
ред.

бр.
издавач аутор предмет назив уџбеника цена

1 Нови логос Душка Милић, Татјана Митић Српски језик Буквар са словарицом 900.00

2 Нови логос др Наташа Станковић, Маја Костић Српски језик Читанка ''Реч по реч'' 790.00

3 Нови логос Душка Милић, Татјана Митић Српски језик Наставни листови уз буквар 390.00

4 Фреска Светлана Јоксимовић Математика Уџбеник из 4 дела 1,490.00

5 Нови логос
Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић
Свет око нас

Свет око нас - уџбеник с 

додатним материјалима 
790.00

6 Нови логос
Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић
Свет око нас Свет око нас - радна свеска 590.00

7
The English 

Book
S.Maidment,L.Roberts Енглески језик

Happy house 1, енглески језик  

за први разред основне школе; 

уџбеник са електронским 

додатком

1,320.00

ЦЕНА ОСНОВНОГ КОМПЛЕТА 6,270.00

ДА НЕ

Име и презиме ученика и одељење у 2021/22.год.

Име и презиме родитеља

Контакт телефон и маил родитеља

I рата до 30.04.2021.; II рата до 30.05.2021.год.; III рата до 30.06.2021. год.; IV рата до 25.07.2021. год. И V рата 

до 20.08.2021. год.

Поштовани родитељи ученика ОШ „ Ђорђе Крстић “,                                                                                                                                                                                                     

У складу са одлуком Наставничког већа о избору уџбеника који ће се користити у школској 2021/22. 

години, а на иницијативу Савета родитеља о избору наше агенције за дистрибуцију уџбеника, нудимо Вам 

могућност куповине уџбеника за школску 2021/22. годину, у претплати и на рате. 

Ваша сагласност се базира на добровољној основи.

   Молимо Вас да се својим потписом изјасните да ли дајете сагласност да користите услугу набавке 

уџбеника у претплати и на рате преко предузећа "Школски сервис Гајић"д.о.о. Плаћање је омогућено у пет 

месечних рата, а искључиво уплатом прве или друге рате дајете гаранцију набавке уџбеника , све касније 

уплате сматраћемо неважећим. Уџбеници ће бити подељени ученицима у школи до 01.09.2021.године.

                                                                                                              "Школски сервис Гајић" д.о.о.

ПРВИ РАЗРЕД

ПОРУЏБИНА СЕ ОДНОСИ НА ЦЕО КОМПЛЕТ  УЏБЕНИКА

ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА ПРЕКО "Школски сервис Гајић"д.о.о.  И ДА ЋУ НАВЕДЕНИ ИЗНОС 

ПЛАТИТИ У ПЕТ МЕСЕЧНИХ РАТА и то (уплатом прве или друге рате дајем сагласност за набавку уџбеника) :

НА ОВУ САГЛАСНОСТ ОДГОВОРИТИ ПРИЛИКОМ УПИСА УЧЕНИКА У ШКОЛУ

уплатилац – ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА! (не родитеља)

сврхa уплате – разред и одељење (у 2021/22.год.):______(обавезно уписати), ОШ „Ђорђе Крстић“

жиро рачун агенције 160-376569-31, Банка интеса

број модела :  97   позив на број:   57-143

Подаци за 

уплатницу :



НА ОВУ САГЛАСНОСТ ОДГОВОРИТИ ПРИЛИКОМ УПИСА УЧЕНИКА У ШКОЛУ

Упутство за попуњавање уплатнице: 

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.

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: Шифра и име школе су одштампани, треба уписати будући разред и одељење (уписати разред у 

којем ће ученик бити у шк.2021/22. 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: 57-143 (поред броја за позив не треба ништа дописивати)

Као „Сврха уплате“ у уплатници  треба уписати ОБАВЕЗНО ПРВО будући разред и одељење ради лакшег 

праћења Ваших уплата, а затим назив школе.


