
Мирослав Јаћимовић
ОД ДОСЕЉЕЊА ДО ПРИСАЈЕДИЊЕЊА
Прваци Срба у Војводини

Поводом стогодишњице присаједињења Војводине Србији, намера наше издавачке куће 
је да допринесе обележавању овог веома значајног јубилеја. Историја Срба у Војводини, 
као нераскидив део историје српског народа и државе Србије, оставила је дубок траг у 
прошлости и дала је многобројне прваке који су обележили важан политички, војни и кул-
турни сегмент историје или епохе града, области, покрајине, земље и региона.
Ово издање је посвећено свима који желе да прошире своје знање, разумевање и кри-
тичко мишљење о прошлости Срба у Војводини и о вези те прошлости са садашњошћу.

повез: тврди шивени
обим: 79 страна
писмо: ћирилица
формат: А4
штампа: пун колор 
ISBN ознака: 978-86-84607-57-9
месец и година објављивања: новембар 2018.

Мирослав Јаћимовић
ЗНАМЕНИТОСТИ НА ДУНАВУ
Историја и култура на току кроз Србију

Река Дунав је изузетно важна као извор живота, али има битну улогу и у развоју пољоприв-
реде и индустрије, у саобраћају, туризму и бројним другим областима. Река у себи носи 
много историје, а ништа мање прича прошлости неће испричати ни њене обале.
На овој реци се налазе или су се налазили многобројни градови, тврђаве, мостови и друга 
ремек-дела архитектуре свог времена. Ова монографија управо има за циљ да представи 
најзначајније културне, историјске и природне знаменитости на реци Дунав и намењена 
је свима који воле да уживају у природи, који желе да упознају историју и географију, или 
онима који се већ баве туризмом и другим сродним делатностима.

повез: тврди шивени
обим: 87 страна
писмо: ћирилица
формат: А4
штампа: пун колор
ISBN ознака: 978-86-84607-63-0
месец и година објављивања: децембар 2018.

ПОНУДА 

посебних наслова  
у тврдом повезу  
за награђивање ученика  
и опремање библиотека

 1.320,00
дин.

 1.430,00
дин.



Радоје Домановић
ПРИПОВЕТКЕ, ХУМОРЕСКЕ  
И САТИРЕ
повез: тврди шивени
обим: 199 страна
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-02-2 
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Милован Глишић
ПРИПОВЕТКЕ
повез: тврди шивени
обим: 191 страна
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-07-7
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Петар Кочић
ПРИПОВЕТКЕ
повез: тврди шивени
обим: 183 стране
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-08-4
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Јован Стерија Поповић
ТВРДИЦА (КИР ЈАЊА) /  
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА / 
ПОКОНДИРЕНА ТИКВА
повез: тврди шивени
обим: 183 стране
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-09-1
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Петар Петровић Његош
ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ /  
ЛУЧА МИКРОКОЗМА
повез: тврди шивени
обим: 207 страна
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм) 
ISBN ознака: 978-86-81678-10-7
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Михајло Пупин
СА ПАШЊАКА  
ДО НАУЧЕЊАКА
повез: тврди шивени
обим: 279 страна
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм) 
ISBN ознака: 978-86-81678-11-4
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Бранислав Нушић
НАРОДНИ ПОСЛАНИК / 
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
повез: тврди шивени
обим: 245 страна
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-03-9
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Борисав Станковић
КОШТАНА / НЕЧИСТА КРВ / 
У НОЋИ
повез: тврди шивени
обим: 223 стране
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм) 
ISBN ознака: 978-86-81678-04-6
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Стеван Сремац
ЗОНА ЗАМФИРОВА /  
ИВКОВА СЛАВА
повез: тврди шивени
обим: 262 стране
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-05-3
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Лаза Лазаревић
ПРИПОВЕТКЕ
повез: тврди шивени
обим: 223 стране
писмо: ћирилица
формат: Б5 (165 x 235 мм)
ISBN ознака: 978-86-81678-06-0
месец и година објављивања:  
децембар 2019.

Издавачко-књижарско 
предузеће “Богуновић” доо
Карађорђева 62, 21000 Нови Сад
www.ikpbogunovic.rs

Издавачко-продајни сектор:

Телефон: 021/3002-029
Мејл: prodaja@ikpbogunovic.rs;
izdavastvo@ikpbogunovic.rs;
ikpbogunovic@gmail.com

Рачуноводство:

Телефон: 021/3003-226
Мејл:
racunovodstvo@ikpbogunovic.rs;
bogunovic.ikp@gmail.com

Пословни подаци:

ПИБ: 102579743
Матични број: 08777250
Текући рачун:
285-2211000000653-61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770,00
дин.

770,00
дин.

770,00
дин.

880,00
дин.

770,00
дин.

660,00
дин.

660,00
дин.

660,00
дин.

770,00
дин.

880,00
дин.


