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Едиција ратниК
скок на сЛатину – руски батаљон на косову и метохији
Приредио М. Тохољ
Броширано, ф. 16×23, 316 стр.
шифра 111419, цена: 1.226,50
са попустом: 735,90

НОВО

Храбар и напоран усиљени марш батаљона Ваздушнодесантне војске Оружаних
снага Руске Федерације у оклопним транспортерима, дуг 620 км, од Босне и
Херцеговине преко Србије, завршио се у зору 12. јуна 1999. на приштинском аеродрому „Слатина“. Данас се о томе испредају легенде, а истину како је заузет стратешки објекат пре снага НАТО-а, и шта је томе у политичком и војном смислу претходило, ексклузивно су за ову књиг испричали неки од учесника догађаја.

мирис барута и смрти на косову и мЕтохији 1998. годинЕ
Н. Павковић
Броширано, ф. 16×23, 640 стр.
шифра 111420, цена: 2.629,00
са попустом: 1.840,30
Забележени догађаји у дневнику генерала Небојше Павковића у периоду
1994–1998. године дати су на увид. Аутор описује примену тероризма албанских екстремиста против Србије, као и отклањање те опасности у време
када је био командант Приштинског корпуса Треће армије. Догађаји описани
у књизи значајни су за изучавање недавне историје српског народа и ангажовања Војске у том периоду.

НОВО

гЕнЕраЛ нЕбојша павковић – свЕдочЕЊа из ФинскЕ
Д. Марковић, Р. Мутавџић
Броширано, ф. 16×23, 144 стр.
шифра 111441, цена: 792,00
са попустом: 554,40

НОВО

Интeрвју са генералом Небојшом Павковићем поново подстиче размишљања колико смо спремни да доведемо у питање „политичку коректност” у интерпретацији
рата на Балкану деведесетих година. Генерал Павковић расветљава осетљиве српско-српске односе, али и српско-албанске, први пут се говори и о терористичким
акцијама у којима већину страдалих чине управо Албанци.
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НОВО
ратни дани ратнЕ морнариЦЕ
дневник 23. март – 16. јун 1999.
Б. Антић
Броширано
ф. 16×23, 272 стр.
шифра 111418
цена: 770,00
са попустом: 539,00

битка за паштрик,
Сећања учесника 1999.
Приредио Р. Мутавџић
Тврди повез, ф. 16×23, 144 стр.
шифра 111392, цена: 440,00
са попустом: 308,00

У ратном дневнику контраадмирала Бошка Антића забележена су дешавања у
Црној Гори и Ратној морнарици СРЈ од 28. марта до краја агресије 1999. године. Ово
је књига о понашању власти у Црној Гори у време агресије и о појединим медијима.
Ратни дневник адмирала Антића говори о часним официрима, и онима који то нису
хтели да буду, чекајући неко друго време и неке друге команданте. Kњига и о часним
и нечасним медијима, о медијима који су преносили истину, као и оним другима.

и
у пр

пр

Еми

рЕЖираЊЕ хуманитарнЕ катастроФЕ
– приврЕмЕн одЛазак аЛбанаЦа са
косова и мЕтохијЕ 1999. годинЕ
Д. Ојданић

битка на кошарама,
Сећања учесника 1999.
Приредио Р. Мутавџић
Тврди повез, ф. 16×23, 144 стр.
шифра 111393, цена: 693,00
са попустом: 485,10

Ратни дневник команданта Треће армије Војске
Југославије, трЕћа армија сЕдамдЕсЕт осам
дана у загрљају „миЛосрдног анђЕЛа”
Н. Павковић
Комплет: Тврди повез, ф. 16×23, 2.228 стр.
шифра 111390, цена: 5.550,00
са попустом: 3.850,00

приштински корпус
1998–1999, Сведочења ратних
команданата
Приредила Д. Марковић
Тврди повез, ф. 16×23, 184 стр.
шифра 111391, цена: 550,00
са попустом: 385,00
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историја
оФиЦир са пЕт досијЕа – Живот Димитрија Цветковића
С. Ковач
Броширано, ф. 14×21, 400 стр.
шифра 111427, цена: 1.540,00
са попустом: 1.078,00

НОВО

Књига је посвећена Димитрију Цветковићу, официру чија је судбина неочекивано,
како то често бива, ухваћена у мрежу једног бурног и преломног историјског времена, кога је пратило и сумњичило пет служби безбедности и свака водила досије
о његовој делатности. Ово је покушај да се на светло дана, из пожутелих архивских
листова, изнесе дуго скривана од очију јавности истина о једном необичном животу,
стара скоро цео век.

путникова шкоЛа ратнЕ вЕштинЕ
Главни ђенералштаб војске Краљевине Србије (1903–1914)
А. Животић
Броширано, ф. 14×21, 404 стр.
шифра 111424, цена: 1.540,00
са попустом: 1.078,00
Након Мајског преврата Радомир Путник пресудно је утицао на правце развоја
српског генералштаба и његово кадровско јачање. Под његовим вођством и према
његовим замислима организован је рад у Генералштабу, састављани су ратни планови, вршене измене у организацији и формацији војске, уведено је ново наоружање
и опрема, изграђена је железничка и путна мреже која би се у случају рата могла
ефикасно користити за потребе одбране земље.

НОВО

војвода пЕтар бојовић – Разматрања војне моћи – Књига 1

Приредио С. С. Карапанџин

Броширано, ф. 14×21, 648 стр.
војвода пЕтар бојовић – Разматрања војне моћи – Књига 2
Приредио С. С. Карапанџин

Броширано, ф. 14×21, 380 стр.
комплет: шифра 111423, цена: 1.650,00 са попустом: 1.155,00

НОВО

Књига садржи не само бројне информације, ставове и поуке већ се у
њој разматра и широк спектар различитих, подједнако важних области,
а нуде се и одговори на многа актуелна питања. Овом књигом предочава се заборављена грађа од изузетне вредности за војну професију и
покушава се подстакнути историографија ка непристрасном тумачењу
догађаја у вези са војводом Бојовићем лично.
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од суровЕ стварности до аЛтЕрнативнЕ рЕаЛности
Пропаганда владе Милана Недића 1941–1944.
М. Мраовић
Броширано, ф. 14×21, 432 стр.
шифра 111426, цена: 2.838,00
са попустом: 1.702,80

НОВО

Љубомир И. Милић

Користећи архивску грађу, листове који су излазили током окупације, мемоаре и дневнике из тог доба, као и писана сведочанства
представника емигрантске гране српске историографије, ауторка је
представила идеолошку матрицу на основу које је Недићева влада спроводила практичне замисли, односно пропагирање својих
квислиншких акција. Пропагандни апарат Недићеве владе у окупираној Србији углавном се ослањао на немачки моделе, организационо
и у погледу постављених циљева, и био зависан од њих.

страни утиЦај на развој српскЕ војнЕ
доктринЕ у XIX и првој поЛовини XX вЕка
С. Ђукић
Броширано, ф. 16×23, 318 стр.
шифра 111425, цена: 5.236,00
са попустом: 3.141,60

НОВО

Утицај страних доктринарних школа био је доминантан,
али ниједна европска теоријска школа није превладала на
Војној академији. У књизи је приказан пут којим су ишли
српски официри да би створили српску војну доктрину. Они
су изучавали европску војну теорију, али су показивали
сталну тенденцију да је прилагоде нашим условима и створе националну војну доктрину. Предмет посебне анализе
су извори српске војне доктрине: српски официри на школовању у иностранству, страни официри у српској војсци,
војна литература, Војна академија и Главни генералштаб.

бЕЛЕшкЕ са министарских сЕдниЦа уочи
вЕЛиког рата – душана п. стЕФановића
Аутор уводне студије и приређивач В. Иветић
Броширано, ф. 14×21, 168 стр.
шифра 111442, цена: 1.243,00
са попустом: 870,10

НОВО

У недостатку оригиналних записника са седница српске владе уочи
Првог светског рата, белешке генерала Стефановића представљају
историјски извор од прворазредне вредности. Белешке министра војног, пуковника, касније дивизијског генерала Душана Стефановића
од 8/21. марта 1914. до почетка рата обилују бројним непознатим, а
важним чињеницама, које се односе на изузетно турбулентно време
српске историје које није довољно истражено.

