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01
ратни дневник команданта треће армије војске Југославије
трећа армија сеДамДесет осам Дана у загрљају
„милосрДног анђела”
Н. Павковић

НОВО

Комплет:
тврди повез, ф. 16×23, 2.228 стр.
шифра 111390, цена: 5.500,00
са попустом: 3.850,00

2

маниром врхунског хроничара, сведока догађаја који је и највише утицао на њихов развој, генерал-пуковник небојша Павковић хронолошки, аргументовано и документовано, из дана у дан, из сата у сат, из минута у минут описује
све оно што се догађало 1999. године у зони одбране треће армије, с тежиштем на 78 дана агресије на ср Југославију
и на Косову и метохији, где је провео све време агресије – командујући армијом у целини, непрекидно са својим
војницима, подофицирима, официрима и генералима на командним местима и борбеним положајима.
аутор је уложио огроман напор у прикупљању аутентичних докумената, од непроцењиве важности, и јавности
учинио доступном истину о догађајима у зони одговорности треће армије за време агресије нато-а на срЈ. Богатство
садржаја чини ово дело историјски вредним у војном, политичком, психолошком и моралном смислу.
„орденом народног хероја, одликовао вас је врховни командант вЈ за допринос у одбрани домовине на косметским ратиштима, на Кошарама, ђеравици и Проклетијама, где сте показали херојство које ће памтити генерације
које долазе. доказали сте свом народу, родитељима, читавој Југославији и свету, како обични људи надахнути патриотизмом и одлучношћу у одбрани земље постају хероји. Поносни смо и захвални за све што сте учинили у одбрани
отаџбине и српског народа... Јунацима и херојима одличја се уручују после херојских дела, која ће остати записана
у историји и у памћењу нашег народа. ви сте достојанствено и одлучно бранили најсветлије што наш народ има.
слободу, част, понос, ратну заставу и образ наше отаџбине. нисте се уплашили ни устукнули пред највећом војном
силом. нисте устукнули ни пред шиптарским терористима и сепаратистима у њиховом срцу – дреници. због тога се
сврставате у ред највеличанственијих бранилаца наше отаџбине...”
Речи генерала Павковића приликом доделе Ордена народног хероја јединицама Приштинског корпуса

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

НОВО

Књига је драгоцена помоћ и онима који у новим искушењима по србију морају да
доносе тешке и одсудне одлуке. моћи ће да разумеју зашто је свим командантима,
учесницима рата, теже од свих нато бомби пала команда да морају да напусте Космет
и оставе свој народ или да га прате у егзодус. Кроз сведочење највиших команданата,
кроз бројке које говоре о капацитетима непријатељских „прокси” снага, види се о
којим параметрима морају да воде рачуна планери одбране србије, да их случајно не
превиде. из сведочења се види колико су актерима из 1998. и 1999. помогла искуства
са грешкама Јна из 1990. и 1991. године.
речи ратника који су искусили сва могућа искушења у рату и после њега, доживели
да се њихово дело баци у страну, да буду омаловажавана, да се не извуку поуке за
будуће конципирање безбедности србије, овде стоје као опомена – опомена савести.
Из рецензије др Милета Бјелајца

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
Битка на Паштрику, позната и као операција „стрела”, била је ваздушно-копнена битка између припадника 549. моторизоване бригаде, 55. граничног батаљона и делова
других јединица Приштинског корпуса и војске Југославије против шиптарских терориста такозване ослободилачке војске Косова, нато снага и регуларне војске републике албаније, вођена од 26. маја до 10. јуна 1999. године на југословенско-албанској
граници, током нато агресије на ср Југославију.
о данима када је и камен Паштрика горео од нато бомби, а хероји одбране остајали
на својим положајима не дајући ни педаљ своје отаџбине, у књизи „Битка за Паштрик”
сведоче учесници одбране Паштрика.
Потресне приче говоре о херојству оних који нису одступили пред надмоћним непријатељем. Команда „нема назад, иза је србија” зауставила је све покушаје терориста и
нато авијације да пробију одбрану већ на самој граничној линији. неуспех непријатеља
да оствари циљ претворио је операцију „стрела” у „сломљену стрелу”, у којој је 549. моторизована бригада имала 25 погинулих и око 200 рањених припадника.

НОВО

хероји одбране Паштрика и граничне линије према албанији су војници на редовном служењу војног рока, али и сви који су ту били на бранику отаџбине.

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
ова књига враћа дуг херојима који су током нато агресије 1999. године бранили
и одбранили државну границу ср Југославије према албанији.

НОВО

удруженој непријатељској сили – шиптарској терористичкој тзв. ослободилачкој
војсци Косова, нато снагама и регуларној војсци републике албаније супротставили су се припадници 53. граничног батаљона, 2. моторизованог батаљона 125.
моторизоване бригаде, борбене групе 63. падобранске и 72. специјалне бригаде,
делови других јединица Приштинског корпуса и војске Југославије и добровољци
из србије, русије и више других земаља.
о тим славним данима одбране отаџбине сведоче учесници битке, у славу и част
својих 108 погинулих сабораца, за историју и за нова поколења.
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НОВО

моравска Дивизија Другог Позива, Књига 1
Љ. Милић
Аутор уводне студије и приређивач:
проф. др А. Животић
Броширано, ф. 14×21, 448 стр.

моравска Дивизија Другог Позива, Књига 2
Љ. Милић
Аутор уводне студије и приређивач:
проф. др А. Животић
Броширано, ф. 14×21, 416 стр.

