
  Контакт особа:                                                                                                              Цене у     Цене са                
  Душан Минић -  телефон: 069/53 85 333                                                                   књижарама     попустом                                                                                                                                   
  мејл:  knjiga.info@gmail.com                                                                                                  (са ПДВ)    (без ПДВ) 
 
     

АКТУЕЛНО  
Петар II Петровић Његош  – Сабрана дела  (7 књига)*   цена: 6.458,00/ 4.784,00 
                                      
Дело Петра Другог Петровића Његоша за српску културу је од пресудног 

значаја, као заветно писмо којег се наш народ у минулим вековима држао и 

онда кад му је било најтеже. 

 

Имајући у виду ове и многе друге димензије дела Петра II Петровића 

Његоша, наша издавачка кућа одлучила је да крене спремна у 2013. годину и 

прославу значајне годишњице – 200 година од рођења највећег српског 

песника и владике Петра II Петровића Његоша штампајући ново издање 

сабраних Његошевих дела у седам томова (тврди повез, формат 14x21 cm).  

 

 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Пјесме                                                            5. Лажни цар Шћепан Мали 

2. Свободијада/Глас каменштака                   6. Огледало српско 

3. Луча Микрокозма                                         7. Проза/Изабрана писма/ 

4. Горски Вијенац                                                 Из биљежнице/Преводи 

 
 

Издавачка кућа „Штампар Макарије“ спремна је да се укључи у прославу 

јубилеја 200 година од рођења Његоша организујући књижевне вечери и 

промоције сабраних дела.   

 

 
 
* За више информација о ценама појединачних издања овог комплета контактирајте нас. 
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Библиотека  „Златно доба српске поезије“* 

     
 
Алекса Шантић              Јован Дучић                  Лаза Костић                  Милан Ракић 

 

 

          

 

 

 756,00/595,00               702,00/552,50              756,00/595,00              756,00/595,00 

 

Јован  Јовановић Змај               Владислав Петковић Дис                Војислав Илић  

   

 

 

 

 

             756,00/595,00                                   756,00/595,00                              702,00/552,50 
 
 
*Сва издања ове едиције су у тврдом повезу са заштитним омотом. (Објављено 2012. год.)  

 

 
 

Историја српског народа – Владимир Ћоровић (4 тома)        2.268,00/1.680,00 

       

Свеобухватна историја Срба, од продирања Словена на 

Балкан до периода између два светска рата, а у рукопису 

једног од најзначајнијих историчара ових простора. Ово 

издање приредио је Богдан Томановић. (тврди повез ,21cm). 

 

 



Јован Дучић – Сабрана дела (7 књига)                                  цена:  3.450,00/2.556,00   

 

 Комплет обухвата следећих седам наслова овог великана. 

   (тврди повез 14x21cm): 

 1. Песме  

 2. Градови и химере  

 3. Благо цара Радована и Јутра са Леутара  

 4. Моји сапутници 

 5. Стаза поред пута 

 6. Гроф Сава Владисављевић  

 7. Верујем у Бога и Српство  

 
*За више информација и цене појединачних издања овог комплета контактирајте нас. 

 

Херцеговина – Јевто Дедијер                                                  цена:  1.944,00 / 1.350,00 
   

Српске јуначке песме – Ој Давори, ти, Косово равно          цена:  583,20/ 405,00   
 

Пето - допуњено и преуређено издање антологије „Српске 

јуначке пјесме“   састоји се из шест циклуса збирке, богатог 

предговора садржаног у 28 страница уводних текстова и 

великог речника мање познатих речи и израза. Избор песама и 

предговор приредио је Рајко Петров Ного. (Меки повез). 