МОРАВСКА
ДИВИЗИЈА
II ПОЗИВА

Приредио др Александар Животић

Књига 2
Приредио др Александар Животић

моравска дивизија
другог позива, Књига 1
Љ. Милић
Аутор уводне студије и
приређивач А. Животић
Броширано, ф. 14×21,
448 стр.
моравска дивизија
другог позива, Књига 2
Љ. Милић
Аутор уводне студије и
приређивач А. Животић
Броширано, ф. 14×21,
416 стр.
комплет: шифра 111397,
цена: 1.980,00
са попустом: 1.386,00

вЕЛики рат –
записано у камЕну,
Споменици и гробља
палих у Великом рату
Б. Богдановић
Тврди повез, ф. 23×21,
556 стр. шифра 111394,
цена: 3.960,00
са попустом: 2.772,00
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историја
обавЕштајна сЛуЖба
краљЕвинЕ србијЕ у вЕЛиком
рату (1914–1918)
М. Мијалковски, Д. Томић,
З. Пешић, З. Антић
Броширано, ф. 15×23, 368 стр.
шифра: 111326, цена: 1.485,00
са попустом: 1.039,50

“As spectacular as the organized epic retreat of the Serbian Army and civilians through
Albania was, so was the magnificent action of deliverance which the book before you cites
- 136,000 Serbian soldiers, more than 100,000 civilians, 23,000 Austro-Hungarian prisoners
of war, 10,000 horses and hundreds of tons of other materials. A total of about 300,000
people. That being said, there were no Serbian victims, but three Italian ships were
submerged together with about 3.5 tons of food. Hence the Italian sailors utilized ships
of lesser tonnage, sailboats and steamers and, with the help of British and French forces,
saved not only the army, the people, the wounded and the sick from the non-existent port
in Valona – they saved the statehood of Serbia and the nucleus of her might.”

Excerpt from the review by
Professor Dr. Momčilo Pavlović

Paolo Giordani FOR THE SERBIAN ARMY THE FORGOTTEN STORY

за српску војску
једна заборављена прича
М. Михајловић
Броширано, ф. 23×21, 188 стр.
шифра: 111323, цена 715,00
са попустом: 500,50

FOR THE SERBIAN ARMY
THE FORGOTTEN STORY
Paolo Giordani

Compiled by
Mila
Mihajlovic

Reprint edition of the 1917 Italian book
“Per l’Esercito serbo – una storia dimenticata”

TRANSLATION
FROM THE
SERBIAN BOOK

ZA SRPSKU
VOJSKU
jedna
zaboravljena
priča

06-09-2017 02:28:52 PM

за српску војску
једна заборављена прича
на енглеском језику
М. Михајловић
Броширано, ф. 23×21, 188 стр.
шифра: 111382, цена 715,00
са попустом: 500,50

шумадијска дивизија
II позива (1914–1915),
мЕмоарски записи
А. Животић
Броширано, ф. 14×20, 172 стр.
шифра: 111325, цена: 385,00
са попустом: 269,50

два вЕка војскЕ у
браничЕву
М. Пајовић, Ј. Николић
Броширано, ф. 23×23, 226 стр.
шифра: 111285, цена: 1.650,00
са попустом: 1.155,00

од партизанског санитЕта
до санитЕтскЕ сЛуЖбЕ војскЕ
1941–1945.
В. Тодоровић, Б. Поповић
Тврди повез, ф. 17×24, 308 стр.
шифра: 111341, цена: 990,00
са попустом: 693,00

вЛадари српских
зЕмаља
М. Пајовић
Броширано, ф. 23×21, 246 стр.
шифра: 111302, цена: 924,00
са попустом: 646,80

Маријана Дујовић

СтаниС
Стани
Слав

Бини
иниЧК
ЧКи
ЧК
и

станисЛав бинички
и ЊЕгово доба
М. Дујовић
Броширано, ф. 16×23, 216 стр.
шифра: 111378, цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

бЕоград у вЕЛиком рату
1914–1918.
С. Вицић
Тврди повез, ф. 23×21, 104 стр.
шифра: 111324, цена: 880,00
са попустом: 616,00

краљЕвско ваздухопЛовство
(1912–1945)
Б. Димитријевић, М. Мицевски,
П. Миладиновић
Броширано, ф. 21×27, 750 стр.
шифра: 111354, цена: 2.200,00
са попустом: 1.540,00

свЕти ратниЦи
Б. Гроздић
Тврди повез, ф. 22,5×26, 448 стр.
шифра: 111291
цена: 1.760,00
са попустом: 1.232,00.

историја сЕстринства у
србији
Од манастирских болница до краја
Другог светског рата
С. К. Ковачевић
Броширано, ф. 16×23, 352 стр.
шифра: 111412, цена: 1.368,00
са попустом: 970,20
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ратник – тЕматска
бибЛиограФија
М. Пршић
Тврди повез, ф. 17×24, 770 стр.
шифра: 111374, цена: 660,00
са попустом: 462,00

пут у сарајЕво
Џ. Рол
Тврди повез
ф. 16×24, 176 стр.
шифра: 111381
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

заборављЕни адмираЛ
сЕр ЕрнЕст трубриЏ
Д. Шаренац
Броширано, ф. 16×23, 344 стр.
шифра: 11379, цена: 2.200,00
са попустом: 1.650,00

српска аФрикијада – наши
у аФриЦи
Н. Гиздавић
Броширано
ф. 21×30, 148 стр.
шифра: 210433
цена: 250,00

мЕмоари гЕнЕраЛа
свЕтомира свЕтЕ ђукића,
Књ. 1 – Балкански ратови
С. Ђукић
Броширано , ф. 14×21, 248 стр.
шифра: 111314, цена: 440,00
са попустом: 308,00

мЛада босна
Р. Гаћиновић
Броширано, ф. 13×21, 595 стр.
шифра: 111301
цена: 880,00
са попустом: 616,00

мЕмоари гЕнЕраЛа
свЕтомира свЕтЕ ђукића
Књ. 2 – Први светски рат
С. Ђукић
Броширано, ф. 14×20, 344 стр.
шифра: 111315, цена 572,00
са попустом: 400,40

војвода пЕтар бојовић
– између похвале и покуде
Б. Јововић
Броширано, ф. 14×20,5, 592 стр.
шифра: 111317, цена: 1.155,00
са попустом: 808,50

вЕЛики рат србијЕ
– Књига 32
зборник докумената
В. Стругар / М. Петровић
Тврди повез, ф. 16×23, 588 стр.
шифра: 111312, цена: 990,00
са попустом: 693,00

српски војни санитЕт у
првом свЕтском рату
А. Недок, Б. Поповић,
В. Тодоровић
Тврди повез, ф. 17×24, 430 стр.
шифра: 111306, цена: 1.320,00
са попустом: 924,00

вЕЛики рат србијЕ
– Књига 33
В. Стругар / М. Петровић
Тврди повез, ф. 16×23, 652 стр.
шифра: 111313, цена 1.045,00
са попустом: 731,50

повЛачЕЊЕ српскЕ војскЕ
ка аЛбанском приморју
и ЊЕна ЕвакуаЦија на крФ
1915/1916.
А. Недок
Тврди повез, ф. 17×24, 164 стр.
шифра: 111307, цена: 550,00
са попустом: 440,00

јЕЛЕна шауЛић
бојовић 1896–1921,
Учитељица и ратник
Б. Бојовић
Броширано, ф. 14×21,
160 стр. шифра 111398,
цена: 770,00
са попустом: 539,80

днЕвник из 1914 –
министра војног
пуковника душана
стЕФановића
А. Животић
Броширано,
ф. 15×24, 804 стр.
шифра: 111373,
цена: 1.650,00
са попустом: 990,00
попустом: 990,00

рат србијЕ са
аустроугарском,
нЕмачком и бугарском
– 1915. годинЕ
Ж. Павловић
Броширано,
ф. 17×24, 1.008 стр.
шифра: 111372,
цена: 1.408,00
са попустом: 985,6060
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историја

Едиција ВОЈВОДЕ
ВОЈВОДЕ, 4 књиге, група аутора – КОМПЛЕТ
шифра: 111351, цена: 1.584,00 са попустом: 1.000,00

војвода петар бојовић, Т. Гаврић, Д. Симовић
Броширано, ф. 13×20, 140 стр. шифра: 111347
војвода радомир путник, В. Белић
Броширано, ф. 13×20, 142 стр. шифра: 111348

Војвода Живојин мишић, М. Јанковић
Броширано, ф. 13×20, 152 стр. шифра: 111349
војвода степа степановић, Е. Белић
Броширано, ф. 13×20, 186 стр. шифра: 111350

Цена сваке књиге појединачно: 396,00 са попустом: 297,00

верска служба у
српској војсци у
првом светском рату
М. Милкић
Броширано, ф. 14×21, 470 стр.
шифра: 111346, цена: 2.035,00
са попустом: 1.424,50

јован драгашевић
Б. Јововић, Р. Шуљагић
Броширано, ф. 15×24,
388 стр. шифра: 111352
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

српско-грчки дипломатски
и савезнички односи
(1912–1918)
А. Пећинар
Броширано, ф. 15×23, 310 стр.
шифра: 111355, цена: 1.375,00
са попустом: 962,50

МОЋ И УТИЦАЈ ВОЈНЕ
ДИПЛОМАТИЈЕ
Мисије Владимира Велебита
1943–1945.
М. Терзић
Броширано, ф. 17×24,
278 стр. шифра: 111278
цена: 2.200,00
са попустом: 1.320,00

Војводе и војводски
барјаци
Војно уређење устаничке
Србије (1804–1815)
Р. Љушић
Броширано, ф. 21×24,
344 стр. шифра: 111400
цена: 2.970,00
са попустом: 2.079,00

ФОРСИРАЊЕ ПЕСКА
Одред ЈНА на Синају
1956–1967.
А. Животић
Броширано, ф. 14×21,
244 стр. шифра: 111257
цена: 495,00

03

Каталог издања МЕДИЈА ЦЕНТРА „ОДБРАНА” 2019/2020

посеБна изДања

НОВО

9
попис војних и ЦивиЛних губитака краљЕвинЕ
србијЕ у људству у првом свЕтском рату
Архивска грађа Војног архива (14 књига)
Тврди повез, ф. 21×28, 8.960 стр.
попис војних и ЦивиЛних губитака краљЕвинЕ
србијЕ у људству у првом свЕтском рату
Архивска грађа Војног архива (ЦД издање)
шифра 111428, цена: 180,00

јунаЦи отаЏбинЕ – спомен-књига
Тврди повез, ф. 23×22, 370 стр.
шифра 111429, цена: 660,00
са попустом: 462,00

НОВО

Штампањем трећег измењеног и допуњеног издања књиге Јунаци отаџбине,
двадесет година касније, не желимо да заборав прекрије догађаје и пожртвованост бораца који су дали живот за слободу земље. Књига је допуњена биографијама погинулих припадника Војске Југославије и МУП-а Републике Србије у Копненој
зони безбедности до краја 2001. године.