Комплет: шифра: 111397, цена: 1.980,00 са попустом: 1.386,00
Пишући своја сећања на командовање моравском дивизијом другог позива, генерал Љубомир милић ослањао се на дневник
који је водио током читавог периода великог рата, као и сећање за које је у моменту писања дела сам сведочио да је још „увек
било свеже”. сматрао је да ће својим делом, писаним на основу извора који званичним државним и војним органима нису били
доступни, попунити постојећу празнину у излагању рада појединих јединица током Првог светског рата. и уистину, генерал милић је својим трудом надоместио постојеће недостатке у до тада познатим радовима, старајући се да што је могуће детаљније и
целовитије осветли активности своје дивизије, као и ратне напоре и подвиге својих бораца.
двотомно издање обогаћено је и уводном студијом и специфичним приређивачким поступком проф. др александра Животића, који је приказао околности у којима је овај мемоарски запис настао и његове особености, биографију генерала Љубомира
милића, као и шири контекст војних и политичких околности у којима је дело настало.

НОВО

јелена шаулић бојовић 1896–1921, учитељица и ратник
Б. Бојовић
Броширано, ф. 14×21, 160 стр.
шифра: 111398, цена: 770,00 са попустом: 539,00
„сматрала сам да чиним једну свету и племениту дужност.
а вазда сам желела да умрем само као достојна српкиња.
Па и под непријатељским бајонетима,
тој би се смрти насмејала и без успреге и страха на сусрет изашла.”

2018/2019
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Из дневника Јелене Шаулић Бојовић

велики рат – заПисано у камену,
споменици и гробља палих у великом рату
Б. Богдановић

тврди повез, ф. 23×31, 556 стр.
шифра: 111394, цена: 3.960,00
са попустом: 2.772,00

за време великог рата србија је поднела велики број жртава, а њима у част подигнути су ратни меморијали у скоро свим
већим местима. Представљање ових спомен-обележја у књизи прати историјски контекст догађаја и имена палих бораца у
борби за ослобођење, не заборављајући и спомен-обележја
савезника и непријатељских војника. неговање колективног
сећања нације на ове жртве било је изражено све до другог
светског рата, када су ови меморијали занемарени.
Књига „записано у камену” сведочи о „култури помирења
у смрти”, односу непријатеља према мртвим србима и односу срба према противницима, њиховим почивалиштима и
сарадњи са страним представницима око уређења или пресељења војничких гробља.

Броширано, ф. 17×24, 1.008 стр.
шифра: 111372, цена: 1.408,00
са попустом: 985,60
Дневник из 1914 – министра
војног Пуковника Душана
стефановића
А. Животић
Броширано, ф. 15×23.5, 804 стр.
шифра: 111373, цена: 1.650,00
са попустом: 990,00
ратник – тематска
библиографија
М. Пршић

срби – америЧки ратни Хероји
Д. Бабац
Броширано
ф. 20.5×26.6, 460 стр.
шифра: 111377
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00
срби – руски војни заПовеДници
оД времена Петра великог До
октобарске револуције
Д. Бабац
Броширано, ф. 21×24, 208 стр.
шифра: 111345
цена: 990,00 са попустом: 693,00
Пут у сарајево
Џ. Рол

тврди повез, ф. 17×24, 770 стр.
шифра: 111374, цена: 660,00
са попустом: 462,00

тврди повез
ф. 15.5×23.5, 176 стр.
шифра: 111381
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

заборављени аДмирал
сер ернест трубриЏ
Д. Шаренац

срПска африкијаДа – наши
у африци
Н. Гиздавић

Броширано, ф. 15.6×22.6, 344 стр.
шифра: 11379, цена: 2.200,00

Броширано
ф. 21×29.7, 148 стр.
шифра: 210433

са попустом: 1.650,00

цена: 250,00

2018/2019

рат србије са аустроугарском,
немаЧком и бугарском – 1915.
гоДине
Ж. Павловић

НОВО
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мемоари генерала светомира свете
ђукића – Књига 1 – балкански ратови

С. Ђукић

Броширано , ф. 14×21, 248 стр. шифра: 111314
цена: 440,00 са попустом: 308,00

мемоари генерала светомира свете
ђукића – Књига 2 – Први светски рат

С. Ђукић

Броширано, ф. 14×20, 344 стр. шифра: 111315
цена 572,00 са попустом: 400,40

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

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.

СРПСКА ВОЈСКА У РАТУ СА БУГАРСКОМ 1885–1886,

са приповеткама Бранислава Нушића

Д. Бабац

Броширано, ф. 20×23, 208 стр. шифра: 111322
цена 880,00 са попустом: 616,00

СРПСКА ВОЈСКА У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914–1918.
Д. Бабац

“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

Броширано, ф. 20×22,5, 306 стр. шифра: 111290
цена: 1.375,00 са попустом: 962,50.

FOR THE SERBIAN ARMY
THE FORGOTTEN STORY
Paolo Giordani

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

engleski koricaPrint.indd 1
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за српску војску
једна заборављена прича

М. Михајловић
Броширано
ф. 23×21, 188 стр.
шифра: 111323
цена 715,00
са попустом: 500,50

Compiled by
Mila
Mihajlovic

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

ОСЛОБОДИЛАЧКИ РАТ
СРПСКИХ УСТАНИКА
1804–1806.

М. Ђорђевић
Тврди повез
ф. 17×24, 447 стр.
шифра: 110974
цена: 440,00

повлачење српске војске ка албанском
приморју и њена евакуација на крф 1915/1916.

А. Недок
Твди повез, ф. 17×24, 164 стр. шифра: 111307
цена: 550,00 са попустом: 440,00

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 цена: 924,00.

Млада босна

Р. Гаћиновић

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

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.

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

владари српских земаЉа

М. Пајовић

Броширано, ф. 23×21, 246 стр. шифра: 111302
цена: 924,00 са попустом: 646,80.

БЕОГРАД У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914–1918.

С. Вицић
Тврди повез, ф. 23×21, 104 стр. шифра: 111324
цена: 880,00 са попустом: 616,00.

свети ратници

Б. Гроздић

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

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

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.

