
 

 

 

САГЛАСНОСТ 

 

  Сагласан сам да моје дете, ___________________________________ ,  будући ученик првог разреда ОШ «Дринка Павловић» из 

Куршумлије,  наручи уџбенике из приложеног списка  (заокружити редне бројеве уџбеникâ које желите да купите).                                                                                                                                                            

Уџбеници ће се користити у образовно- васпитном раду у школској 2020/2021. години, а изабрало их је Наставничко веће школе,  

у складу са Законом о уџбеницима.  

Укупан износ за одабране уџбенике је  ___________________ динара.  

Обавезујем се да уплату овог износа извршим  у 5 (пет) рата, према следећој динамици плаћања: 

1. рата - до 25. 4. 2020.                                                 2. рата - до 20. 5. 2020. 

3. рата - до 20. 6. 2020.                                                 4. рата - до 20. 7. 2020. 

                                   5. рата - до 20. 8. 2020. 

                уплатом на текући рачун доо Хијероглиф, број рачуна: 340-11010690-46,           

 Уџбенике ћу преузети у школи, након уплате последње рате. 

 Приликом уплате у налогу мора да стоји име ученика. 

Родитељ/старатељ ________________________________                  бр. л.к.  _____________________        

У Куршумлији, ____________ 2020. године. ПУ  ________________________ 
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