
Поштовани родитељи, нудимо вам могућност куповине уџбеника за школску 2021/2022. годину у претплати и 

на рате. Уџбенике набавља Школски сервис Гајић, а школа је посредник у поручивању и дистрибуцији уџбеника. 

Списак уџбеника у прилогу у складу је са одлуком Наставничког већа и Савета родитеља. Постоји могућност 

мањих корекција цена, о чему одлучују издавачке куће, тако да може доћи до мањих измена у висини 

последње рате. Ваша сагласност се базира на добровољној основи. Уџбеници ће бити подељени ученицима у 

школи након почетка нове школске године. Потребно је понети уплатнице са собом, приликом преузимања 

уџбеника. Због тренутне ситуације, нисмо у могућности да прецизније одредимо датуме преузимања уџбеника. 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ , школске 2021/22. Године 

Предмет Уџбеник Аутори Издавач Цена 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

1.  Српски језик 1, Читанка за  
први разред гимназије 

Миодраг Павловић, Зона 
Мркаљ 

„KLETT“ 960 

2.  Српски језик 1, Граматика 
за  први разред гимназије 

Весна Ломпар 790 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

1.  On Screen 2, 
уџбеник, радна свеска  

Virginia Evans, 
Jenny Dooley 

OXFORD 
CENTAR 

1800 

 
 
 
 
ИСТОРИЈА 

1.  Историја 1,  уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за први разред 
гимназије 

Немања Вујчић 
 

„ФРЕСКА
“д.о.о. 

 

990 

2.  Историја 2, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за други  разред 
гимназије природно-
математичког смера 

Душко Лопандић 
Александра Колаковић,  
Мања Милиновић 
 

„НОВИ 
ЛОГОС“ 

950 

ГЕОГРАФИЈА 1.  Географија 1 уџбеник за 
први разред гимназије 
 

Дејан Шабић,  
Рајко Галић,  
Снежана Вујадиновић 

„НОВИ  
ЛОГОС“ 
 

950 

 
 
 
 
ФИЗИКА 

1. Физика 1, уџбеник за први 
разред гимназије 

Наташа Чалуковић  
 
 
 
„КРУГ“ 

1200 

2.  Физика 1М, збирка решених 
задатака за први разред 
Математичке гимназије и 
припреме за такмичења 

Наташа Чалуковић, 
Милан Распоповић 

900 

3.  Физика 1, збирка задатака и 
тестова за први разред 
гимназије 

Наташа Чалуковић 650 

ХЕМИЈА 1.  Хемија 1 за први разред 
гимназије  
 

Татјана Недељковић „НОВИ 
ЛОГОС“ 

950 

2.  Хемија 2 за  други разред 
гимназије природно-
математичког смера 

Снежана Рајић „НОВИ 
ЛОГОС“ 

950 

ГЕОМЕТРИЈА 1.  Геометрија, уџбеник са 
збирком задатака за први 
разред Математичке гимназије 

Милан Митровић, Срђан 
Огњановић, Михаило 
Вељковић, Љубинка 
Петковић, Ненад 
Лазаревић 

 
 
„КРУГ“ 

900 



АНАЛИЗА СА 
АЛГЕБРОМ 

Анализа са алгебром 1 , 
уџбеник са збирком задатака за 
први разред Математичке 
гимназије 

Ариф  Золић, Зоран 
Каделбург, Срђан 
Огњановић 

„КРУГ“ Издање је тренутно у 
припреми за штампу, тако 
да, за сада,  немамо 
информација ни о 
времену изласка у 
продају, ни о цени 
уџбеника,  па га не 
можемо поручити 

 

Уџбенике поручујете тако што заокружите број испред назива уџбеника који желите. Можете поручити цео 

комплет и тада је потребно да заокружите све уџбенике. Или се можете определити за појединачне поруџбине, 

онда укупну суму и појединачне рате израчунајте сами, све рате су у једнаком износу. Цена комплета уџбеника је 

11.990,00. 

УКОЛИКО СЕ ОДЛУЧИТЕ ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА ПРЕКО ШКОЛСКОГ СЕРВИСА ГАЈИЋ, МОЛИМО ВАС ДА 

ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ПРИМЕРАК АНКЕТЕ ПОШАЉЕТЕ НА МЕЈЛ jelena.popovic@matgim.edu.rs  (професорка у 

Математичкој гимназији) НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.7.2021. Слањем анкете, дајете потврду да ћете поручити уџбенике. 

Након слања анкете добићете повратни мејл, којим се потврђује Ваша поруџбина. Уколико не добијете повратни 

мејл, молимо Вас да поново проследите анкету. ПРВУ РАТУ УПЛАТИТИ ДО 20.7.2021. ГОДИНЕ. 

 

Укупан износ  ________________                                висина рате  ______________ 

 

Пријављујем се за набавку уџбеника преко фирме Школски сервис Гајић д.о.о. и обавезујем се да ћу наведени 

износ платити у највише три  једнаке рате:  I рата до 20.7.2021,  II рата до 10.8.2021,  III рата до 30.8.2021. 

 

                                                    Име и презиме ученика  ________________________________ 

ДА           НЕ                               Потпис родитеља  _____________________________________ 

                                                    Телефон родитеља  ___________________________________ 

 

Упутство за попуњавање уплатнице:   

Уплатилац: име и презиме ученика (ако плаћате електронски, може име родитеља, само назначите за ученика...) 
и адреса становања  
Сврха уплате:  уплата уџбеника за први разред за школску 2021/22. годину, Математичка гимназија, редни број 
рате 
Прималац: Школски сервис Гајић д.о.о., Крушевачка 40а, Београд 
Рачун примаоца: 160-376569-31 BANCA INTESA 
Позив на број: 66-140 (поред броја за позив не треба ништа дописивати) 
Број модела: 97 

mailto:jelena.popovic@matgim.edu.rs