 

Живот, обичаје и навике спрског народа најбоље  је описао 

Јевто Дедијер у свом чувеном делу „Херцеговина“, 

насталом као резултат научног истраживања самог аутора 

и његових сарадника. У том делу Дедијер и сарадници 

сакупили су веома драгоцене етничке и историјске податке 

о животу  и раду људи и њиховим етничким променама и 

сеобама током 18. и 19. века. Они су запазили да на 

територији Херцеговине живе веома старе српске 

породице, још од 12. века од времена владавине Стефана 

Немање (1169-1196. године). Из ових породица, када су се 

разбратила стара братства, током времена настале су нове српске породице 

у Херцеговини које су кренуле у расејање широм света. Др. Јевто Дедијер, 

рођен је 1879. године у селу селу Чепелице код Билеће, био је ученик и 

сарадник великог српског научника Јована Цвијића који је уредио „Српски 

Етнографски зборник“ у издању Српске краљевске академије, чија је 

књига дванаеста управо „Херцеговина“. (Ексклузиван тврди повез). 

    

 

 



Хаџи Радован Бећировић   -  Збирка поема у три тома     цена: 1.566,00/1.305,00 

 

 

 

 

 

 

 

Основни услов да би се створили велики људи данашњице је неминовно и 

нужно поштовање великана прошлости. Међу њима је свакако и Радован 

Бећировић-Требјешки, човек и народни певач који је својим делом оставио 

дубок људски и уметнички траг у времену у којем је живео. Његово име се и 

данас, на нашим ширим просторима, изговара са посебним поштовањем и 

дивљењем, јер је изнедрио дивне стихове који представљају право духовно и 

културно богатство. (тврди повез) 

 Горски престо 

 Царев Лаз 

 Поломљене сабље 
 

Будо Симоновић   -  Од млинара до барда                                   цена: 702,00 /552,50 
 

Овом биографијом  се заокружује прича о Хаџи Радовану 

Бећировићу, великану који је васкрснуо гусле и наш свети 

инструменат винуо у незаборав. (тврди повез) 

 
 
* Цена за комплет  „Збирка поема у три тома“ + „Од млинара до  
барда“:   2.268,00 / 1.785,00 

 

Матија Бећковић  -  изабране песме и поеме                             цена: 388,80 / 306,00 

Избор за ову збирку начинио је сам песник. Издавачке куће „Октоих“ и 

„Штампар Макарије“ припремају сабрана дела Матије Бећковића. 

Позивају се сва правна и физичка лица на сарадњу по питању 

заједничког учешћа у овом јединственом издавачком подухвату, а на 

обострано задовољство и добробит нашег народа. Представимо 

васколиком српству неизмерну књижевну и историјску вредности 

целокупног опуса овог  великана савременог доба. За више 

информација и сачињавању Уговора о спонзорству будите слободни и 

контактирајте нас.  С поштовањем,  Душан Минић  069 53 85 333  knjiga.info@gmail.com 

mailto:knjiga.info@gmail.com


 

АКТУЕЛНО 

Милош Црњански – Сабрана дела (16 књига)              цена:  17.280,00/12.000,00   

 Издање књижевног опуса великог лиричара, 

романописца, есејисте и дипломате које чини 16 

књига посебно је актуелно у години јубилеја 120 

година од рођења овог великана.  Поред већ 

објављених бисера писане речи, садржи још 

необјављене политичке и новинарске 

текстове,  „Књигу о Светом Сави“ из 1934. 

године, репортаже и путописе. (тврди повез)  

 

1. Роман о Лондону I                                   10. Драме 

2. Роман о Лондону II                                  11. Есеји 

3. Сеобе                                                          12. Ембахаде I - III  

4. Друга књига сеоба I                                 13. Ембахаде IV 

5. Друга књига сеоба II                               14. Свети Сава, Дневник  о 

6. Лирика Итаке и коментари                          Чарнојевићу, приповетке, проза                  

7. Књига о Микеланђелу                            15. Политички списи 

8. Код Хиперборејаца I                                16. Путопис 

9. Код Хиперборејаца II      

        

* За више информација о ценама појединачних издања овог комплета контактирајте нас. 

 

 

Меша Селимовић –  Дервиш и смрт                                 цена:   702,00 / 552,50 
 

Мехмед - Меша Селимовић је рођен 26. априла 1910. у Тузли, 

а умро је 11. јула 1982. у Београду. Био је истакнути српски 

писац из Босне и Херцеговине који је стварао у другој 

половини 20. века. Издања су у ексклузивном тврдом повезу.  