2018/2019

обавештајна служба краљевине
србије у великом рату (1914–1918)
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Историја

Едиција војвоДе

оД Партизанског санитета До
санитетске службе војске 1941–1945
В. Тодоровић, Б. Поповић

воЈводе, 4 књиге, група аутора – КомПлет
шифра: 111351, цена: 1.584,00 са попустом: 1.000,00

тврди повез, ф. 17×24, 308 стр.
шифра: 111341
цена: 990,00 са попустом: 693,00

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

Маријана Дујовић

СтаниС
Стани
Слав

Бини
иниЧК
ЧКи
ЧК
и

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

станислав биниЧки
и његово Доба
М. Дујовић
Броширано
ф. 16×23, 216 стр.
шифра: 111378
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

цена сваке књиге појединачно: 396,00 са попустом: 297,00.

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

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

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

Броширано, ф. 15×23, 310 стр.
шифра: 111355
цена: 1.375,00 са попустом: 962,50

форсирање Песка

одред Јна на синаЈу 1956–1967.
А. Животић
Броширано, ф. 14×21, 244 стр. шифра: 111257
цена: 495,00.

официри у високом школству
србије 1804–1918.

М. Милићевић

тврди повез, ф. 17×24, 571 стр. шифра: 110866, цена: 330,00

тврди повез, ф. 15×24, 187 стр. шифра: 110860
цена: 330,00.
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срПско-грЧки ДиПломатски и
савезниЧки оДноси (1912–1918)
А. Пећинар

реформа војске србије 1897–1900.

рат за море

М. Милићевић

тврди повез, ф. 23×25, 304 стр. шифра: 111256
цена: 1.375,00 са попустом: 825,00

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

НОВО

монографија употпуњује значајну празнину о српској револуцији,
а тиче се војног устројства устаничке србије и војводских застава.
раздобље од 1804. до 1815. године аутор посматра као јединствену целину – ратно раздобље српске револуције и те године су, уједно, хронолошки оквир ове монографије. иако
се о биткама, војводама, народној и регуларној војсци
устаничке србије писало, знатно више за Први него за
други српски устанак, тек овом монографијом добијамо прегледан и систематизован увид у војну организацију србије од 1804. до 1815. године.

Војни музеј
НОВО

ПовлаЧење из србије
(октобар–децембар 1915. године)
Л. Л. Томсон
Броширано
ф. 14×20, 184 стр.
шифра: 111399, цена: 330,00
са попустом: 231,00

Перкусиони Пиштољи и
ратни албум фотографа јована
револвери
ст. ловЧевића
в. обрадовић
н. томић
Броширано, ф. 23×23, 276 стр.
Броширано, ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 111401, цена: 1.023,00
шифра: 111402, цена: 220,00
У И са попустом: 154,00
са попустом: 716,10
МП

ШТА

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

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

2018/2019
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НОВО

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
Књига генерал-потпуковника милосава симовића 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.
из рецензије проф. др Бранка Крге

У И
МП
Т
ША

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

220 mm

32 mm

ратниЧки Дом
В. Мишин Ђурић, Н. Марић
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
04-04-2018 10:53:26 PM
UmetnickaZbirkaKoricaFinalPrintFinalFinalFinal.indd 1

220 mm

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА
ДОМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

109 klapna
101 klapna

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.

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА ДОМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

220 mm

РАТНИЧКИ ДОМ

Вељко Ђурић Мишина
Никола Марић

РАТНИЧКИ ДОМ

16 mm

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 11:01:02 PM
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војнообавештајна служба у србији
Група аутора
тврди повез, ф. 20.5×23.5, 136 стр. шифра: 111282
цена: 1.540,00 са попустом: 1.078,00
браћа По оружју
Б. Богдановић
тврди повез, ф. 23×31, 568 стр. шифра: 111330
цена: 3.575,00 са попустом: 2.502,50.

београД културна ризница
Б. Вујовић
тврди повез
ф. 17×24, 513 стр.
шифра: 110957
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00

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

BELGRADE CULTURAL
TREASURY
B. Vujović
тврди повез
ф. 17×24, 513 стр.
шифра: 110958
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00

ХиланДар
С. Милеуснић
тврди повез, ф. 25×35, 400 стр. (на 7 језика), шифра: 111071
цена: 4.400,00 са попустом: 3.080,00

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.

војевање за веру и отаЏбину
Б. Гроздић
тврди повез, ф. 29×33, 296 стр.
(књига и икона), шифра: 110955
цена: 4.400,00
са попустом: 3.080,00

историја цивилизације
(12 томова)
В. Дјурант
тврди повез, ф. 17×24, 10.500 стр. шифра: 111211
цена: 23.760,00

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

2018/2019

са попустом:
комплет 14.256,00.
појединачни томови: 1.584,00.
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НОВО
наставак изградње нато-а за 21. век др раденко мутавџић проучава као императив у
очувању западне цивилизације и део њених
укупних напора да спречи опадање, сачува и
унапреди достигнуту моћ, оличену у политици
и војним способностима савезничких и партнерских држава у нато-у. таквим приступом у
обликовању друштвене стварности, данас већ
на глобалном нивоу, нато и сад настоје да
утичу и мењају безбедносну ситуацију у појединим регионима и читавом свету према својој
визији пожељне будућности човечанства.
међутим, њихово „ширење демократије”
и решавање криза у појединим државама и
регионима довели су до тешког нарушавања
изграђених међународних односа и међународног права, огромног броја жртава и материјалног разарања на подручјима где су
акције предузете (ирак, авганистан, либија,
сирија), а без изгледних решења за успех. то
пред нато и сад ставља озбиљан задатак доградње политичких и цивилних механизама
решавања постконфликтне реконструкције
урушених заједница.