спомЕн-собЕ
М. Милкић, Д. Денда, М. Мраовић, М. Јовелић
Тврди повез, ф. 23×23, 640 стр.
шифра 111430, цена: 3.080,00
са попустом: 2.156,00

НОВО

Сликом и речју, у овој монографији приказано је како
припадници Министарства одбране и Војске Србије чувају
и негују српске војничке традиције и успомене на људе и
догађаје из наше прошлости. У неговању традиција које одражавају континуитет државног и војничког организовања
српског народа велики значај имају спомен-собе у јединицама и установама ВС. У овој књизи приказан је низ од 33 спомен-собе, чиме је подржан почетак обнове културе сећања.

10

03

посеБна изДања

НОВО

шајкашка, срЦЕ српскЕ војводинЕ
П. Ђурђев, А. Ђурђев
Тврди повез, ф. 23×29, 268 стр.
шифра 111415, цена: 2.530,00
са попустом: 1.771,00
Славна шајкашка област била је срце српске Војводине, у
којој су живели српски граничари, шајкаши, вични ратовању
на рекама. На ратним бродовима, шајкама, искусни војници
борили су се у читавој Европи и својим ратовањем обележили средњи век у Подунављу, чиме су заслужили почасно
место у историји српског ратовања на рекама. Књига открива златно сећање на важне моменте и догађаје из српске
историје.

војска југосЛавијЕ у одбрамбЕном рату
1999. годинЕ – књига 1
Група аутора

Броширано, ф. 17×24, 628 стр.
РАСПРОДАТО

војска југосЛавијЕ у одбрамбЕном
рату 1999. годинЕ – књига 2
Група аутора

Броширано, ф. 17×24, 628 стр.
РАСПРОДАТО
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НОВО
срби – чувари граниЦЕ хабзбуршкЕ
монархијЕ
Д. М. Бабац
Броширано, ф. 21×26, 316 стр.
шифра 111433, цена: 2.013,00
са попустом: 1.409,10
Ова богато илустрована књига представља више од 200
биографија истакнутих војних заповедника српског етничког
порекла од почетка 15. века до 1918. и распада Аустроугарске
царевине. Описује токове и таласе миграција Срба, посебне
повластице за обављање војничке службе, формирање Војне
крајине и њену еволуцију током времена. Добар број ових
заповедника добио је и племићке титуле, али истовремено и
веома отворено био изложен асимилацији и унијаћењу.

срби – амЕрички ратни хЕроји
Д. М. Бабац
Броширано
ф. 21×26, 460 стр.
шифра: 111377
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

српска војска у рату са
бугарском 1885–1886, са
приповеткама Бранислава
Нушића
Д. М. Бабац
Броширано, ф. 20×23, 208 стр.
шифра: 111322
цена 880,00
са попустом: 616,00

срби – руски војни
заповЕдниЦи од врЕмЕна
пЕтра вЕЛиког до
октобарскЕ рЕвоЛуЦијЕ
Д. М. Бабац
Броширано, ф. 21×26, 208 стр.
шифра: 111345
цена: 990,00
са попустом: 693,00

српска војска у вЕЛиком
рату 1914–1918.
Д. М. Бабац
Броширано, ф. 20×23, 306 стр.
шифра: 111290
цена: 1.375,00
са попустом: 962,50
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ГеополитиКа
зЕмља бЕзнађа
босна и бошњаци између јуче и сутра
Џ. Галијашевић

Броширано, ф. 15×24, 488 стр.

У ШТАМПИ

Геополитички положај Балкана одређен је његовим положајем у
Европи, на тзв. јужноевропском делу и Средоземљу. Од три велика
полуострва: Апенинског, Балканског и Пелопонеског, која дају карактеристична обележја јужноевропског фронта, Балкан, због своје
везе са Малом Азијом, заузима централно и најважније место. Из
тог разлога, Балкан је најважнији елемент стратегијско-саобраћајног чворишта између Европе, Азије и Африке, у делу где се међусобно највише приближавају. Слабе државе, неразвијена привреда
и сукоби међу балканским земљама и народима, одувек су представљали основну агенду и стратешку акцију западних сила. На тој
тачки, Србија је најважнија држава, а простор који насељавају Срби
– кључни.

украјина – мој рат,
геополитички дневник
А. Дугин

Броширано, ф. 15×24, 548 стр.

У ШТАМПИ

Украјина - мој рат је дневник личних утисака Александра Дугина,
доживљаја, емоција, филозофских размишљања, аналитичких оцена, политичких, геополитичких и социјалних предвиђања која се
односе на трагичне догађаје у Украјини од фебруара до септембра
2014. године. Аутор даје вишестрану историјску анализу проблема,
геополитичко и политиколошко промишљање главних етапа кризе
кроз коју је пролазила украјинска држава.

бЕЛа рус на коридору
вЕЛиких ратова
С. Ђукић
Броширано, ф. 15×24
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Раденко МУТАВЏИЋ
9 788633 506151

ОДГОВОР
ЗА БУДУЋНОСТ
Конструисање безбедносног идентитета

СРБИЈА И ИЗАЗОВИ ОДБРАМБЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

ширег процеса враћања
је међународних односа
итета и безбедности, без
ичке заједнице. А затим
очувању трансатлантске
а регионалне и глобалне
безбедносне процесе.

одговор за будућност
– конструисање
безбедносног
идентитета
Р. Мутавџић
Броширано, ф. 14×21,
312 стр.
шифра: 111404,
цена: 550,00
са попустом: 385,00

Вељко Благојевић

СРБИЈА

И ИЗАЗОВИ
ОДБРАМБЕНЕ
ДИПЛОМАТИЈЕ

Вељко Благојевић

радња новог идентитета
безбедносног окружења
укција новог идентитета
м дискурсу безбедносног
нтензивираном процесу
дности у свим нивоима,
регионалне до глобалне.

Раденко МУТАВЏИЋ

ОДГОВОР ЗА БУДУЋНОСТ

а, утицај на безбедносне
и, од осамдесетих година
ладног рата, нагло расте
а и студија безбедности.
друштвено-политичким
на од кључних варијабли
међународним односима
ктера спољне политике.

србија и одбрамбена
дипломатија
В. Благојевић
Броширано, ф. 14×21,
292 стр.
шифра: 111405,
цена: 2.200,00
са попустом: 1.540,00

Јавни циљеви
тајних друштава
у безбедноснокриминалистичкој
пројекцији
М. Јанковић
Броширано, ф. 15×24,
212 стр. шифра: 111356,
цена: 440,00
са попустом: 308,00

војна сарадња
југославије са
совјетским савезом
1953–1964. године
Поглед из Београда
Н. Петровић
Броширано, ф. 17×24,
260 стр.шифра: 111358,
цена: 1.815,00
са попустом: 1.270,00

стратегија
националне
безбедности
У теорији и пракси
Б. Крга
Броширано, ф. 15×24,
276 стр. шифра: 111370,
цена: 660,00
са попустом: 462,00

Предлог новог модела организације

Photo: Taavi Karotammm
HQ Estonian Defence Forces
EDL Magazine Kaitse Kodu!

ера руског гаса
Гас и глобална
безбедност
С. Ђукић
Броширано, ф. 15×24,
272 стр. шифра: 111357,
цена: 990,00
са попустом: 693,00

Свака одговорна држава посвећује велику
пажњу изградњи националне безбедности,
што је један од основних услова опстанка и
развоја друштва и државе. Књига се не бави
свим питањима безбедности, већ тежишно
једним аспектом, а то је критичка анализа
Стратегије националне безбедности Републике
Србије у теорији и пракси, са низом конкретних
сугестија како да се побољша тај документ и
делатности које из њега произлазе. Све ово
би требало, у ширем смислу, да допринесе
унапређењу стратегијског промишљања и
безбедносне културе.

koricaPrint.indd 1

13-09-2017 09:22:43 AM

СТУБОВИ ЕВРОПСКЕ
БЕЗБЕДНОСТИ НА
ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА
– НАТО И ЕУ
С. Савић
Броширано, ф. 17×24,
408 стр. шифра: 111288
цена: 2.640,00
са попустом: 1.584,00

БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ
СВЕТА
М. Милошевић,
З. Срећковић
Броширано, ф. 17×24,
598 стр. шифра: 111228
цена: 550,00.