Из ове едиције поред поменутог у понуди су и следећи 

наслови: 

 1. Дјевојка црвене косе                                                                  цена:  453,00  /  357,00 

  2. Магла и мјесечина                                                                      цена:  313,00  /  246,50 

  3. За и против Вука                                                                          цена:  313,00  /  246,50 
 



 

Иво Андрић – На сунчаној страни                                                 цена:  594,00 / 467,50 

 

Потпуно нови и јединствен наслов - реконструкција првог 

Андрићевог романа "На сунчаној страни" објављен у новембру 

2011. поводом педесетогодишњице доделе Нобелове награде 

овом писцу. (тврди повез). 

Из ове едиције поред поменутог у понуди су и следећи 

наслови: 

1. Травничка хроника                                                                      цена:  691,20  /  544,00 

 2. Проклета авлија                                                                            цена:  421,20  /  331,50  

 3. Омер паша Латас                                                                           цена:  561,60  /  442,00 

 4. Јелена жена које нема                                                                цена:  518,40  /  408,00 

 5.  Госпођица                                                                                         цена:  486,00  /  382,50 

 

 

Нови Вујаклија                                                                                  цена:  5.940,00/ 4.125,00  

 

Вујаклија за 21. век доноси најбоље особине овог 

дуговеког Лексикона страних речи и израза, али 

читаоцима представља и објашњава и читав низ нових 

речи које су се у међувремену појавиле у нашој 

свакодневици. У односу на досадашња издања 

Лексикона страних речи и израза, ово издање доноси 

велики број нових речи и термина, као и допуњених 

постојећих одредница на преко 300 нових страна. Нове 

речи потичу из различитих области, од науке до 

свакодневице, од филозофије до политичке теорије, од 

антропологије до медицине, од психологије до 

информатике, од књижевности до теорије културе, од 

економије до политике, од социологије до уметности, од 

образовања до маркетинга...  

Ово издање Лексикона страних речи и израза Милана Вујаклије резултат је 

дугогодишњег преданог и брижљивог рада др. Драга Ћупића. У сарадњи са 

тимом састављеним од најбољих савремених српских лингвиста, Ћупић је 

некима од постојећих термина додао нова значења којих раније није било у 

Вујаклијином Лексикону, док је новим терминима значајно проширио обим 

и теметске просторе капиталног Вујаклијиног дела. (тврди повез, 24cm).  
 

 



 

АКТУЕЛНО 

Војислав Гледић  -  Математички приручник (2012.)        цена: 756,00 / 595,00 

Припремљен како би ученици средњих школа могли да 

на једноставан, брз и прегледан начин обнове 

одговарајуће градиво из матеметике.  

Посебно ће послужити ученицима IV разреда као 

припрема за полагање пријемног испита на 

појединим факултетима. Добро ће доћи и касније, на 

студијама природних наука као кратак - целовит 

преглед основних формула, правила, дефиниција и 

теорема.  

Уз теоријски део приручника налази се мноштво 

илустрација, као и известан број решених задатака из области: алгебра, 

(аналитичка) геометрија, тригонометија, математичка анализа. 

Сферна тригонометрија је дата како би је могли примењивати ученици, 

студенти и стручњаци којима је ова област потребна.  (Меки повез). 

 

 

Историја Иконописа од VI до XX века  - Група аутора   цена: 3.780,00/2.800,00   
  

 Ова књига се бави иконом као потврдом православног 

принципа севремености. Дело је групе релевантних 

византолога и историчара иконографије: Лилије 

Јевсјејеве, Наталије Комашко, Михаила Красина, 

Игумана Луке (Головкова), Јелене Осташевко, Олге 

Попове, Ангелине Смирнове, Ирине Јавзикове и Ане 

Јаковљеве. Књига нуди богат фонд информација која 

употпуњују поглавља о богословским основама иконе и 

иконографије, о техици икона, византијским иконама 

6-15. века, грчким иконама 10-15. века после пада 

Византије, иконама древне Русије 11-17. века, 

грузијским иконама 10-15. века, иконама Србије, 

Бугарске и Македоније 15-17. века, иконографији 

Украјине, Белорусије и Румуније, руским иконама 18-20. века и иконама 

20.века.Овим значајним историјским издањем актуелизовано је питање 

смисла иконе, питање њеног онтолошког аспекта, а поред тога подстакнуто 

подсећање на увек живу слику прве иконе, на њено примарно значење које 

се односи на приказивање јединственог лика Божјег. (Ексклузивно издање, 

изузетно квалитетне репродукције у пуном колору, тврди повез). 

