САГЛАСНОСТ – УГОВОР
Ја, наручилац, сагласан сам да моје дете ___________________________________________ из Основне школе „Свети
Сава“ Београд, разред и одељење ___________, учитељ/разредни старешина _________________________________,
наручи уџбенике из приложеног списка на полеђини сагласности - Уговора.

Наручивање уџбеника вршите заокруживањем редног броја испред наведеног уџбеника.
Укупан износ одабраних уџбеника је _________________________динара.
По одлуци Савета родитеља ОШ "Свети Сава" обезбедићемо додатна наставна средства као поклон за
ученике основне школе "Свети Сава".
Уџбеници ће се користити у васпитно-образовном раду у школској 2022/2023. години које је изабрало Наставничко веће
школе, а у складу са Законом о уџбеницима. «Школски сервис Гајић» се обавезује да ће у току једног дана, по договору
са председником Савета родитеља пружити услугу поделе уџбеника и додатних наставних средстава , како не би
оптеретила наставно особље.

Наручилац се обавезује да уплату изврши на 5 (пет) рата и то уплатом на рачун Школског сервис Гајић-а у
складу са следећом динамиком уплата: I рата до 30.04.2022.; II рата до 20.05.2022.год.; III рата до
20.06.2022. год.; IV рата до 20.07.2022. год.и V рата до 20.08.2022. год. .
НАПОМЕНА: УПЛАТУ ИЗВРШИТИ НА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА, А НЕ РОДИТЕЉА ЗБОГ АДЕКВАТНОГ
КЊИЖЕЊА!
Прималац Школски сервис Гајић д.o.o.; Крушевачка 40 а, Београд
Рачун примаоца 160-376569-31
Број модела: 97 и Позив на број: 63-141 (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.

Само на основу уплате рате (модел и позив на број са уплатнице је обавезан), извршиће се Ваша поруџбина.
Уплатницу сачувати као доказ о уплати.

- Уговорне стране ће све спорове решавати споразумно, у супротном уговара се надлежност трговинског суда.
- Уговор је сачињен у два примерка од којих свака страна задржава по један примерак.

Родитељ/старатељ (име и презиме) _______________________________________________________________

Контакт телефон____________________________; e-mail адреса_______________________________________
(обавезни подаци)
У Београду, ____________ 2022.године.
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ЗА «Школски сервис Гајић» Томислав Гајић