оДговор за буДућност –
конструисање
безбеДносног
иДентитета
Р. Мутавџић
Броширано,
ф. 14×21, 312 стр.
шифра: 111404
цена: 550,00
са попустом: 385,00

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

Књига др вељка Благојевића представља политичко-правну студију која настоји
да утврди шта је уистину одбрамбена дипломатија и које је њено место и улога у
дипломатском и свеукупном спољнополитичком наступу. аутор приказује искуства у
нормативно-правној уређености одбрамбене дипломатије појединих европских држава, као и неке тенденције у погледу организације и функционисања, те анализира
област одбрамбене дипломатије републике србије.
занимљиво је да ће се читалац наћи у позицији да се одреди према предлогу
новог модела организације одбрамбене дипломатије републике србије и да створи
сопствени став у вези са местом и улогом одбрамбене дипломатије у свеукупном
спољнополитичком наступу србије.

јавни циљеви тајниХ Друштава у
безбеДносно-криминалистиЧкој
Пројекцији
М. Јанковић

војна сараДња југославије са
совјетским савезом 1953–1964.
гоДине, Поглед из Београда
Н. Петровић

Броширано, ф. 15×24, 212 стр.
шифра: 111356
цена: 440,00
са попустом: 308,00

Броширано, ф. 17×24, 260 стр.
шифра: 111358
цена: 1.815,00
са попустом: 1.270,00

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

стратегија националне безбедности, У теорији и пракси
Б. Крга
Броширано, ф. 15×23.5, 276 стр.
шифра: 111370
цена: 660,00 са попустом: 462,00

одговорна држава посвећује велику
изградњи националне безбедности,
један од основних услова опстанка и
а друштва и државе. Књига се не бави
итањима безбедности, већ тежишно
аспектом, а то је критичка анализа
ије националне безбедности Републике
у теорији и пракси, са низом конкретних
ја како да се побољша тај документ и
ости које из њега произлазе. Све ово
бало, у ширем смислу, да допринесе
ђењу стратегијског промишљања и
носне културе.

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

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
(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.

АМЕРИЧКА ВОЈНА СТРАТЕГИЈА, Јуче, данас, сутра
Т. Мирковић
Броширано, ф. 14×21, 426 стр. шифра: 111270
цена: 990,00 са попустом: 693,00
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СВЕТА
С. Стојановић
Броширано, ф. 17×24, 280 стр. шифра: 111216
цена: 880,00 са попустом: 616,00.

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
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

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

2018/2019

Броширано, ф. 15×23, 304 стр. шифра: 111327
цена: 858,00 са попустом: 600,60
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бомбарДери и ловци – бомбарДери
са наоружањем
Д. Цветковић, И. Цветковић
Броширано, ф. 17×24, 518 стр.
шифра: 111406, цена: 1.650,00
са попустом: 1.155,00

НОВО

орао – ПоглеД из
југословенског
угла
А. Радић
Броширано,
ф. 21×29, 334 стр.
шифра: 111267
цена: 2.750,00
са попустом:
1.650,00

Броширано,
ф. 17×24, 322 стр.
шифра: 111359
цена: 1.320,00
са попустом: 924,00

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

борбени
ХеликоПтери
Д. Цветковић

Броширано,
ф. 17×24, 514 стр.
шифра: 111293
цена: 1.540,00
са попустом: 924,00

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

вазДуХоПловно
бомбарДерско
наоружање
Д. Цветковић

вазДуХоПловно
ракетно
наоружање
Д. Цветковић

вазДушна моћ
америке
А. Радић

Броширано,
ф. 17×24, 314 стр.
шифра: 111073
цена: 440,00

Броширано,
ф. 17×24, 400 стр.
шифра: 111048
цена: 440,00

Броширано,
ф. 17×24, 350 стр.
шифра: 111252
цена: 550,00
са попустом: 330,00

2018/2019

ватрено оружје
у свету – КЊиГа 1:
аутомати
И. Ч. Стаменов

млазни борбени
авиони
Д. Цветковић

Површинско
ракетно
наоружање
Д. Цветковић
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борбени авиони
Првог светског
рата
Д. Цетковић,
И. Цветковић

тврди повез,
ф. 17×24, 272 стр.
шифра: 111010
цена: 440,00

ЕДИЦИЈА

наоружање Другог
светског рата – Д. Нешић

НОВО

• књига 1 – немаЧка,
тенкови и оклоПна возила
(ратна морнарица)
• књига 2 – немаЧка, ратно
вазДуХоПловство

исПитивање авиона у лету
В. Милошевић
Броширано, ф. 17×24, 354 стр.
шифра: 111407, цена: 550,00
са попустом: 385,00

У

ПИ

наоружање Првог светског рата – Књига 1 ШТАМ
Д. Нешић
тврди повез, ф. 20×29, 408 стр.
шифра: 111408, цена: 2.640,00 са попустом: 1.848,00

извиђаЧи југословенског ратног вазДуХоПловства
Б. Димитријевић
тврди повез, ф. 22×30, 172 стр. шифра: 111251
цена: 1.430,00 са попустом: 1.001,00

204. ловаЧки авијацијски Пук (II доп. изд.)
Група аутора
тврди повез, ф. 24×29, 184 стр. шифра: 111255
цена: 1.320,00 са попустом: 924,00.
мине
В. Радић
тврди повез, ф. 20×29, 696 стр. шифра: 111043

цена: 880,00
несмртоносно оружје
Д. Субошић

• 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
• књига 6 – велика
британија
тврди повез,
ф. 20×29, 358 стр.
шифра: 111062
цена: 1.650,00
са попустом: 1.320,00