(КОНТРА)ШПИЈУНАЖА
Настанак и развој у
Србији и свету
М. Милошевић
Броширано, ф. 17×24,
278 стр. шифра: 111259
цена: 880,00
са попустом: 616,00.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
И БЕЗБЕДНОСНЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ СВЕТА
С. Стојановић
Броширано, ф. 17×24,
280 стр. шифра: 111216
цена: 880,00
са попустом: 616,00.

СТРАТЕГИЈСКОБЕЗБЕДНОСНИ
ТРЕНДОВИ У
ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
ДО 2020. ГОДИНЕ
Група аутора
Броширано, ф. 17×24,
216 стр. шифра: 111329
цена: 594,00
са попустом: 415,80.

АМЕРИЧКА ВОЈНА
СТРАТЕГИЈА
Јуче, данас, сутра
Т. Мирковић
Броширано, ф. 14×21,
426 стр. шифра: 111270
цена: 990,00
са попустом: 693,00

КОСОВО И ЗАПАДНИ
БАЛКАН
Питање регионалне
стабилности и европске
безбедности
Б. Бојовић
Броширано, ф. 17×21,
74 стр. шифра: 111311
цена: 297,00
са попустом: 207,90.

нова геополитика
русије
С. Перишић
Броширано,
ф. 15×23, 304 стр.
шифра: 111327
цена: 858,00
са попустом: 600,60

ТЕРОРИЗАМ У
ПОЛИТИЧКОЈ И
ПРАВНОЈ ТЕОРИЈИ
(II доп. изд.)
Р. Гаћиновић
Тврди повез, ф. 14×21
558 стр. шифра: 111258
цена: 770,00
са попустом: 539,00
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ЦивилизаЦије
(12 ТОМОВА)
В. Дјурант
Тврди повез, ф. 17×24,
10.500 стр. шифра: 111211
цена: 23.760,00
са попустом: комплет 14.256,00
појединачни томови: 1.584,00
1. Источне цивилизације
2. Живот Грчке
3. Цезар и Христ
4. Доба вере (I)
5. Доба вере (II)
6. Ренесанса
7. Реформација
8. Почетак доба разума
9. Доба Луја XIV
10. Волтерово доба
11. Русо и револуција
12. Наполеоново доба

бЕоград куЛтурна
ризниЦа
Б. Вујовић
Тврди повез
ф. 17×24, 513 стр.
шифра: 110957
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00

BELGRADE CULTURAL
TREASURY
B. Vujović
Тврди повез
ф. 17×24, 513 стр.
шифра: 110958
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00
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хиландар
С. Милеуснић
Тврди повез, ф. 25×35,
400 стр. (на 7 језика),
шифра: 111071, цена: 4.400,00
са попустом: 3.080,00

ВОЈЕВАЊЕ ЗА ВЕРУ И ОТАЏБИНУ
Б. Гроздић
Тврди повез, ф. 29×33, 296 стр.
шифра: 110955
цена: 4.400,00
са попустом: 3.080,00

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ У БЕОГРАДУ И
ИМЕНОСЛОВ
Група аутора
Тврди повез, ф. 24×32, 1.304 стр.
шифра: 111070, цена: 5.500,00
са попустом: 3.300,00

га
kњиона
+ик

КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ, ЦРНЕ
ГОРЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (3 тома)
С. Петковић, Љ. Шево
Тврди повез, ф. 24×29, 771 стр.
шифра: 310117, цена: 3.300,00
са попустом: 2.640,00

моноГрафије

НОВО

војноФиЛмски ЦЕнтар „застава ФиЛм”

Приредили С. С. Јовичић, В. Миловановић, М. Вучинић

Броширано, ф. 22×22, 344 стр.
шифра 111416, цена: 2.574,00
са попустом: 1.801,80

Протеклих седамдесет година сведок времена и хроничар историје у Војсци је Војнофилмски центар Застава филм. Филмска
продукција представљена је хронолошки. Километри филмске
траке чувају слике из војничког живота, наставне и документарне
филмове, друштвене догађаје и учешће припадника Војске у културном и јавном животу.

220 mm

32 mm

ратнички дом
В. Мишин Ђурић, Н. Марић

У Галерији Дома Војске Србије, која је почела са радом
1953. године, организован је велики број ангажованих
изложби југословенских уметника, посвећених темама револуције и народноослободилачке борбе. Поред
учешћа на тим изложбама уметници су имали могућност да приреде и самосталне изложбе без тематских
ограничења. Овакав вид активности Галерије директно
је утицао на формирање уметничке збирке. Дела су
прибављана откупом, добијана на поклон, размењивана са одговарајућим институцијама, а понекад се до
њих долазило ангажовањем самих ликовних уметника. Оваквим приступом сакупљања Уметничка збирка Дома Војске Србије постала је јединствена. Томе у
прилог говори богатство фундуса, у којем се налази
више од 1.500 дела ликовне и примењене уметности,
свих генерација уметника са подручја некадашње Југославије.

Броширано, ф. 22×22, 232 стр.
шифра: 111375, цена: 715,00
са попустом: 500,50

У збирци се налазе значајна остварења настала током
прве половине 20. века. Ту су дела Влаха Буковца, Љубе
Ивановића, Марина Тартаље, Саве Шумановића, Мила
Милуновића, Љубе Бабића, Косте Хакмана и Јована
Бијелића. Ипак, највећи део збирке чине дела српских
и југословенских уметника настала током друге половине 20. века, почевши од Петра Лубарде, Зоре Петровић, Милана Коњовића, Крсте Хегедушића, Марка
Челебоновића, Николе Мартиноског, Миће Поповића,
Љубице Цуце Сокић, Сретена Стојановића и других
великана југословенског ликовног стваралаштва.

Вељко Ђурић Мишина
Никола Марић

101 klapna

умЕтничка збирка дома
војскЕ србијЕ
Група аутора
Броширано, ф. 22×22, 500 стр.
шифра: 111371, цена: 1.430,00
са попустом: 1.001,00

04-04-2018 10:53:26 PM

04-04-2018 11:01:02 PM

20 mm

157 mm

8 mm

30 mm

Извод из рецензије

Друга књига генерал-потпуковника Милосава Симовића, под насловом Копнена зона
безбедности пре и после оружаног сукоба,
представља одличну анализу и аутентично
сведочење активног учесника догађања на
једном кризном делу територије Републике Србије. Поред догађања у време сукоба
2000/2001. године, посебну пажњу заслужује све оно што се дешавало у периоду
после успостављања мира на том простору.
Генерал Милосав Симовић, као командант
бригаде, испољио је низ јединствених војничких способности, али и хуманих потеза
према становништву села и градова у тој
зони, без обзира на националну припадност. То је у значајној мери допринело да
безбедносна ситуација на том трусном подручју у дужем временском периоду буде
стабилна. Због тога би било целисходно да
садржај ове књиге буде предмет изучавања пре свега у нашим војним, али и другим
образовним институцијама.
Генерал-пуковник у пензији
проф. др Бранко Крга

Врање
Бујановац

КОПНЕНА
ЗОНА
БЕЗБЕДНОСТИ

копнЕна зона
бЕзбЕдности – прЕ
и посЛЕ оруЖаног
сукоба
М. Симовић
Тврди повез
ф. 16×23,
460 стр.
шифра: 111384,
цена: 550,00
са попустом: 385,00

ПРЕ И ПОСЛЕ
ОРУЖАНОГ СУКОБА
20 mm

Прешево

20 mm

М С

КОПНЕНА ЗОНА БЕЗБЕДНОСТИ
ПРЕ И ПОСЛЕ ОРУЖАНОГ СУКОБА

Тврди повез
ф. 23×31,
568 стр.
шифра: 111330
цена: 3.575,00
са попустом: 2.502,50

157 mm

20 mm

браћа по оруЖју
Б. Богдановић

8 mm

238 mm

UmetnickaZbirkaKoricaFinalPrintFinalFinalFinal.indd 1

220 mm

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА
ДОМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

109 klapna

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА ДОМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

101 klapna

Милосав Симовић

220 mm

РАТНИЧКИ ДОМ

РАТНИЧКИ ДОМ

16 mm

Вељко Ђурић Мишина
Никола Марић

m
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KoricaFinalPrint.indd 1

војнообавЕштајна сЛуЖба
у србији
Група аутора
Тврди повез, ф. 20.5×24,
136 стр. шифра: 111282
цена: 1.540,00
са попустом: 1.078,00

5/23/2018 12:00:29 PM

ваздухопЛовни завод
„мома станојЛовић”
– вЕк постојаЊа
Д. Јанковић, Т. Стојковић
Броширано, ф. 30×21,
196 стр.
шифра: 111403
цена: 1.287,00
са попустом: 900,90
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еДиЦија „Косово и метохија”
судија у зЕмљама бЕзакоЊа

К. Карпхамар

Броширано, ф. 14×21, 224 стр.
шифра 111440, цена: 1.232,00

НОВО

са попустом: 862,40

Исповест првог међународног судије Уједињених нација о проблемима у служби при сусрету са новим погледима и традицијама. У његовом животу непредвидиво је свакако било хватање
најозлоглашенијег албанског убице, као могућност да нешто учини за народе ратом разорене Југославије. Прича не даје одговоре, али расветљава многа суштинска питања о томе како је тешко
прихватити и усвојити да је исправно нешто што је сасвим погрешно и обрнуто.