 



 
Сабрана дела Иве Андрића у двадесет томова          цена: 29.196,00/ 20.250,00 
 

У част педесетогодишњице 

доделе нобеловог признања 

Иву Андрићу (2011. год.), 

објављена су његова сабрана 

дела у двадесет томова. До 

сада најцеловитије 

представљање дела Иве 

Андрића, по много чему 

јединствен уређивачки и 

издавачки подухват 

приредила је екипа из 

Андрићеве задужбине, председник академик Радован Вучковић, Жанета 

Ђукић-Перишић, и Биљана Ђорђевић-Мироња. Ово је први комплет 

сабраних дела у коме се нашао један број нових текстова који су од 1981. 

године из Андрићеве оставштине и фонда приређени. Реч је о новим 

текстовима прозе, есеја, записа, дневника и писама. Већ и таквим 

употпуњењем пишчев опус може се сагледати у новом светлу, а посебно ако 

се узме у обзир да је посебан том Андрићеве преписке, дакле посебна књига 

писама, први пут овако штампана.  

Исто толико важно је да је у ово издање уврштен један потпуно нов 

наслов, реконструкција Андрићевог првог романа „На сунчаној страни“. 

Тако се у овом издању појављује, практично, за читаоца нови Андрићев 

роман, који је био познат само академској публици из једног издања 

Матице српске у веома малом тиражу. 

Затим  први пут се појављују Андрићеве оригиналне збирке приповедака, 

оне које је он сам обликовао 1924, 1931. и 1936. године под називом 

Приповетке, 1948. као Нове приповетке и 1960. као Лица. Тако су 

аутентичне приповедне целине обновљене у овом издању, а преостале 

приповетке, управо као и сви други појединачни текстови, дати у 

хронолошком реду. (Твди повез, заштитни омот, ексклузивно дизајниран 

оквир за цео комплет књига). 

 

  1. Песме Ex Ponto и немири                    11. Госпођица 

  2. Приповетке                                           12. Проклета авлија 

  3. Нове приповетке                                   13. Омерпаша Латас 

  4. Приповетке I                                         14. Дисертација, есеји и критике I 

  5. Приповетке II                                        15. Есеји и критике II 

  6. Лица                                                       16. Записи и путописи 

  7. Кућа на осами                                       17. Знакови поред пута 

  8. На сунчаној страни                              18. Свеске и дневници     

  9. Травничка хроника                              19. Писма 

10. На Дрини ћуприја                                20. Разговори 

*За више информација и цене појединачних издања овог комплета контактирајте нас. 



Радован Зоговић – Сабрана дела (10 књига)                 цена:  4.320,00 / 3.200,00  
         

Зоговић је писао песме, приповетке, критике, програмске 

и полемичке чланке, бавио се историјом књижевности, 

преводио много, нарочито са руског језика. Најважнији  

му је песнички рад. Спада у породицу песник 

револуционара какви су се у прошлом веку јавили у 

многим земљама и на свим континентима, а 

родоначелник им  је Мајаковски. (меки повез). 

1. Пркосне строфе                                     6. Старинска и друге приче 

2. Лично, сасвим лично                            7. Кожух с пола рукава 

3. Повремено заувијек                              8. На попришту 

4. Пејзажи и нешто се дешава                 9. Успутно о незаобилазном 

5. Ноћ и пола вијека                               10. Постајање и постојање 

 

 

Данило Ераковић – Сабрана дела  (2012.)                          цена:  3.952,80/2.928,00     

 

Романи: “Мозак у гипсу”, “Тјескоба”, “Непостојећи људи”, 

“Сеоба душа” 

Збирка песама: “Црна краљица”. 