Броширано, ф. 17×24, 272 стр. шифра: 310139

ракетни системи у оДбрани малиХ Држава
М. Гордић, И. Петровић
Броширано, ф. 17×24, 204 стр. шифра: 111310
цена: 1.100,00 цена: 770,00
вишенаменски борбени авиони
С. Влачић
тврди повез, ф. 23×29, 264 стр. шифра: 111269
цена: 2.200,00 са попустом: 1.320,00
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
наоружање коПнене војске
С. Арсић
тврди повез, ф. 24×34, 162 стр. шифра: 110939

цена: 550,00

• књига 7 – ссср
тврди повез,
ф. 20×29, 248 стр.
шифра: 111067
цена: 1.320,00
са попустом: 1.056,00
• књига 8 –
француска
тврди повез,
ф. 20×29, 180 стр.
шифра: 111068
цена: 1.320,00
са попустом: 1.056,00

војни ХеликоПтери
света
С. Арсић
Броширано,
ф. 14×20, 132 стр.
шифра: 111032

цена: 275,00

2018/2019

цена: 330,00.
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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
обарање авиона F-117а један је од најзначајнијих
успеха внаше војске током нато агресије. Књига је настала у покушају потпуног расветљавања свих чињеница и околности обарања „невидљивог“. аутор,
иначе и сам припадник ратног састава који је оборио
F-117а, дао је прилику свим члановима борбених
послуга, великом броју припадника ратне јединице,
као и лицима ван јединице да својим сведочењима
осветле ратне успехе српске Противваздухопловне
одбране. многи прикупљени подаци пружају нови
увид у след драматичних догађаја. Књига се чита као
сценарио за документарни филм, и самим тим, осим
стручној, намењена је и широкој читалачкој публици.

енигма и рат у
југославији
С. Ковач
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2018/2019

Броширано
ф. 15×23, 228 стр.
шифра: 111376
цена: 660,00
са попустом: 462,00

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

II

издање

африЧке свеске и Друге
љуДске белешке
М. Пајовић
Броширано
ф. 15×23, 256 стр.
шифра: 111369
цена: 720,00
са попустом: 554,40

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

витешка времена
етички и хумани
кодекс ратовања
у србији
Г. Милошевић

ПрируЧник из
међунароДног
Хуманитарног Права
у војсци србије
М. Старчевић

тврди повез
ф. 21×30, 152 стр.
шифра: 111044
цена: 330,00

тврди повез
ф. 17×24, 196 стр.
шифра: 111230
цена: 330,00

школски броД
„јаДран“
1933–2003.
Б. Антић
тврд повез
ф. 23×26, 140 стр.
шифра: 310104
цена: 550,00

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

НОВО

војска југославије у оДбрани оД агресије
нато 1999. гоДине, књига 1 – II издање
Група аутора

војска југославије у оДбрани оД агресије
нато 1999. гоДине, књига 2 – II издање
Група аутора

тврди повез, ф. 17×24, 624 стр.
шифра: 111409, цена: 660,00 са попустом: 462,00

тврди повез, ф. 17×24, 596 стр.
шифра: 111410, цена: 660,00 са попустом: 462,00
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Уметност

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

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

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

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

са попустом: 880,00

2018/2019

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

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ

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

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

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

Милош Бајић

велики мајстори
италијанске
уметности
Е. Капрети
тврди повез
ф. 24×29, 396 стр.
шифра: 110936
цена: 2.750,00
са попустом: 2.200,00

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

маутХаузен 106621
Броширано
ф. 20×28, 152 стр.
шифра: 210436
цена: 660,00

ПреДстава Човека
у југословенском
сликарству Прве
Половине 20. века

из збирке „атељеа 61”
новосаДска
таПисеријска сцена

сусрети – музеј наивне
и маргиналне уметности
јагодина
Н. Крстић, В. Абакумов

Броширано
ф. 23×21, 68 стр.
шифра: 210420
цена: 250,00

Броширано
ф. 23×21, 68 стр.
шифра: 210434
цена: 250,00

Броширано
ф. 23×21, 80 стр.
шифра: 210417
цена: 250,00

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

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

2018/2019

Милош Бајић

MAUTHAUZEN 106621

MAUTHAUZEN 106621
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Уметност
када су женскиње
постале грађанке –
Народни музеј у Београду
Г. Станишић

дијалог две збирке
– Поклон збирка Рајка
Мамузића
Ј. Столић

Броширано
ф. 23×21, 112 стр.
шифра: 210413

Броширано
ф. 23×21, 76 стр.
шифра: 210416

цена: 300,00

ПЕЈСАж – Од средине 20.
до почетка 21. века
Савремена галерија Зрењанин
С. Ламбић Фњечев

мајстор за аутомобиле
и људске душе – Драгиша
Крунић
А. Панић, С. Крунић

Броширано
ф. 23×21, 60 стр.
шифра: 210414

Броширано
ф. 23×21, 66 стр.
шифра: 210415

цена: 250,00

цена: 250,00

Драган стојков
– сликар равнотеже

исповести
југословенске модерне

Броширано
ф. 23×21, 60 стр.
шифра: 210382
цена: 250,00.

Броширано
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210383
цена: 250,00

у светлости милене
павловић барили

момо капор
– у атељеу

Броширано
ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 210384
цена: 250,00.

Броширано
ф. 23×21, 32 стр.
шифра: 210385
цена: 250,00

социјална уметност
и социјалистички
реализам из вујичић
колекције

ликовна колонија
сићево

2018/2019

Броширано
ф. 23×21, 72 стр.
шифра: 210386
цена: 250,00.
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цена: 250,00

Броширано
ф. 23×21, 96 стр.
шифра: 210408
цена: 350,00

уметност у духовном
егзилу

КОЛЕКЦИЈА ПАВЛА
БЕЉАНСКОГ:
ПОНОВО У БЕОГРАДУ
Ј. Јованов

Броширано
ф. 23×21, 44 стр.
шифра: 210387
цена: 250,00.