еДиЦија „фокус”
еДиЦија„фокус”

НОВО

дрЖавна управа и управљаЊЕ људским
рЕсурсима

И. Т. Лазовић

Броширано, ф. 14×21, 320 стр.
шифра 111434, цена: 880,00

НОВО

са попустом: 616,00

асимЕтричнЕ ФормЕ угроЖаваЊа
бЕзбЕдности на примЕру југоисточнЕ ЕвропЕ

Група аутора

Броширано, ф.16×23, 448 стр.
шифра 111435, цена: 1.320,00
са попустом: 924,00

еДиЦија „искуство ратовања”

и

у пр

Ем
ипр

у зони уништЕЊа
– ратни пут 5. ракетног дивизиона
З. Ђорђевић

Броширано, ф.16×23

18
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војна техниКа

204. Ловачки
авијаЦијски пук
(II доп. изд.)

бомбардЕри и ЛовЦи –
бомбардЕри
са наоруЖаЊЕм

Група аутора

Д. Цветковић, И. Цветковић

Тврди повез
ф. 24×29, 184 стр.
шифра: 111255
цена: 1.320,00
са попустом: 924,00.

Броширано
ф. 17×24, 518 стр.
шифра: 111406,
цена: 1.650,00
са попустом: 1.155,00

орао – погЛЕд из
југосЛовЕнског угЛа
А. Радић

ватрЕно оруЖјЕ у свЕту –
КЊИГА 1: АУТОМАТИ
И. Ч. Стаменов

Броширано,
ф. 21×29, 334 стр.
шифра: 111267
цена: 2.750,00
са попустом: 1.650,00

минЕ
В. Радић
Тврди повез,
ф. 20×29,
696 стр.
шифра: 111043
цена: 880,00

ваздухопЛовно
бомбардЕрско
наоруЖаЊЕ
Д. Цветковић
Броширано,
ф. 17×24, 314 стр.
шифра: 111073
цена: 440,00

Броширано,
ф. 23×21, 444 стр.
шифра: 111335
цена: 1.320,00
са попустом: 924,00

вишЕнамЕнски
борбЕни авиони
С. Влачић
Тврди повез,
ф. 23×29, 264 стр.
шифра: 111269
цена: 2.200,00
са попустом:
1.320,00
војни
хЕЛикоптЕри
свЕта
С. Арсић
Броширано,
ф. 14×20, 132 стр.
шифра: 111032
цена: 275,00

извиђачи
југосЛовЕнског ратног
ваздухопЛовства

Б. Димитријевић

Тврди повез, ф. 22×30,
172 стр. шифра: 111251

цена: 1.430,00
са попустом: 1.001,00

ваздушна моћ
амЕрикЕ
А. Радић
Тврди повез,
ф. 17×24, 272 стр.
шифра: 111010
цена: 440,00
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наоруЖаЊЕ другог
свЕтског рата – Д. Нешић

наоруЖаЊЕ првог
свЕтског рата – Књига 1

• кЊига 1 – нЕмачка,
тЕнкови и окЛопна возиЛа
(ратна морнариЦа)
• кЊига 2 – нЕмачка, ратно
ваздухопЛовство

Д. Нешић

Тврди повез
ф. 20×29, 408 стр.
шифра: 111408,
цена: 2.640,00
са попустом: 1.848,00

мЛазни борбЕни
авиони
Д. Цветковић
Броширано,
ф. 17×24, 514 стр.
шифра: 111293
цена: 1.540,00
са попустом: 924,00

борбЕни авиони
првог свЕтског
рата
Д. Цетковић,
И. Цветковић
Броширано,
ф. 17×24, 322 стр.
шифра: 111359
цена: 1.320,00
са попустом: 924,00
окЛопни
транспортЕри
1945–2005.

М. Ђорђевић, С. Арсић
Тврди повез, ф. 24×34,
432 стр. шифра: 110849
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

површинско
ракЕтно
наоруЖаЊЕ
Д. Цветковић
Броширано,
ф. 17×24, 350 стр.
шифра: 111252
цена: 550,00
са попустом: 330,00

борбЕни
хЕЛикоптЕри
Д. Цветковић

• кЊига 3 – јапан
Тврди повез
ф. 20×29, 240 стр.
шифра: 111050
цена: 1.320,00
са попустом: 1.056,00
• кЊига 4 – итаЛија
Тврди повез
ф. 20×29, 160 стр.
шифра: 111052
цена: 1.320,00
са попустом: 1.056,00
• кЊига 5 – сад
Тврди повез
ф. 20×29, 364 стр.
шифра: 111057
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00

Броширано,
ф. 17×24, 304 стр.
шифра: 111276
цена: 990,00
са попустом: 594,00

• кЊига 6 – вЕЛика
британија
Тврди повез
ф. 20×29, 358 стр.
шифра: 111062
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00

наоруЖаЊЕ
копнЕнЕ војскЕ

• кЊига 7 – ссср
Тврди повез,
ф. 20×29, 248 стр.
шифра: 111067
цена: 1.320,00
са попустом: 1.056,00

С. Арсић

Тврди повез, ф. 24×34,
162 стр. шифра: 110939

цена: 550,00

• кЊига 8 –
ФранЦуска
Тврди повез
ф. 20×29, 180 стр.
шифра: 111068
цена: 1.320,00
са попустом: 1.056,00
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војна пуБлиЦистиКа

Енигма и рат у
југосЛавији
С. Ковач
Броширано
ф. 15×23, 228 стр.
шифра: 111376, цена: 660,00
са попустом: 462,00

аФричкЕ свЕскЕ
и другЕ људскЕ
бЕЛЕшкЕ
М. Пајовић
Броширано
ф. 15×23, 256 стр.
шифра: 111369
цена: 720,00
са попустом: 554,40

сЛучај ранковић
ИЗ АРХИВА КОС-а (II издање)
С. Ковач, Б. Димитријевић,
И. Поповић Григоров
Броширано
ф. 15×23, 548 стр.
шифра: 111316, цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

у корак с врЕмЕном
МО и ВС на путу
објективизације
родне равноправности
Ј. Шарановић,
З. Килибарда
Тврди повез, ф. 17×24,
400 стр. српски и енглески, шифра: 111260
цена: 440,00

српски војни
санитЕт
З. Весић, Б. Поповић
Тврди повез
ф. 24×32, 208 стр.
кутија, кеса
шифра: 111084
цена: 1.100,00
са попустом: 770,00

пад ноћног сокоЛа,
(II допуњено и измењено издање)
С. Голубовић
Броширано, ф. 17×24, 404 стр.
шифра: 111385, цена: 1.100,00
са попустом: 770,00

витЕшка врЕмЕна
Етички и хумани
кодекс ратовања
у Србији
Г. Милошевић
Тврди повез
ф. 21×30, 152 стр.
шифра: 111044
цена: 330,00

марш на дрину
Ј. Јојић
Броширано
ф. 23×21, 224 стр.
шифра: 111331
цена: 440,00
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ДУШАНКА МАНДИЋ

ДОПРИНОС МИРУ И ХУМАНОСТИ

кЛопка за гЕЛЕрЕ
Допринос миру и хуманости
Д. Мандић
Tврди повез, ф. 22×28, 260 стр.
шифра: 111411, цена: 2.090,00
са попустом: 1.463,00
васкуЛарнЕ
аномаЛијЕ гЛавЕ
и врата
С. Стошић, Г. Анђелић,
Т. Стошић Опинћал,
А. Влаховић
Броширано,
ф. 22×26, 170 стр.
шифра: 111271
цена: 1.540,00
са попустом: 1.078,00

сЕсиЛ – уЏбЕник интЕрнЕ мЕдиЦинЕ
Књига прва
Tврди повез, ф. 21×29, 1.228 стр.
шифра: 111042, цена: 4.400,00
са попустом: 3.520,00

вируси и тумори
Н. Куљић Капулица
Броширано
ф. 17×24, 208 стр.
шифра: 111028
цена: 330,00

сЕсиЛ – уЏбЕник интЕрнЕ мЕдиЦинЕ
Књига друга
Тврди повез, ф. 21×29, 1.366 стр.
шифра: 111292, цена: 4.400,00
са попустом: 3.520,00

биоЛошко оруЖјЕ
– нови приступи
у борби против
тЕроризма
В. Радосављевић,
Г. Бјелојевић
Броширано
ф. 17х24, 168 стр.
шифра: 111261
цена: 440,00
са попустом: 352,00

боЛЕсти
зависности
Група аутора

патоЛогија
крвних судова
В. Татић

пародонтоЛогија и
ораЛна мЕдиЦина
Б. Љушковић

Броширано
ф. 17×24, 320 стр.
шифра: 111015
цена: 330,00

Tврди повез
ф. 17×24, 147 стр.
шифра: 110857
цена: 440,00
са попустом: 352,00

Tврди повез
ф. 17×24, 368 стр.
шифра: 111076
цена: 1.100,00
са попустом: 880,00

саврЕмЕна
тЕрапија
псоријазЕ
Група аутора
Броширано
ф. 17×24, 208 стр.
шифра: 111286,
цена: 1.100,00
са попустом: 660,00

