ПРЕТПЛАТА НА УЏБЕНИКЕ ЗА 2020./2021. ГОДИНУ
ОШ "ЈОВАН КУРСУЛА" ВАРВАРИН
СЕДМИ РАЗРЕД
Издавач

Предмет

Назив уџбеника

Цена

Читанка Уметност речи
Граматика Дар речи
Радна свеска за 7 разред
Историја 7, уџбеник

890.00
790.00
590.00
950.00

Хемија 7, уџбеник
Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима

790.00
590.00

Музичка култура 7, уџбеник + 3 ЦД-а
Математика 7, уџбеник
Математика 7, збирка задатака
Географија 7, уџбеник

790.00
890.00
790.00
950.00

Ликовно

Физика 7, уџбеник
Физика 7, збирка задатака са лаб вежбама
Информатика и рачунарство 7, уџбеник
Техника и технологија 7, уџбеник
Материјали 7 за конструкторско моделовање
Ликовна култура 7, уџбеник

790.00
690.00
890.00
890.00
990.00
690.00

Герундијум

Биологија

Биологија 7, уџбеник

924.00

Фреска

Енглески
језик

Завод за
уџбенике

Француски
језик

Right On 3, уџбеник + ЦД
Right On 3, радна свеска
Le monde de lea et lucas 3, уџбеник (17645)
Le monde de lea et lucas 3, радна свеска (17646)

890.00
590.00
803.00
591.80

Српски језик
Нови Логос

Историја
Хемија
Музичко
Математика
Географија

Клетт

Физика
Информатика
Техника и
технологија

УКУПНО:

16,758.80

Читко попунити
Име и презиме детета: ___________________________________________________________________
Име родитеља: __________________________________________________________________________
Број телефона: __________________________________________________________________________
У празну колону ставите знак Х за уџбенике које желите да наручите.
Уџбенике можете уплатити у V ратa:
I рата до 25.04.2020.
IV рата до 26.07.2020.
II рата до 29.05.2020.
V рата до 21.08.2020.
III рата до 26.06.2020.
Уџбенике можете уплатити и у више мањих рата, с тим да је последња уплата датирана најкасније са датумом за
пету рату.
Уплате се врше путем уплатнице на „АБАКУС-ТС“,или налогом за уплату који се налази на сајту школе
http://osjovankursula.nasaskola.rs/ на жиро рачун број 200-2836500101928-10, код банке Поштанска штедионица, са
позивом на број OSJK 7, или лично уплатом у књижари на адреси Др Милуновића 35 (код старог моста у Трстенику).
Уплатнице чувати до преузимања уџбеника.
Ако пошиљка не одговара наруџбини, ученик има право на рекламацију у року од 10 (десет) дана од пријема
уџбеника. Књижара „Абакус“ преузима одговорност за неисправност уџбеника и обавезу замене истих.
За све информације обратити се на телефон 060 0 711 258 (књижара „Абакус“) или на телефон школе.
НАПОМЕНА: Због тога што Завод за уџбенике није поставио цену уџбеника за Француски језик може доћи до благе
корекције цене – молимо вас за разумевање.
Потпис родитеља