Броширано
ф. 23×21, 108 стр.
шифра: 210332

ПОЕТИКА И СУДБИНА
XX ВЕКА
Из збирке Дома Војске
Србије,
Н. Кусовац
Броширано
ф. 23×21, 52 стр.
шифра: 210333
цена: 200,00

цена: 250,00

СПОМЕН – ЗБИРКА
МИОДРАГА МАРКОВИЋА
Броширано
ф. 23×21, 60 стр.
шифра: 210365
цена: 200,00

СЕДАМ УМЕТНИКА:
ПАРАЛЕЛА СЛИКАРСТВА И
ТАПИСЕРИЈЕ
Броширано
ф. 23×21, 54 стр.
шифра: 210379
цена: 250,00

даница јовановић
1886–1914
Броширано
ф. 23×21, 114 стр.
шифра: 210378
цена: 350,00

ПОСЛЕДЊА ДЕЦЕНИЈА
– САВА ШУМАНОВИЋ
Броширано
ф. 23×21, 78 стр.
шифра: 210346
цена: 200,00

МАЈСТОРИ БАНАТСКОГ
СЛИКАРСТВА ОД XVIII ДО XX
ВЕКА – Из збирке Народног
музеја Зрењанин
О. Скоко
Броширано
ф. 23×21, 52 стр.
шифра: 210331
цена: 200,00

Броширано
ф. 23×21, 36 стр.
шифра: 210373
цена: 250,00

грчка у свести и срцу
српских сликара

ПОРТРЕТИ – ОГЛЕДАЛО
ВРЕМЕНА – ВРЕМЕ ЛИЦА
– Градски музеј Вршац
Броширано
ф. 23×21, 60 стр.
шифра: 210364
цена: 200,00

100 ДЕЛА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ
ЂУРЕ ПОПОВИЋА

Броширано, ф. 23×21, 48 стр.
шифра: 210374
цена: 250,00

Броширано
ф. 23×21, 114 стр.
шифра: 210368
цена: 250,00

читање линије

ВЕЛИКА ИЗА ВЛАХА
БУКОВЦА

Броширано
ф. 23×21, 48 стр.
шифра: 210375
цена: 250,00

фантастични свет
илије башичевића
босиља
Броширано
ф. 23×21, 36 стр.
шифра: 210376
цена: 250,00

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

Броширано, ф. 23×21, 84 стр.
шифра: 210369
цена: 250,00

ЛЕГАТ ЛЕПОСАВЕ ЛЕПЕ
ПЕРОВИЋ
Броширано
ф. 23×21, 54 стр.
шифра: 210347
цена: 200,00

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
ЧАЧАК – Избор из збирки
Броширано
ф. 23×21, 60 стр.
шифра: 210329
цена: 200,00

2018/2019

милош бабић
– равнотежа знакова
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НОВО

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
Књига говори о улози медицинских сестара
у збрињавању болесних и рањених од манастирских болница до краја другог светског
рата. у ратовима за ослобођење србије свака
жена била је активна или потенцијална болничарка, као што је и скоро сваки одрастао мушкарац био борац. Голготу српске војске за време балканских ратова, Првог и другог светског
рата, подједнако су поднеле и болничарке у
цивилном и војном санитету. од првих школованих сестара-нудиља са брошем Косовке
девојке на униформи све до данас оне имају
само један циљ: служити ближњем, служити
му до последњег даха, не тражећи признања.

RANI I ODLOŽENI
ZDRAVSTVENI EFEKTI
OSIROMAŠENOG
URANIJUMA

Svetlana Žunić

RANI I ODLOŽENI ZDRAVSTVENI EFEKTI OSIROMAŠENOG URANIJUMA

Svetlana Žunić

9 788633 50540 6
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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

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

увоД у естетику у
стоматолошкој
Протетици
М. Драгањац
тврди повез
ф. 17×24,
150 стр.
шифра: 111244
цена: 385,00

рани и оДложени
зДравствени ефекти
осиромашеног
уранијума
С. Жунић
Броширано
ф. 15×23, 228 стр.
шифра: 111364
цена: 440,00
са попустом: 308,00

вируси и тумори
Н. Куљић Капулица

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

заразне болести у
срПском нароДу
и војсци током
ратова у 20. веку
Д. Микић

Парализа лица
Н. Јовић

Броширано
ф. 17×24, 208 стр.
шифра: 111028
цена: 330,00

11-05-2017 11:02:53 AM

тврди повез
ф. 17×24, 216 стр.
шифра: 111342
цена: 990,00
са попустом: 693,00

Tврди повез
ф. 19×31, 155 стр.
шифра: 110984
цена: 440,00
са попустом:
352,00

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

клоПка за гелере – у служби мира
и Хуманости, I издање
Д. Мандић

НОВО

тврди повез, ф. 22×28, 260 стр.
шифра: 111411
цена: 2.090,00 са попустом: 1.463,00
ратне деведесете године прошлог века изнедриле
су иновативни патент клопка за гелере др душанке
мандић, као средство за лечење рањеника. Њена
хуманост представљена на делу и значај овог изума
делегирали су је за добијање признања светске организације за интелектуалну својину уједињених нација „Жена ‒ светски проналазач” 1996. године.
Применом клопке пацијентима се неинвазивном
методом извлаче гвожђевити предмети, смањују
болови и стварају услови за нови, квалитетнији живот. више стотина медицинских картона бележи позитивне ефекте употребе овог изума, а специфични
случајеви описани су у књизи. од 2007. године овај
патент је уврштен у медицинска средства и званично се примењује као нова технологија у медицини,
а има и примену у лечењу других тегоба пацијената.