тотаЛна зубна
протЕза – ФазЕ
ЛабораторијскЕ
израдЕ
Ж. Поповић,
К. Кнежевић
Броширано
ф. 20×24 224 стр.
шифра: 111003
цена: 550,00

суиЦид,
помоћ, нада
– Психотерапијска
интервенција у кризи
након покушаја
самоубиства
Г. Дедић
Броширано
ф. 14×21, 140 стр.
шифра: 111250
цена: 330,00
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уметност
војвода петар бојовић
– знамења славе и части
Генерални секретаријат
председника Републике
Србије
Р. Бојовић, М. Марић Јеринић,
М. Марковић, С. С. Карапанџин
Броширано
ф. 21×25, 200 стр.
шифра: 210418
цена: 500,00

ВЕЛИКИ МАЈСТОРИ
ИТАЛИЈАНСКЕ
УМЕТНОСТИ
Е. Капрети
Тврди повез, ф. 24×29,
396 стр., шифра: 110936
цена: 2.750,00
са попустом: 2.200,00

сећање на
југословенске
уметнике револуције
Броширано
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210437
цена: 250,00

србија у великом рату
Броширано
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210377
цена: 250,00

социјална уметност
и социјалистички
реализам из вујичић
колекције
Броширано
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210386
цена: 250,00.

момо капор – у атељеу
Броширано,
ф. 23×21, 32 стр.
шифра: 210385,
цена: 250,00

уметност у духовном
егзилу
Броширано
ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 210387
цена: 250,00.

МОМО,
PAR LUI MEME
Броширано
ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 210431
цена: 200,00

када су женскиње
постале грађанке –
Народни музеј у Београду
Г. Станишић
Броширано
ф. 23×21, 112 стр.
шифра: 210413
цена: 300,00

уметници – академици
из збирке павла
бељанског
Броширано
ф. 23×21, 192 стр.
шифра: 210430
цена: 300,00

сликари нове фигурације
– трансформациJе, нове
позиције
Броширано, ф. 23×21, 44 стр.
шифра 210480, цена: 440,00
са попустом: 330,00
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МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ
БАРИЛИ
О. Јанковић
Тврди повез
ф. 21×23, 186 стр.
шифра: 110900
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

БЕТА ВУКАНОВИЋ
В. Ристић
Тврди повез
ф. 21×23, 166 стр.
шифра: 110998
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

ДАНИЦА ЈОВАНОВИЋ
Ј. Јованов
Тврди повез
ф. 21×23, 150 стр.
шифра: 111045
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

ЉУБИЦА ЦУЦА СОКИЋ
И. Суботић,
А. Челебоновић
Тврди повез
ф. 21×23, 152 стр.
шифра: 110961
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ

НАТАЛИЈА ЦВЕТКОВИЋ

Л. Мереник
Тврди повез
ф. 21×23, 196 стр.
шифра: 111034
цена: 1.100,00

С. Чупић
Тврди повез
ф. 21×23, 160 стр.
шифра: 111002
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

са попустом: 880,00

КАТАРИНА ИВАНОВИЋ

АНА БЕШЛИЋ

са попустом: 880,00

са попустом: 880,00

ЛЕПОСАВА БЕЛА
ПАВЛОВИЋ

ОЛГА ЈЕВРИЋ

М. Тимотијевић,
Р. Михаиловић
Тврди повез
ф. 21×23, 200 стр.
шифра: 110986
цена: 1.100,00

Љ. Миљковић
Тврди повез
ф. 21×23, 156 стр.
шифра: 111072
цена: 1.100,00

са попустом: 880,00

М. Шуваковић
Ј. Денегри
Тврди повез
ф. 21×23, 154 стр.
шифра: 111059
цена: 1.100,00

Ј. Денегри
Тврди повез
ф. 21×23, 198 стр.
шифра: 111009
цена: 1.100,00
са попустом: 880,00
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војни музеј
НОВО

дипЛомЕ и повЕљЕ XIX и XX вЕка из збиркЕ
војног музЕја
Д. Маричић
Броширано, ф. 21×24, 226 стр.
шифра 210479, цена: 1.320,00
са попустом: 924,00

Дипломе и повеље драгоцени су примерци писаног наслеђа и
сведочанство важних признања из XIX и XX века. Препознатљиве
су по карактеристичном изгледу, због калиграфских и литографских решења, као и техника различите израде које представљају одраз технолошког развоја и његове практичне примене.
Знатан део збирке из Војног музеја припада делима примењене
уметности, а као писано наслеђе представља важан извор података о државним и друштвеним променама, које су сачуване на
дипломама и повељама заслужних појединаца, међу којима су
и високи официри и војводе.

ратни аЛбум ФотограФа
јована ст. ЛовчЕвића
Н. Томић
Броширано, ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 210478, цена: 385,00
са попустом: 231,00

антропоморФнЕ
ФигуринЕ бронзаног
доба у српском
подунављу
М. Пековић
Броширано, ф. 19×27, 144 стр.
шифра: 111361, цена: 1.595,00
са попустом: 1.116,50

пЕркусиони пиштољи и
рЕвоЛвЕри
В. Обрадовић
Броширано, ф. 23×23, 276 стр.
шифра: 111401, цена: 1.023,00
са попустом: 716,10

MARTIN ENGELBRECHT
– THEATRE DE LA MILICE
ETRANGERE, бакрорЕзи
мартина ЕнгЕЛбрЕхта
Приредили:
Љ. Дабић, М. Пековић
Тврди повез, ф. 23×33, 320 стр.
шифра: 111308, цена: 1.900,00
са попустом: 1.330,00
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прируЧниЦи
НОВО
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прЕЖивЕти у природи – књига 3
З. Пешић
Броширано, ф. 11×20, 360 стр.
шифра 111417, цена: 715,00
са попустом: 500,50
У трећем наставку књиге „Преживети у природи” аутор читаоцима преноси и знања
и јасне, лако примењиве рецепте. Учи их о томе шта је у природи јестиво и како се праве приручни објекти за припремање хране, као и како се уловљено, односно убрано,
припрема. Уз храну, људски организам вапи за водом, па је аутор показао и како се
умешно снаћи и доћи до воде.
Штиво је императивно за оне који бораве у природи. Богато је илустровано и намењено свима онима који желе да се отисну у дивљину, како би научили да се снађу у
претећим и суровим условима и преживели у условима када ни фрижидер ни самопослуга нису у близини.

водич за
здрав Живот
Б. Главач
Броширано
ф. 15×21, 212 стр.
шифра: 111336
цена: 550,00
са попустом: 385,00

туристички
водич за (војнЕ)
пЕнзионЕрЕ
Б. М. Попадић
Броширано
ф. 14×20, 144 стр.
шифра: 111087
цена: 110,00

прЕЖивЕти у природи 1
З. Пешић

прЕЖивЕти у природи 2
З. Пешић

Броширано
ф. 11×20, 194 стр.
шифра: 111289
цена: 440,00
са попустом: 330,00

Броширано
ф. 11×20, 214 стр.
шифра: 111367
цена: 440,00
са попустом: 330,00

свЕт Лова и
дивљачи
у Ловиштима
србијЕ
М. Јевремовић,
С. Јованчић
Тврди повез
ф. 17×24, 448 стр.
шифра: 111086
цена: 1.320,00
цена: 924,00

ЕнЦикЛопЕдија
рибоЛова на
рЕкама
и јЕзЕрима
А. Ардељан
Тврди повез
ф. 21×20, 320 стр.
шифра: 110968
цена: 880,00

војнЕ и свЕмирскЕ
авантурЕ – обЛик
ЕкстрЕмног
туризма
Н. Маринковић
Броширано
ф. 20×28, 345 стр.
шифра: 111064
цена: 550,00
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наставно-оБразовна литература

rikna 12 mm

160 mm

160 mm

НОВО

rikna 13 mm

160 mm

НОВО

увод у кЛинички рад
Р. А. Милутиновић

вЕштина комуникаЦија у
мЕдиЦини
Г. Дедић

Броширано, ф. 16×23, 244 стр.
шифра: 111437, цена: 2.123,00
са попустом: 1.486,10
230 mm

Броширано, ф. 16×23, 260 стр.
шифра: 111436, цена: 2.750,00
са попустом: 1.925,00
Гордана Дедић

Радомир А. Матуновић
и сарадници

ВЕШТИНЕ
КОМУНИКАЦИЈА
У МЕДИЦИНИ

УВОД У
КЛИНИЧКИ РАД

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА

2011

2011

НОВО

НОВО
конзЕрвативно ЛЕчЕЊЕ ринитиса
и риносинузитиса
А. Перић, А. Перић

акутни постопЕративни боЛ
Д. Стаменковић, Н. Лађевић
Броширано, ф. 16×23, 436 стр.
шифра: 111438, цена: 2.145,00
са попустом: 1.501,50

