
Ученичка задруга Вредне руке ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Уџбеници за школску 2020/2021.годину

III  разред
Име и презиме ученика: ___________________________________

Разред и одељење (школске 2020/2021.год.) : _______________________

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо Име/имена аутора Цена Количи

на
У свету речи, Читанка за српски језик за 
трећи разред основне школе

Наташа Станковић 
Шошо,Маја Костић

850,00

Дар речи,граматика за српски  језик за 
трећи разред основне школе

Јелена Срдић
690,00

„НОВИ ЛОГОС”

Радна свескауз уџбенички комплет 
српског језика икњижевности за трећи 
разред основне школе

Наташа Станковић 
Шошо,Јелена Срдић

750,00

Математика 3,
уџбеник за трећи разред основне школе 
(први и други део)

1 000,00

„БИГЗ школство”
Математика 3,
радна свеска за трећи разред основне 
школе;уџбенички комплет;ћирилица

Бранка Јовановић,
Јелена Русић,
Наташа Николић Гајић

450,00

„БИГЗ школство” Природа и друштво 3, уџбеник и за 
трећи разред основне школе;ћирилица

740,00

Природа и друштво 3, радна свеска  
за трећи разред основне школе;ћирилица

Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић,
Александра Петровић

720,00

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи 
разред основне школе;ћирилица

Кристинка Селаковић,
Милош Ђорђевић

690,00

„БИГЗ школство”
У свету облика и боја 3 и 4 – 
материјали за рад

850,00

„БИГЗ школство” Музичка култура 3, уџбеник за трећи 
разред основне школе;ћирилица

Мила Ђачић
690,00

Smiles 3, енглески језикза трећи разред 
основне школе;уџбенички комплет
(уџбеник, компакт диск)

690,00

„ФРЕСКА”
Smiles 3, енглески језикза трећи разред 
основне школе;радна свеска 

Jenny Dooley

590,00

УКУПНО:



 Услови куповине уџбеника у претплати:

Број месечних рата је 3.

1. рата – до 05.06.2020.год.
2. рата – до 05.07.2020.год.
3. рата – до 05.08.2020.год.

Уплатом прве рате потврђујете наручивање уџбеника.

Наручене уџбенике добијате у школи почевши од 01.09.2020.године.

Пример уплатнице са свим потребним подацима за плаћање и позивом на број имате 
приказано.

______________________________________

Потпис родитеља

 

 Име и презиме, улица и број, место

 Уплата рате за уџбенике

 Ученичка задруга вредне руке ОШ Краљ 
Александар I Пожаревац

     330-53000875-58

    31

    ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Обавезно уписати позив на број – разред и 
одељење као на примеру (III1  - 31)

     330-53000875-58

    31

     330-53000875-58

    31

 Ученичка задруга вредне руке ОШ Краљ 
Александар I Пожаревац

Обавезно уписати позив на број – разред и 
одељење као на примеру (III3  - 33)

     330-53000875-58

    31

    ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

     330-53000875-58

    33