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

суициД,
Помоћ, наДа
– Психотерапијска
интервенција у кризи
након покушаја
самоубиства
Г. Дедић
Броширано
ф. 14×21, 140 стр.
шифра: 111250
цена: 330,00

AIDS – Хив инфекција
М. Ђокић
Tврди повез, ф. 15×21, 450 стр.
шифра: 310129
цена: 110,00

неуротраума
– конзервативни асПект
Р. Раичевић
Tврди повез, ф. 17×24, 352 стр.
шифра: 310112
цена: 385,00

аПарати и инструменти
са Практикумом Денталне
теХнологије
М. Јакшић
Tврди повез, ф. 17×24, 317 стр.
шифра: 110830
цена: 110,00

2018/2019

конусни телескоП у
мобилној
стоматолошкој Протетици
М. Јакшић
Tврди повез, ф. 17×24, 128 стр.
шифра: 110752
цена: 165,00

Броширано
ф. 20×24 224 стр.
шифра: 111003
цена: 550,00
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зборник раДова „жене мир
и безбеДност – роДна
анализа 2010–2015.”
Група аутора

НОВО

НОВО

Броширано, ф. 17×24, 200 стр.
шифра: 111413
цена: 1.969,00 са попустом: 1.378,30
др Биљана стојковић, мр татјана вишацки, пуковник др снежана васић, доцент др
Ксенија ђурић Aтанасиевски и сања савић
ауторке су овог тематског зборника радова,
који приказује искустава и резултате примене родне анализе у министарству одбране и
војсци србије у вези са садржајем резолуције
1325 савета безбедности уједињених нација
– Жене, мир и безбедност.
зборник, поред осталог, пружа хронолошки
пресек и сажету анализу резултата рада радне групе владе, радног тима министарства
одбране и војске србије и других институционалних тела и механизама родне равноправности формираних у републици србији
у циљу примене резолуције 1325. свакако,
зборник радова се, већим делом, односи на
актуелни аналитички оквир имплементације
националног акционог плана у министарству
одбране и војсци србије.

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

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

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

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

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

енглески
језик за војну
акаДемију
В. Миклуц
Броширано
ф. 17×24, 316 стр.
шифра: 111304
цена: 330,00

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

ВЕРСКA СЛУЖБA У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ –
Утицај на операције
копнене војске
С. С. Карапанџин
Броширано
ф. 14×21, 284 стр.
шифра: 111334
цена: 704,00
са попустом: 492,80

ЕКОНОМСКИ ЧИНИОЦИ ОДБРАМБЕНИХ
ПРИПРЕМА Р. СРБИЈЕ
М. Станић
Броширано
ф. 17×24, 480 стр.
шифра: 111248
цена: 2.200,00
са попустом: 1.320,00

ПЛОВИДБА
УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ
ПУТЕВИМА
С. Росић
Броширано
ф. 17×24, 396 стр.
шифра: 111238
цена: 880,00
са попустом: 528,00

познавање убојних
средстава, први део
Ј. Богданов
Броширано
ф. 17×24, 392 стр.
шифра: 111365
цена: 1.210,00
са попустом: 847,00

збирка решених
задатака из
термодинамике
Б. Крстић, М. Поповић
Броширано
ф. 17×24, 350 стр.
шифра: 111300
цена: 1.518,00
са попустом: 1.062,00

на прагу зрелости
психолошки аспекти
одабира војне професије
А. Ђорђевић
Броширано
ф. 17×24, 184 стр.
шифра: 111309
цена: 726,00
са попустом: 508,20

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ
ИНОВАЦИЈА
О. Чабаркапа
Броширано
ф. 17×24, 202 стр.
шифра: 111225
цена: 1.210,00
са попустом: 726,00

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

ЖЕНА У ОДБРАНИ
Ј. Шарановић
Броширано
ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 111033
цена: 220,00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
М. Вуруна, М. Љешевић,
С. Бакрач,
М. Милановић
Броширано
ф. 17×24, 206 стр.
шифра: 111281
цена: 550,00
са попустом: 440,00

ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ
ЛОГИСТИКЕ
Д. Јовановић
Броширано
ф. 17×24, 316 стр.
шифра: 111296
цена: 1.540,00
са попустом: 924,00

ОСНОВИ БОРБЕНИХ
ВОЗИЛА
С. Муждек
Броширано
ф. 17×24, 350 стр.
шифра: 111283
цена: 550,00
са попустом: 385,00

ТИМСКИ РАД У
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ
М. Андрејић,
О. Чабаркапа
Броширано
ф. 17х24, 100 стр.
шифра: 111263
цена: 1.760,00
са попустом: 1.056,00

МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТ
САЈБЕР РАТОВАЊА
Д. Младеновић
Броширано
ф. 17×24, 560 стр.
шифра: 111279
цена: 2.860,00
са попустом: 1.716,00
МОДАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТ
У ИСТРАЖИВАЊУ
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ СИСТЕМА
БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ
М. Гордић
Броширано
ф. 17×24, 312 стр.
шифра: 111254
цена: 1.100,00
са попустом: 770,00

ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У ЗБРИЊАВАЊУ ЦИВИЛНОГ
СТАНОВНИШТВА У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
К. Штрбац
Броширано, ф. 17×24, 252 стр.
шифра: 111066 цена: 550,00
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ У ПРОГРАМУ
„ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР“
М. Глишић
Броширано, ф. 17×24, 236 стр.
шифра: 111215 цена: 550,00
СТРАТЕГИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ
М. Ковач, Д. Стојковић
Броширано, ф. 17×24, 568 стр.
шифра: 111075, цена: 1.650,00
са попустом: 1.155,00

КРЦАЊЕ И ПРЕВОЗ ТЕРЕТА
М. Радојевић
СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ Броширано, ф. 17×24, 220 стр.
Колико знање страних шифра: 111243, цена: 550,00
језика доприноси борби
са попустом: 385,00
против тероризма
М. Јорданов
експертско оцењивање
М. Милићевић
Броширано
ф. 17×24, 240 стр.
Броширано, ф. 17×24, 268 стр.
шифра: 111061
шифра: 111305, цена: 1.210,00
цена: 550,00
са попустом: 726,00
наоружање и
гађање јединица
пешадије 1
М. Крлуч
Броширано
ф. 17×24, 268 стр.
шифра: 111333
цена: 682,00
са попустом: 474,40