Сва дела објављена су током последње две деценије, уз 

рецензије и огледе врло компетентних књижевних 

критичара и теоретичара (Душан Костић, проф. др Гавро 

Перазић, проф. др Ново Вуковић, проф. др Ратко Божовић, 

Павле Горановић, Мила Чордашевић, Богић Ракочевић и 

други). (латиница, меки повез) 

 

Катарина Брајовић – Штампар и Вероника (2012.)*             цена:  756,00/525,00  

 

Романсирана биографија Божидара Вуковића Подгоричанина, 

првог српског штампара, која оживљава 1499. годину и важне 

личности венецијанске ренесансе попут Алда Мануција, 

Марија Сануда, Андреа Торесанија, Ану Нотарас, кроз љубавну 

причу и неизвесну дипломатску мисију. Ова књига осветљава 

детаље интелектуалног живота Зете и Венеције, као и зачетак 

индустрије штампарства која ће револуционарно изменити 

духовне и културне квалитете дотадашње стварности. (Меки 

повез). 

*Овај роман је ушао у ужи избор за  НИН-ову награду за роман 2012. године .  

 



Глас пастира из Острога  - Епископ Јован                                    цена: 648,00 / 510,00   
 

 Племенитост беседништва владике Јована, аристократичност 

побожности његове понете из родитељског дома, тихи глас 

човека који је смерно свестан  своје немоћи и висине дужности 

који му је Црква поверила – све се то види из ове књиге. Види 

се велико дивљење тајнама Божјим, литургијско-васкршња 

радост победе над смрћу, свест о томе да је и немоћном дата 

свемоћ у Христу, златоустовско поверење у стилу беседе која и 

од камења може начинити децу Аврамову. (тврди повез) 

 

Велибор Џомић–Србска црква, Љотић и Љотићевци       цена: 1.296,00/960,00 
   

Аутор се, на основу архивске грађе црквене 

провенијенције, на преко 400 страница бави положајем 

Светог Архијерејског Синода СПЦ, архијереја и 

свештенства за време наци-фашистичке окупације, а 

посебно односом Димитрија Љотића и припадника 

Југословенског народног покрета „Збор" према Светом 

Синоду СПЦ, Патријарху Гаврилу, Митрополиту Јосифу, 

Светом Николају Жичком и другим архијерејима и 

свештенослужитељима у том периоду. У књизи је посебно 

наглашено да ни Свети Синод, ни архијереји, а ни огромна већина 

свештенства СПЦ није подржавала идеологију и политику Димитрија 

Љотића за време окупације, али и да су због таквог става изузетно били 

нападани од стране Љотића, Јонића и њихових следбеника. Период о коме 

је ријеч, а посебно нерасвијетљени односи у њему су деценијама 

представљали повод за различите нападе на Српску Православну Цркву. 

Књига оца Велибора Џомића успјешно одговара на многе нетачно изречене 

судове идеолошких историчара различитих опредјељења. Књига обилује до 

сада непознатим документима и до детаља и нијансирано описује то 

драматично вријеме, догађаје и личности. 
 Извор: Митрополија црногорско-приморска. (тврди повез, 24cm) 

Слободан Томовић – 5000 вриједносних судова                  цена:  1.296,00/960,00 

 

„Ово није књига мудрости, јер мени је страна логика 

мудровања. Трудио сам се да поставим три – четири логичке 

хипотезе које сам разрадио. Никада се нисам трудио да идем 

једним правим трагом филозофским, нити да угађам 

идеологијама, владајућим и невладајућим“ - аутор. 

(тврди повез, 24cm) 

 



Споменица Вучедолске битке 1876                                               цена:  972,00/ 810,00 
 

„Овдје је Господ видио своју благодат и своју милост на 

народ свој којега је призивао у помоћ на младога књаза 

Николу Петровића и на црногорске и херцеговачке војводе 

и војнике који су у једној мисли, у једној вјери и једном духу 

сабрани овдје да се боре за крст часни и слободу златну - за 

ослобођење свога народа и свога оточаства. Читамо у 

"Споменици" како се књаз Никола молио Богу приликом 

битке на Вучјем долу. Знамо да је био побожан владар, као 

што су били побожни и сви Петровићи. Знамо да су сви 

били једнодушни, да није међу њима било колебања, двоумљења којем 

народу и којој вјери припадају. Радили су све да не дозволе да међу њима 

буде расцјепа. И зато им је Бог дао тако величанствену побједу- извор: 

Владика Јоаникије (тврди повез). 