Броширано, ф. 16×23, 212 стр.
шифра: 111439, цена: 1.650,00
са попустом: 1.155,00

рани и одЛоЖЕни
здравствЕни ЕФЕкти
осиромашЕног
уранијума
С. Жунић
Броширано
ф. 15×23, 228 стр.
шифра: 111364
цена: 440,00
са попустом: 308,00

Svetlana Žunić
RANI I ODLOŽENI ZDRAVSTVENI EFEKTI OSIROMAŠENOG URANIJUMA

BIOTERRORISM: PREVENTION
AND RESPONSE
Е. Ристановић
DVD издање
Српски / шифра: 110298 цена: 352,00
Енглески / шифра: 111337 цена: 352,00

RANI I ODLOŽENI
ZDRAVSTVENI EFEKTI
OSIROMAŠENOG
URANIJUMA

Svetlana Žunić
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аминокисЕЛинЕ –
карике, регулатори и
индикатори метаболизма
Г. Жунић
Броширано
ф. 17×24, 256 стр.
шифра: 111363
цена: 770,00
са попустом: 539,00

адаптаЦија на
ЕкстрЕмнЕ усЛовЕ
С. Радаковић
Броширано,
ф. 17×24, 144 стр.
шифра: 111320
цена: 594,00
са попустом: 415,80

2011

UNIVERZITET ODBRANE
MEDICINSKI FAKULTET VMA
11-05-2017 11:02:53 AM

основи
трансФузиоЛогијЕ
са хЕмобиоЛогијом
Б. Балинт, Д. Вучетић,
Г. Остојић, М. Љубенов
Броширано
ф. 17×24, 248 стр.
шифра: 111319
цена: 550,00
са попустом: 385,00
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Илија Кајтез

Социологија
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НОВО

Илија Кајтез

социологија
2011

соЦиоЛогија
И. Кајтез
Броширано,
ф. 16×23, 858 стр.
шифра: 111443
цена: 990,00
са попустом: 693,00

универзитет одбране
воЈна аКадеМиЈа

сигурност и
бЕзбЕдност
пЛовидбЕ
С. Радојевић
Броширано
ф. 17×24, 280 стр.
шифра: 111295
цена: 627,00

компјутЕрски
криминаЛ
С. Петровић
Броширано,
ф. 17×24, 564 стр.
шифра: 110988
цена: 330,00

пЛовидба унутрашЊим
пЛовним путЕвима
С. Росић
Броширано,
ф. 17×24, 396 стр.
шифра: 111238
цена: 880,00
са попустом: 528,00

сЛуЖбЕ бЕзбЕдности
Колико знање страних
језика доприноси борби
против тероризма
М. Јорданов
Броширано,
ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 111061
цена: 550,00

зборник радова
„правосЛављЕ и рат”
Приредио: Б. Гроздић
Броширано, ф. 17×24,
364 стр.
шифра: 111380,
цена: 990,00
са попустом: 693,00

вЕрскA сЛуЖбA у
војсЦи србијЕ – Утицај
на операције копнене
војске
С. С. Карапанџин

зборник радова
„ЖЕнЕ мир и
бЕзбЕдност –
родна анаЛиза
2010–2015.”
Група аутора

ЖЕна у одбрани
Ј. Шарановић

Броширано, ф. 17×24,
200 стр.
шифра: 111413,
цена: 1.969,00
са попустом: 1.378,30

ЕнгЛЕски јЕзик за
војну акадЕмију
В. Миклуц
Броширано
ф. 17×24, 316 стр.
шифра: 111304
цена: 330,00

тЕорија ЛЕтЕЊа,
методички приручник
– род авијација
М. Додић, Б. Крстић
Броширано, ф. 17×24,
276 стр. шифра: 111340
цена: 880,00
са попустом: 616,00

Броширано, ф. 14×21,
284 стр., шифра: 111334,
цена: 704,00
са попустом: 492,80

Броширано,
ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 111033,
цена: 220,00

хуманитарнЕ организаЦијЕ
у збриЊаваЊу ЦивиЛног
становништва у
ванрЕдним ситуаЦијама
К. Штрбац
Броширано, ф. 17×24,
252 стр., шифра: 111066,
цена: 550,00
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исхрана
СВЕТ ГЉИВА
– ЈЕСТИВЕ И
ОТРОВНЕ
С. Марковић
Броширано
ф. 17×24, 268 стр.
шифра: 111213

ИСХРАНА У ПРИРОДИ
Група аутора
Тврди повез
ф. 21×29, 280 стр.
шифра: 110966
цена: 880,00

цена: 660,00

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА
Џ. А. Дјук
Тврди повез
ф. 21×29, 377 стр.
шифра: 110910
цена: 880,00

КУЛИНАРСКА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
Н. Јокић
Тврди повез
ф. 21×29, 652 стр.
шифра: 110999
цена: 1.650,00
са попустом: 1.155,00

ИСХРАНА – УЛОГА
У УНАПРЕЂЕЊУ
ЗДРАВЉА И
ПРЕВЕНЦИЈИ
БОЛЕСТИ
С. Рађен
Броширано
ф. 17×24, 208 стр.
шифра: 111273,
цена: 1.320,00

ХРАНА ВАШ
ЧУДЕСНИ ЛЕК
Џ. Карпер
Тврди повез
ф. 21×29, 439 стр.
шифра: 110932
цена: 880,00

са попустом: 792,00

15

филозофија
ХОБСОВА ТЕОРИЈА
ЉУДСКЕ ПРИРОДЕ И
ПЕРСПЕКТИВЕ МИРА
И ПОРЕТКА
С. Стојановић
Броширано
ф. 17×24, 178 стр.
шифра: 111280
цена: 1.100,00
са попустом: 770,00

МУДРОСТ И МАЧ
Филозофи о тајнама
мира и рата
И. Кајтез
Броширано
ф. 17×24, 750 стр.
шифра: 111277
цена: 2.090,00
са попустом: 1.254,00
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право
АЛТЕРНАТИВНЕ
КРИВИЧНЕ
САНКЦИЈЕ И ПОСТУПЦИ
Н. Мрвић-Петровић
Броширано
ф. 17×24, 304 стр.
шифра: 111232
цена: 330,00.

ДРУШТВЕНИ
УТИЦАЈИ НА
КАЗНЕНУ
ПОЛИТИКУ
СУДОВА
Ј. Ћирић
Броширано
ф. 17×24, 252 стр.
шифра: 110894

29
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ
ПОВРЕДЕ ФИЗИЧКОГ
ИНТЕГРИТЕТА ЛИЧНОСТИ
З. Петровић,
Н. Мрвић-Петровић
Броширано
ф. 17×24, 260 стр.
шифра: 111069
цена: 330,00

ОСИГУРАЊЕ
ЖИВОТА И СРОДНА
ОСИГУРАЊА
З. Петровић
Броширано,
ф. 17×24, 368 стр.
шифра: 111027
цена: 440,00

цена: 220,00

КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ У
МЕЂУНАРОДНОМ
КРИВИЧНОМ ПРАВУ
А. Игњатовић
Броширано
ф. 17×24, 320 стр.
шифра: 110944
цена: 165,00

КРИВИЧНОПРАВНА
ЗАШТИТА
КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
Ђ. Ђорђевић
Броширано
ф. 17×24, 283 стр.
шифра: 110893

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ
– МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ
СТАТУС
В. Јончић
Броширано,
ф. 17×24, 358 стр.
шифра: 110964
цена: 330,00

СУКОБ ЈАВНОГ И
ПРИВАТНОГ ИНТЕРЕСА
Н. Мрвић Петровић,
Ј. Ћирић
Броширано
ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 110983
цена: 275,00

цена: 220,00

НАКНАДА
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА
ЛИЧНОСТИ
З. Петровић

ТОПИКА И ПРАВО
Ј. Хасанбеговић

Броширано, ф. 17×24
199 стр. шифра: 110766

цена: 440,00

цена: 165,00

Броширано
ф. 17×24, 516 стр.
шифра: 111001

30
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књижевност

У ГРОТЕСКНОМ
ПОЗОРИШТУ БОГДАНА
КРШИЋА
Б. Јевтовић
Броширано, ф. 15×20
160 стр.
шифра: 110985
цена: 220,00

ДРАМЕ 1
А. Поповић
Тврди повез, ф. 14×20,
1406 стр. шифра: 110872
цена: 660,00
ДРАМЕ 2
А. Поповић
Тврди повез, ф. 14×20,
1260 стр. шифра: 110962
цена: 660,00

СРПСКЕ НАРОДНЕ
ПОСЛОВИЦЕ И
ИЗРЕКЕ
Р. Марковић
Тврди повез
ф. 17×24,
450 стр.
шифра: 111008
цена: 550,00

РЕТОРИКА
Б. М. Рогановић
Тврди повез
ф. 15×24,
406 стр.
шифра: 110850
цена: 385,00

РАТНИ ДНЕВНИЦИ
Н. Николић
Броширано
ф. 17×24,
176 стр.
шифра: 111051
цена: 440,00

ПСИХОЛОГИЈА
АРХЕТИПА, МИТ И
СТВАРНОСТ
М. Јовићевић
Броширано
ф. 14×20,
362 стр.
шифра: 110973
цена: 330,00
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оДБрана

ОДБРАНА • АРСЕНАЛ

магазин „одбрана” наставља традиције „Ратника”,
првог војног листа у Србији, чији је први број изашао 24. јануара 1879. године. Први број „Одбране” изашао је 1. октобра 2005. године, са трајном амбицијом да буде референтни извор информација о систему одбране Републике Србије,
посебно о раду и активностима Министарства одбране и
Војске Србије. Афирмишући резултате и достигнућа реформе, „Одбрана” доприноси да углед Војске јача и да сви добронамерни боље разумеју процес њеног израстања у поузданог партнера у снажењу регионалне и укупне стабилности
и очувања мира у свету. Магазин „Одбрана”, као гласило
Министарства одбране и Војске Србије, на медијској сцени
Србије заузима препознатљиву позицију. Редакција стално
тежи још модернијем и професионалнијем изразу, што је
свакако и у интересу система одбране и бољег разумевања
са широм јавношћу.

