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П И Т А Њ Е 
 
Обраћамо Вам се у вези са појединим ставкама наведеним у конкурсној документацији 
за партију бр. 11, 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. 4 -978-90-04-37369-3 „Supplementum Epigraphicum Graecum, LXIV (2014), 
Brill, Leiden-Boston 2018“ књига излази из штампе у децембру 2018. 
 

Библиотека одељења за педагогију и андрагогију 
Ставка бр. 17- 9780876597972 Sandra Duncan, Jody Martin, and Sally Haughey: Through a 
Child's Eyes: How Classroom Design Inspires Learning and Wonder, Gryphon House, Inc., 
2018  - исбн који сте навели у Вашем захтеву је у кindle формату  који се очитавају на 
посебним уређајима који нису заступљени у Србији. Доступна књига је  у  меком 
повезу под исбн бројем 9780876597965. 
 

Ставка бр.18- 978-0942702040 Jim Greenman: Caring Spaces, Learning Places-kњига је 
распродата. 
 
Библиотека одељења за социологију 
Ставка бр. 25-  978-0312233297 Social Theory and Social Change, Trevor Noble-добили 
смо информацију од издавача да књига није намењена продаји на нашем тржишту. 
 
Ставка бр. 28- 9781400889464 Taken for Granted - The Remarkable Power of 
Unremarkable, Eviatar Zerubavel -- исбн који сте навели у Вашем захтеву је у кindle 
формату  који се очитавају на посебним уређајима који нису заступљени у Србији. 
Доступна књига је  у  тврдом повезу под исбн бројем 9780691177366. 
 
Ставка бр. 31-978-0-745-66678-5 Management: A Sociological Introduction, Keith Grint- 
исбн издање који сте навели у Вашем захтеву се односи на електронско издање. 
Доступна књига је у меком повезу под исбн бројем 9780745611495. 
 
Ставка бр. 34- 978-1491513217 Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, 
and the Astonishing Rise of Mental Illness in America,Robert Whitaker-исбн који сте 
навели се у Вашем захтеву се односи на цд,а не на књигу. Доступно  књига је у меком 
повезу 9780307452429. 
 



 
Библиотека одељења за археологију 
Ставка 49. 9781136649455 John C. Coleman (2011). The nature of Adolescence (fourth 
edition)-исбн издање који сте навели у Вашем захтеву се односи на електронско 
издање. Доступна књига је у меком повезу под исбн бројем 9780415564205. 
 
Библиотека одељење за психологију 
Ставка бр. 53- 978-1464178870 The Development of Children /  
Cynthia Lightfoot, Michael Cole, Sheila R. Cole- књига је распродата,доступно је у 
тврдом повезу под исбн бројем 9781319135737 
 

О Д Г О В О Р 
 

У вези са изнетим примедбама измењена је техничка спецификација 
конкурсне документације за Партију 11, и то под ставкама 4, 17, 25, 28, 31, 34, 49 и 53. 

Према сазнањима Комисије за јавне набавке наслов под ставком 18. је 
доступан тако да у односу на изнету примедбу за наведену ставку неће се вршити 
измена техничке спецификације конкурсне документације. 

Рок за достављање понуда померен је и истиче дана 15.11.2018. године у 
12,00 часова. 

С обзиром да је осим за Партију 11, техничка документација конкурсне 
документације остала иста, понуде које су достављене за остале партије биће 
прихваћене и на неизмењеном обрасцу конкурсне документације. 
 

С поштовањем, 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 

 


