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ПИТАЊЕ
Обраћамо Вам се у везиса појединим ставкама наведеним у конкурсној документацији за партију
бр. 45,а у циљу да најадекватније одговоримо на Ваш захтев. Молим Вас да обратите пажњу на
сугестије које смо изнели и уколико постоји могућност да измените конкурсну документацију.
Библиотека одељење за историју
Ставка бр. 7 - 88-210-0638-7 „Marko Jačov, Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di
Candia (1645-1669) I-II, 1992.“-тражено издање је распродато .
Ставка бр. 8 - 88-210-0689-1 „Cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre: Candia (1645-1669) –
Vienna e Morea (1683-1699), 1998.“-тражено издање је распродато.
Ставка бр. 9 -88-210-0730-8 „Marko Jačov, L’Europa tra conquiste ottomane e leghe sante, 2001.“тражено издање је распродато.
Библиотека одељења за психологију
Ставка бр. 10- 978-1-55798-464-7„How Students Learn: Reforming Schools Through Learner-Centered
Education, Nadine M. Lambert, Barbara L. McCombs, American Psychological Association (1994)“тражено издање је распродато.
Ставка бр. 15 - 978-0970267146 „Assessment of Children: Cognitive Foundations, 5th Edition, Jerome
M. Sattler, Jerome M. Sattler, Publisher (2008)“-добили смо информацију од издавача да је књига за
коју сте заинтересовани део сетаAssessment of Children: Cognitive Foundations + Resource Guide
to Accompany Assessment of Children: Cognitive Foundations.Књиге се продају искључиво као
сет, засебно се издања не могу купити.ИСБН број сета је 9780970267160.
Ставка бр. 22 -9780398077129 „Crisis Intervention: A Handbook of Immediate Person-to-Person
Help“-добили смо информацију од издавача да је књига распродата али је доступно новије издање
под исбн бројем 9780398081065.
Институт за психологију
Ставка бр. 25 – 9783319173023„Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Eraof PISA
and TIMS Editors: Klette, Kirsti, Bergem, Ole, Roe, Astrid“- 9783319173023 исбн књиге који сте
тражили је е-бооки издавач не продаје путем дистрибутера, већ искључиво крајњи корисници
имају могућност и право куповине. Доступно је и штампано издање под исбн бројем
9783319173016.
Ставка бр. 29-9781136592331John Hattie (2012): „Visible Learning for Teachers
Maximizing Impact on Learning„ -9781136592331исбн књиге који сте тражили је е-бооки издавач не
продаје путем дистрибутера, већ искључиво крајњи корисници имају могућност и право куповине.
Доступно је и штампано издање под исбн бројем 9780415690157.

Библиотека одељење за педагогију и андрагогију
Ставка бр. 52 – 9780787976231 „Melvin L. Silberman, Carol Auerbach (2014), Active Training: A
Handbook of Techniques, Designs, Case Examples and Tips“-доступно је новије издање под исбн
бројем 9781118972014.
Библиотека одељење за етнологију и антропологију
Ставка 73. -9780199665990Comparative politics / D. Caramani – Тражено издање је распродато,
доступно је новије под исбн-ом 9780198737421
Ставка 81. - 9780719047992 The hidden consumer: masculinities, fashion and city life 1860-1914 / C.
Breward. Manchester University Press, 1999 - Тражено издање је распродато.
Ставка 85. – 9780292775497In the land of Olmec / M.D. Coe, R.A. Diehl.University of Texas Press Тражено издање је распродато.
Библиотека одељење за филозофију
Ставка 127. – 9780230219687 „The Later Wittgenstein on Meaning”Daniel Whiting (ed.)-наслов књиге
није исправан, књига се зове „“The Later Wittgenstein on language“.
Библиотека одељење за класичне науке
Ставка 141. – 9782865380893 „Corpus des inscriptions paleophyrgie-nnes; Vol. I: Texte; Vol. II; Paris
1984.“-тражено издање је распродато.

ОДГОВОР
Имајући у виду изнете примедбе измењена је конкурсна документација и то
техничка спецификација за Партију 45 – Књиге страних издавача.
Рок за достављање понуда померен је и истиче дана 25.05.2017. године у
12,00 часова.
С обзиром да је у осталом делу конкурсна документација остала иста,
понуде које су достављене за остале партије биће прихваћене и на неизмењеном обрасцу
конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