арсЕнаЛ 1

Броширано
ф. 22×30, 240 стр.
шифра: 140045
цена: 100,00
51- 6 0 2 0 11

Преглед савремене војне технике у свету и код нас.

арсЕнаЛ 3

арсЕнаЛ 4

арсЕнаЛ 5

арсЕнаЛ 7

арсЕнаЛ 8

арсЕнаЛ 9

арсЕнаЛ 10

Броширано
ф. 22×30, 240 стр.
шифра: 140047
цена: 100,00

Броширано
ф. 22×30, 320 стр.
шифра: 140049
цена: 100,00

Броширано
ф. 22×30, 320 стр.
шифра: 140051
цена: 200,00

Броширано
ф. 22×30, 256 стр.
шифра: 140054
цена: 200,00

ARSENAL

АРСЕНАЛ МАГАЗИНА ОДБРАНА
Десет специјалних прилога.
О савременом стрељачком наоружању,
оклопним борбеним возилима, артиљеријским
системима, авионима, хеликоптерима,
беспилотним летелицама, бродовима, роботима...

арсЕнаЛ 2

Specijalno izdawe magazina

Из пера познавалаца, конструктора, испитивача,
новинара.
Развој, тактичко-техничке карактеристике,
борбена употреба, историја.
Опремање армија света.
СА ЛИЦА МЕСТА – па ри ски авио-са ло на

Бур же 2011 и ва зду хо плов ни са јам
Dubai International Airshow 2011
ЕКСКЛУЗИВНО – раз вој ни про јек ти Вој но тех нич ког

ин сти ту та на Партнеру 2011
ЗАНИМЉИВО – мрежа за заустављање,

стелт технологије, модели чешке збројевке,
соларни војник, алтај – будући турски тенк,
громови из Галилеје, терминатор – телохранитељ
тенкова, извиђање рачунара, свестрани
транспортер Ан-26...
ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ – радари савремених

борбених авиона, ђаво великог калибра,
модернизација руских тенкова – пут до
Т-90МС, шездесет година Полигона Никинци,
нови јапански тенк Type 10, брзи хеликоптери
Sikorsky X2 и Eurocopter X3, свестрани Ми-17,
вишенаменски ратни брод класе Абсалон, смарт
уређаји у савременим војскама, нови руски
Armadillo, лака вишенаменска тактичка возила,
савремени развој лаких летелица, ручни
противоклопни бацачи...
ИЗ ИСТОРИЈЕ – осамдесетосмица, галеб - активни

ветеран, авион МиГ-23 са нашим ознакама, чешка
возила у нашој војсци, хеликоптер двојка, речне
крстарице, корисне ратне импровизације

ARSENAL

ракетни бацачи РПГ-30 и РПГ-32, оклопник CV90

w w w. o d b r a n a . m o d . g ov. r s

летећа пешадија, егзоскелет, дански

ДЕСЕТ специјалних прилога магазина „Одбрана“
ПРЕГЛЕД најновијих достигнућа у свету и код нас
ЕКСКЛУЗИВНО развојни пројекти Војнотехничког института
СА ЛИЦА МЕСТА париски авио-салон Бурже 2011 и
ваздухопловни сајам Dubai International Airshow 2011
ЗАНИМЉИВО тајне невидљивости, соларни војник,
летећа пешадија, терминатор – телохранитељ тенкова,
повратак шкода

51-60

2011

НЕЗАБОРАВНО осамдесетосмица, галеб – активан ветеран,
двојка, речне крстарице...

арсЕнаЛ 6

Броширано
ф. 22×30, 320 стр.
шифра: 140055
цена: 200,00

Броширано
ф. 22×30, 256 стр.
шифра: 140057
цена: 300,00

Броширано
ф. 22×30, 376 стр.
шифра: 140058
цена: 300,00

Броширано
ф. 22×30, 376 стр.
шифра: 140059
цена: 300,00

Броширано
ф. 22×30, 376 стр.
шифра: 140060
цена: 300,00
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У сазвежђу стручне литературе намењене систему одбране и Војсци Србије, универзитетских уџбеника и војностручне периодике, Медија центар „Одбрана” Управе за односе са јавношћу на 64. Међународном сајму књига
у Београду представиће, између осталог, неколико великих пројеката какав је Попис војних и цивилних губитака
Краљевине Србије у људству у Првом светском рату у 14 томова и електронској форми, урађених на бази документације Војног архива, монографија Спомен-собе – огледало историје и традиције 1804–1918 на српском,
руском и француском језику, треће допуњено издање спомен-књиге Јунаци отаџбине, четири нова наслова у
прошле године започетој едицији „Ратник” – збирци сведочења учесника у одбрани од агресије НАТО-а 1999.
године, те цео низ историјских монографија, закључно са неколико наслова у новоустановљеним едицијама војне публицистике. Од нових издања едиције „Геополитика” представљамо дневник бившег амбасадора Србије
др Срећка Ђукића о Белорусији, дневник о Украјини руског геополитичког аналитичара Александра Дугина и књигу Џевада Галијашевића о проблемима Босне и Херцеговине. Поред списа војводе Петра Бојовића у два тома, у
едицији „Историја” објављене су књиге о ратној пропаганди владе Милана Недића др Маријане Мраовић; Путниковој ратној вештини др Александра Животића; страном утицају на развој српске војне доктрине у XIX и првој
деценији XX века аутора Слободана Ђукића; биографију Димитрија Цветковића, официра са пет досијеа, из пера
генерала Светка Ковача, белешке Душана П. Стефановића са министарских седница уочи Великог рата, аутора
Велимира Иветића. Посебно истичемо нове наслове „Ратника” – две књиге генерала Небојше Павковића, његов
косовски дневник из 1988. и мегаинтервју из затвора у Финској који су направили Драгана Марковић и Раденко
Мутавџић, Скок на Слатину – усиљени марш батаљона руских падобранаца на приштински аеродром пре доласка НАТО трупа 1999. године, ратни дневник адмирала Бошка Антића о стању у Ратној морнарици током НАТО агресије и књигу генерала армије Драгољуба Ојданића. У новоустановљеној едицији страних сведочанстава о Косову
и Метохији објављен је превод књиге Судија у земљама безакоња шведског судије Кристера Карпхамара, који је,
после искустава у Хрватској и БиХ, ангажован као судија УНМИК-а у нашој јужној покрајини. Нипошто не треба
заборавити две ликовно веома лепо илустроване и уређене књиге у „Посебним издањима” – Душана Бабца, Срби
– чувари границе Хабзбуршке монархије, и Дипломе и повеље XIX и XX века Душанке Маричић из фундуса Војног
музеја. У питању су специфична и вредна дела која попуњавају празна места у мозаичком оквиру суштих историјских истина о српској војничкој и националној традицији и историји, о брби у Великом рату и одбрани од НАТО
агресије 1999. године, али и о самосагледавању и празнинама у нашем свакидашњем знању. Око тог посла, што
је такође важно, окупила се, било као аутори или рецензенти, срж наше данашње научне и стваралачке елите.
м. тохољ

Продавница

„војна
КњиГа”
у Београду Улица Васе Чарапића 22
тел/факс: 011 21 84 925
Радно време од 9 до 20 часова
суботом од 9 до 15 часова
е-mail: komercijala@odbrana.mod.gov.rs
Телефон: 011/ 3241-254, 3201-810
војни 23-810

наруЏбЕниЦа

МЦ „ОДБРАНА”, Браће Југовића 19, 11000 Београд
Жиро рачун: 840-312849-56

Наручујем следећа издања (навести шифру/количину)
у укупној вредности од
динара.
Издања ћу платити (заокружи број):
1. одједном (плаћање унапред)
2. на кредит у
месечних рата (највише 18) по
динара.
(минимална рата 1.000,00 дин.), путем административне забране.
Код плаћања унапред послати доказ о уплати целокупног износа, након чега
испоручујемо књиге. Купци на кредит достављају попуњен и оверен образац
административне забране. купљена издања биће достављена путем пост
експреса, на терет купца.
Купац
ЈМБГ
Број личне карте
издате у МУП
Адреса становања (улица и број)
Место
Телефон
Потпис наручиоца