 

Др. Зоран Лакић*   -  Даниловград  кроз историју                 цена: 1.296,00/960,00 
 

Прва завичајна књига монографског карактера о овом крају. 

Колико ће хроничаре Даниловграда и Бјелопавлића привући 

два прва поглавља ове књиге „Завичајне теме" и „Црногорске 

теме", тако ће пажњу и свих других којима ова књига дође до 

руку побудити Лакићеви некарактеристични есеји сабрани у 

поглављима „Ствараоци и завичај" и „Даниловград у 

историографији".  (тврди повез, 24cm)         

 
*Амерички биографски институт је Др. Лакића 2008. године уврстио у личности 

године, а 2009. године Француска му је доделила Орден легије части. 

 

 

 

Веселин Матовић  -  Ноћ дугих маказа (2012.)                           цена: 756,00/525,00 
 

Непоколебљиви првоборац за српски језик и књижевност, који 

је, као и његова супруга и још 24 њихове колеге, 2004. године 

остао без посла јер није пристао на преименовање српског 

језика, објавио је књигу индикативног наслова "Ноћ дугих 

маказа" и до кости разголитио сав бесмисао и силобатност 

црногорске власти која је, не само преименовала српски језик 

већ затире и сваки траг српске духовности и културе на тлу 

Црне Горе. (меки повез) 

 



 
Гојко Челебић – Достојевски и запад (2012.)                          цена:  756,00/595,00 

 

Књига тражи посвећеног читаоца, стрпљивог и спремног на 

дијалог са Челебићевим не само основним, иначе захтевним 

текстом, већ и са оним садржаним у преко 450 фуснота, које су 

текст за себе (латиница, меки повез). 

 

Ни дана без љубави                                                                           цена: 594,00 / 467,50 

  

 365 текстова о љубави, за сваки дан у години по једна изрека 

песма, прича и мисао познатих умних људи широм света и са 

наших простора (латиница, тврди повез). 

 

 

Одабрана љубавна писма                                                                 цена:  853,20 / 592,50          
 

Толико љубави и нежности је прохујало светом и веком, а 

толико мало је остало забележено за будућност, за долазеће 

љубавнике и њихове романтичне тренутке. Ипак, фрагменти 

појединих славних, бурних веза и односа су се очували, јер су 

њихови актери биле личности свесне не само своје љубави, већ 

и њене литерарне стране. Пред вама су најлепша и 

најузбудљивија слова страсти, чежње, патње(лат. меки повез) 

 

Антологија љубавне поезије – Очију твојих да није            цена:  388,80/306,00          
 

Народне песме, Његош, Бранко Радичевић, Змај, Ђура Јакшић, 

Милан Ракић, Велимир Рајић, Дис, Сима Пандуровић, Вељко 

Петровић, Милутин Бојић, Лаза Костић, Војислав Илић, Алекса 

Шантић, Јован Дучић, Иво Андрић, Милош Црњански, 

Момчило Настасијевић, Десанка Максимовић, Раде Драинац, 

Васко Попа, Мика Антић. (тврди повез). 

 

 



 

Граматика енглеског језика  -  Оливера Жунић                     цена: 432,00/ 340,00 
 

 
 

Једноставно написан и са прецизно конципираним 

објашњењима, уџбеник представља врсту допуне и значајног 

ослонца при самосталном учењу енглеског језика или у 

његовој настави у школама. (меки повез) 

 
 

Владимир Секулић – Уџбеник енглеског језика са CD-ом       967,68 / 716,80                                                              

 

 Програм је урађен по угледу на најпознатије 

електронске курсеве страних језика. У погледу 

структуре, садржаја и техничких решења, 

уџбеник је конструисан по најсавременијим 

стандардима мултимедијлног издаваштва. 

