни столице неможемо
загрејати, пластичне су.

· Гледали смо искоса,
док нису дошли Кинези.

· Капитализам нам даје наду,
за надницу!

· Американци су највећа сила,
свуд су насилни.
Душица Стефановић
1. новембар 2009. -
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