
 

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД,НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ, ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. Годину (издвојено одељење у  Јанков Мосту) 

Назив издавача Назив предмета  Назив уџбеника Назив аутора 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 

Румунски језик 1. Carte de citire 
(Читанка) , за четврти 
разред основне школе; на 
румунском језику и 

писму  
2. Limba română - Caiet de 
lucru (Наставни листови 

за румунски језик) , за 
четврти разред основне 
школе; на румунском 
језику и писм 

Брандуша Жујка 
 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 
Српски као нематерњи 1.Дај ми звезду један круг 

(Читанка) , за четврти 
разред основне школе 
 
2. Поуке из језика , за 

четврти разред основне 
школе 
 
 

Наташа Добрић, 
Гордана Штасни 
 
 
 

Душанка 
ЗвекићДушановић, 
 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 

Математика 1. Matematica 

(Математика), за четврти 
разред основне школе; на 
румунском језику и 
писму 
  
2. Математика 4 , за 
четврти разред основне 

школе; на румунском 
језику и писму 

Оливера 

Тодоровић, Срђан 
Огњановић 
 
 
 
 
Оливера 

Тодоровић, Срђан 
Огњановић 
 
 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 
Природа и друштво 1. Уџбеник + додатак из 

националне историје 
Румуна , за четврти 
разред основне школе; на 
румунском језику и 
писму 
 

Љиљана 
Новковић, Биљана 
Гачановић, др 
Биљана 
Требјешанин 
 
 



2. Caiet de lucru la Natură 

şi societate (Истраживанка 
- радна свеска), за 
четврти разред основне 
школе; на румунском 
језику и писму 

 

 
Мирча Маран 
 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 
Музичка култура Cultura muzicală (Музичка 

култура) , за четврти 
разред основне школе; на 
румунском језику и 
писму 

др Јон Лелеа 
 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 
Ликовна култура Îmi imaginez şi creez - 

Cultura plastică (Маштам 
и стварам - ликовна 
култура), за четврти 
разред основне школе; на 
румунском језику и 
писму 

. Коста 
Богдановић, 
Бранислав 
Николић, Татјана 
Лалић, Рајка 
Бошковић 

ЈП“Завод за 

уџбенике“ 
Уџбеник за облике 
образовно васпитног 
рада којима се остварују 
обавезни наставни 

предмети, изборни 
програми и активности 

De la jucărie la calculator, 
за четврти разред основне 
школе; на румунском 
језику и писму 

Драган Маринчић, 
Драгољуб Васић 
 

„THE ENGLISH 

BOOK” 
Енглески језик 
Издавачка кућа „THE 
ENGLISH BOOK” 

Happy Street 2, енглески 

језик за четврти разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

 

 

 

 