Коришћење програма је изузетно једноставно 

и може се савладати за свега неколико 

минута. Што се садржаја тиче Уџбеник енглеског језика представља 

проверено штиво чија је штампана варијанта доживела дведесет издања. 

Метода професора Секулића наишла је на позитивне критике свих 

познатих имена домаће и стране лингвистике, а као посебно ефикасна 

показала се на тестовима који се примењују у Сједињеним Државама. 

Уџбеник се састоји из тридесетак лекција, а свака од њих обухвата 

неколоко целина: речник, текст вежбе, објашњења, вежбе и увежбавање 

образаца. За све ове целине дат је квалитетан изговор (преко пет сати 

аудио записа), а пажња је обраћена на специфичности и разлике између 

америчке и британске варијанте енглеског језика. (Меки повез, тврда 

кутија за CD). 

 

Народне бајке – Ватра самотвора                                             цена:  518,00 / 408,00                                              

  

Баш Челик, Дивљан, Дијете са девет чирака, Дјевојка бржа 

од коња, Дјевојка цара надмудрила, Зла браћа, Зла жена, 

Зла маћеха, Лијек од мађија, Лијепе хаљине много шта 

учине, Манитоња, Међо Међедовић, Мустафа и Мерима, 

Пепељуга, Правда и кривда, Тица Дјевојка, Три јегуље, Ћосо 

и Дивови, Царев син Шого, Црно јагње.  (тврди повез) 

 
 

 



   
Кристина Бјерк/Лена Андерсон–Линеа у Монеовом Врту       1.296,00/960,00 
                                                                     

  „Линеа“ је духовито 

осмишљен туристички 

водич по париским 

музејима и галеријама, 

њиховом радном времену, 

саобраћајним везама, који 

пружа драгоцене 

информације странцима о 

граду светлости, све то 

трагом импресионистичке кичице Клода Монеа уз монографију (за 

почетнике) и репродукције слика овог значајног уметника. 

Девојчица Линеа је превалила далеки пут да би видела Монеова платна, 

слике изложене у музејским поставкама импресионизма и упознала се с 

његовим делом, гледала његове пејзаже, цвеће, његове мостове. Да би 

осетила аутентичност амбијента у ком је уметниок живео и стварао 

девојћица ће посетити Монеову ружичасту кућу и врт.(тврди повез, фор. 

А4) 

 

Бранко Ћопић – Јежева кућица                                           цена:  1.458,00 / 1.012,50 
 

 

    

 

 

 

 

 

„Поема Јежева кућица је врхунац Ћопићеве магије. Ништа тако мило и 

чедно на нашем језику није написано. Јежурка Јежић, ћудљиви 

усамљеник са бодљама као јамцем своје независности, постаје мало 

шумско божанство. Kо прочита ову поему, не може срести јежа, а да се не 

осмјехне Ћопићевим осмјехом."  Рајко Петров Ного. (тврди повез, пун 

колор, заштитни омот,  А4) 

 

 



   Марк Твен – Доживљаји Тома Сојера                                      цена:  604,08 / 448,00                                            

 

 

 

 

 

 

 

Ерих Најт – Леси се враћа кући                                                     цена:  604,08 / 448,00 

 

 

 

 

 

 

Жил Верн – 20.000 миља под морем                                         цена:  604,08 / 448,00  

 

 

 

 

 

 

Сва издања дечије библиотеке су у тврдом повезу, за комплетну понуду контактирајте нас. 
 

СВА НАША ИЗДАОА МПГУ СЕ КУПИТИ НА РАТЕ АДМИНИСТРАТИВНПМ 
ЗАБРАНПМ ИЛИ ЛИЧНИМ ДПГПВПРПМ СА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ КУПЦЕМ 
 

 
 

Душан Минић -  телефон:  069/ 53 85 333           мејл:  knjiga.info@gmail.com 
За издавачке куће „Пктоих“ и „Штампар Макарије“  
 

mailto:knjiga.info@gmail.com

