Поштовани родитељи,
Нудимо Вам могућност куповине уџбеничких комплета за школску 2022/23. годину у претплати и на рате.
Плаћање је омогућено у четири месечне рате.Списак уџбеника у прилогу у складу је са одлуком
Наставничког већа и Савета родитеља ОШ "Надежда Петровић".
Ваша сагласност се базира на добровољној основи. Уџбеници ће бити дистрибуирани и подељени
ученицима у школи до 1.9.2022. год.

ТРЕЋИ РАЗРЕД
ред.б
р.

издавач

аутор

1 Нови логос

мр Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

2 Нови логос

Ј.Срдић

3 Нови логос

мр Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

4 Нови логос

И.Иванчевић, С.Тахировић

5 Нови логос

Андријана Шикл Ерски,
Марина Мунитлак

предмет

Српски језик

6 Нови логос

Математика

Природа и
друштво

7 Клетт
Гинтер Гернгрос, Херберт
Пухта, Вишња Брковић

Енглески језик

8 Клетт

назив уџбеника

цена

Читанка“Уз свету речи “

850.00

Граматика“Дар речи“

690.00

Радна свеска

750.00

Математика 3 уџбеник из 4
дела

1,590.00

Природа и друштво - уџбеник

930.00

Природа и друштво - радни
листови

830.00

Playway to English 3, уџбеник за
3. разред основне школе

790.00

Playway to English 3, радна
свеска за 3. разред основне
школе

590.00

ЦЕНА КОМПЛЕТА

7,020.00

НАРУЧУЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ЦЕО КОМПЛЕТ - ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРУЏБИНЕ УЏБЕНИКА НИСУ МОГУЋЕ
Име и презиме ученика и одељење у 2022/23.год.
ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ПРЕКО "Школски сервис Гајић"д.о.о. И ДА ЋУ НАВЕДЕНИ
ИЗНОС ПЛАТИТИ У ЧЕТИРИ МЕСЕЧНЕ РАТЕ и то (уплатом прве рате дајем сагласност за набавку уџбеника, у случају
кашњења уплата следећих рата сматраће се да је родитељ одустао од претплате и уплаћен износ биће враћен) :

I рата до 20.05.2022.; II рата до 20.06.2022.год.; III рата до 15.07.2022. год.; IV рата до 15.08.2022. год.

ДА

НЕ

Име и презиме родитеља и контакт телефон
уплатилац – ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА! (не родитеља)
Подаци за
уплатницу :

сврхa уплате – разред и одељење (у 2022/23.год.):______(обавезно уписати), ОШ „Надежда
Петровић“
жиро рачун агенције 160-376569-31, Банка интеса
број модела :

97

позив на број:

65-108

ВАЖНА НАПОМЕНА: Само на основу уплате прве рате (модел и позив на број са уплатнице је обавезан),
извршиће се Ваша поруџбина. Уплатницу сачувати као доказ о уплати.
ОВУ САГЛАСНОСТ ПРЕДАТИ УЧИТЕЉУ НАЈКАСНИЈЕ ДО16.5.2022.год.

Упутство за попуњавање уплатнице:

Уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА И АДРЕСА СТАНОВАЊА (НЕ РОДИТЕЉА, осим уколико мора, а тада је
обавезно име ученика додати у сврху уплате) Податке треба унети штампаним словима.
Сврха уплате: ОБАВЕЗНО ПРВО уписати будући разред и одељење, а затим назив школе (уписати разред у којем
ће ученик бити у шк. 2022/23. години).
Подаци су одштампани на уплатници и потребно их је преписати приликом попуњавања нове уплатнице:
Прималац Школски сервис Гајић д.o.o.; Крушевачка 40 а, Београд
Рачун примаоца 160-376569-31
Број модела: 97 и Позив на број: 65-108 (поред броја за позив не треба ништа дописивати)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Само на основу уплате рате (модел и позив на број са уплатнице је обавезан),
извршиће се Ваша поруџбина. Уплатницу сачувати као доказ о уплати.
Као „Сврха уплате“ у уплатници треба уписати ОБАВЕЗНО ПРВО будући разред и одељење ради лакшег
праћења Ваших уплата, а затим назив школе.

ОВУ САГЛАСНОСТ ПРЕДАТИ УЧИТЕЉУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 16.5.2022.год.