ОРГАНИЗАЦИОНО
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ВОЈСКЕ
Д. Стојковић
Броширано, ф. 17×24, 260 стр.
шифра: 111065, цена: 550,00
са попустом: 440,00
ЦИВИЛНА КОНТРОЛА ВОЈСКЕ
– КОНТРОЛА БУЏЕТА
Р. Жугић
Броширано, ф. 17×24, 274 стр.
шифра: 111053 цена: 330,00
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Приручници

Преживети у
ПрироДи 1
З. Пешић

Преживети у
ПрироДи 2
З. Пешић

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

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

са попустом: 330,00

са попустом: 440,00

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

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

26
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цена: 110,00

Преживети у
ПрироДи 3
З. Пешић

У
МИ
ПРЕ
И
Р
П

енциклоПеДија
риболова на
рекама
и језерима
А. Ардељан

војне и свемирске
авантуре – облик
екстремног
туризма
Н. Маринковић

тврди повез
ф. 21×20, 320 стр.
шифра: 110968

Броширано
ф. 20×28, 345 стр.
шифра: 111064

цена: 880,00

цена: 550,00

12

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
са попустом: 792,00

Тврди повез
ф. 21×29, 439 стр.
шифра: 110932
цена: 880,00

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

2018/2019
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ХРАНА ВАШ
ЧУДЕСНИ ЛЕК
Џ. Карпер
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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

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
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цена: 165,00

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

15
ДРАМЕ 1
А. Поповић

РАТНИ ДНЕВНИЦИ
Н. Николић

РЕТОРИКА
Б. М. Рогановић

Тврди повез
ф. 14×20,
1406 стр.
шифра: 110872

Броширано
ф. 17×24,
176 стр.
шифра: 111051

цена: 660,00

цена: 440,00

Тврди повез
ф. 15×24,
406 стр.
шифра: 110850

ДРАМЕ 2
А. Поповић

СРПСКЕ НАРОДНЕ
ПОСЛОВИЦЕ И
ИЗРЕКЕ
Р. Марковић

ПСИХОЛОГИЈА
АРХЕТИПА, МИТ И
СТВАРНОСТ
М. Јовићевић

Тврди повез
ф. 17×24,
450 стр.
шифра: 111008

Броширано
ф. 14×20,
362 стр.
шифра: 110973

Тврди повез
ф. 14×20,
1260 стр.
шифра: 110962
цена: 660,00

цена: 550,00

цена: 385,00

цена: 330,00

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

16
цена: 330,00

СУКОБИ У СЕНЦИ
С. Влачић
Броширано
ф. 17×24, 284 стр.
шифра: 310148
цена: 550,00
са попустом: 440,00

ЕФЕКТИВНО
КОМУНИЦИРАЊЕ
ВОЈСКЕ
С ЈАВНОШЋУ
С. Ранђеловић
Броширано
ф. 17×24, 304 стр.
шифра: 111077

КОРЕНИ ВОЈНЕ
ПИСАНЕ РЕЧИ
И. Мијатовић
Броширано
ф. 17×24, 284 стр.
шифра: 310140
цена: 165,00

цена: 220,00

МУЗЕЈ СТАРИХ
ЦОКУЛА
Љ. Стојадиновић
Броширано
ф. 15×21, 228 стр.
шифра: 310146
цена: 220,00

РУКОВОДИЛАЦ У
ИНТЕРАКТИВНОМ
КОМУНИЦИРАЊУ
В. Цветановић
Броширано
ф. 17×24, 192 стр.
шифра: 110867
цена: 220,00

2018/2019

МОМО КАПОР – У
СКЛОНИШТУ ДУШЕ
(II издање)
Д. Марковић
Броширано
ф. 12х16,5, 252 стр.
шифра: 111284
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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

арсенал 2

арсенал 3

арсенал 4

арсенал 5

цена: 100,00

цена: 100,00

цена: 100,00

цена: 200,00

цена: 200,00

арсенал 6

арсенал 7

арсенал 8

арсенал 9

арсенал 10

цена: 200,00

цена: 300,00

цена: 300,00

цена: 300,00

цена: 300,00

Броширано
ф. 22×30
240 стр.
шифра: 140045

51- 6 0 2 0 11

Преглед савремене војне технике у свету и код нас.

Броширано
ф. 22×30
320 стр.
шифра: 140049

Броширано
ф. 22×30
320 стр.
шифра: 140051

Броширано
ф. 22×30
256 стр.
шифра: 140054

ARSENAL

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

Броширано
ф. 22×30
240 стр.
шифра: 140047

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,

уређаји у савременим војскама, нови руски

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
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крстарице, корисне ратне импровизације

ARSENAL

ракетни бацачи РПГ-30 и РПГ-32, оклопник CV90
Armadillo, лака вишенаменска тактичка возила,

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

летећа пешадија, егзоскелет, дански
вишенаменски ратни брод класе Абсалон, смарт

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...

Броширано
ф. 22×30
320 стр.
шифра: 140055

Броширано
ф. 22×30
256 стр.
шифра: 140057

Броширано
ф. 22×30
376 стр.
шифра: 140058

Броширано
ф. 22×30
376 стр.
шифра: 140059

Броширано
ф. 22×30
376 стр.
шифра: 140060

зиДни каленДар за 2019. гоДину
савремено наоружање и војна опрема војске србије
цена: 300,00

2019.

2018/2019

шифра: 210461
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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

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
е-mail: komercijala@odbrana.mod.gov.rs
телефон: 011/ 3241-254, 3201-810, војни 23-810

