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5. РАЗРЕД 

Увод у географију 

Ератостен оснивач географије – 3. век п.н.е. 

географија Геа (Земља) + графеин (описивање) 

епоха великих 

географских 

открића 

период у историји људског друштва у коме су откриване нове 

територије 

• Кристофор 
Колумбо 

открио Америку (1492. године) 

• Васко де Гама открио поморски пут до Индије (1497. године) 

• Фернандо 
Магелан 

његова експедиција је прва опловила свет (1519. – 1522. године) 

  

географија 
(дефиниција) 

наука која проучава појаве у географском омотачу 

географски 
омотач 

литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера 

подела географије основне гране су физичка географија (проучава природу) и 
друштвена географија (проучава становништво) 

физичка 
географија 

геоморфологија (рељеф), климатологија (клима), хидрологија (воде), 
биогеографија (биљни и животињски свет) 

друштвена 
географија 

географија становништва, географија насеља, економска географија 
(привреда), политичка географија (државне границе и сл.) 

• допунске 
географске 

дисциплине 

регионална географија (проучава регије), математичка 
географија (проучава васионска тела, Земљу као васионско тело, 
њена кретања и последице тих кретања) и картографија 

  

Јован Цвијић највећи српски географ 

 

Васиона и васионска тела 

васиона –  космос 
(ред, поредак), 

свемир 

бескрајан, безваздушни простор у коме се налази безброј васионских 
тела 

галаксије звездани системи (наша галаксија зове се Млечни пут) 

светлосна година јединица за мерење удаљености у васиони - пут који светлост пређе 

за 1 годину (300 000 km/s) 

звезде усијана гасовита васионска тела која имају сопствену светлост и 
топлоту 

сазвежћа скупови привидно блиских звезда; Велики медвед, Мали медвед (на 
врху његовог репа је звезда Северњача) 

Сунце нама најближа звезда (зато изгледа као да је највећа, а није), спада у 
групу звезда средње старости и величине, око 149 милиона км од 
Земље, светлост путује 8 минута и 18 секунди 

  

планете васионска тела која немају сопствену светлост и топлоту; круже око 
Сунца; прве четири су унутрашње (стеновите), друге четири су 

спољашње (гасовито-ледене) 

• Меркур најмања планета, нема сателите, најближа Сунцу 
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• Венера најближа Земљи, најсветлија, „звезда Даница“, нема сателите 

• Земља има један природни сателит; иначе наша планета ;-)   

• Марс „црвена планета“, 2 сателита 

• Јупитер највећа планета, 62 сателита 

• Сатурн има прстенове 

• Уран „плава планета“, има прстенове, не види се голим оком 

• Нептун има прстенове, не види се голим оком 

патуљасте 
планете 

Плутон и Ксена 

  

сателити мања васионска тела која прате планете на њиховом путу око Сунца 

Месец једини Земљин природни сателит; нема атмосферу, удаљен 384 
000км; увек нам је окренут истом страном; једино васионско тело 
осим Земље на коме су људи били (Нил Армстронг 21.06.1969. године) 

месечеве мене млад месец је када страна Месеца коју ми можемо да видимо није 
осветљена; 
прва четврт је када је осветљена десна страна Месеца; 

пун Месец је када је цела видљива страна Месеца осветљена; 
последња четврт је када је осветљена лева страна Месеца. 

помрачења помрачење Сунца (Месец је између Сунца и Земље) 

помрачење Месеца (Земља је између Сунца и Месеца) 

  

комете „звезде репатице“, састоје се од космичке прашине, стеновитих 
комада и залеђених гасова који се запале када се приближе Сунцу; 
једна од најпознатијих је Халејева (сваких 76 година пролази близу 
Земље) 

метеороиди, 
метеори, 

метеорити 

метеороиди (Земља их привуче гравитацијом) → метеори (упале се 
у атмосфери - „звезде падалице“) → метеорити (они највећи који 

стигну до Земље, ударе и направе кратере) 

планетоиди, 
астероиди 

мања васионска тела неправилног облика - највише их је између 
Марса и Јупитера 

Спутњик 1 први вештачки сателит (1957.) 

Лајка прво живо биће у космосу (1957.) 

Јуриј Гагарин први астронаут (1961.) 

 

Облик и величина Земље 

први докази о 
лоптастом облику 

Земље 

изнели су их грчки филозофи 

Фернандо 
Магелан 

доказао да је Земља лоптаста (експедиција 1519. – 1522. године) 

површина Земље 510 милиона km2 (29% копно – 71% вода) 

• копно 
(континенти) 

Европа, Азија (највећи континент), Африка, Северна Америка, Јужна 
Америка, Аустралија (најмањи континент) и Антарктик (нема 
екумену, најјужнији) 

• вода (океани) Тихи (Пацифик), Атлантски, Индијски и Северни ледени окенан (од 
2000. године сматра се да постоји и Јужни океан око Антарктика) 

полупречник 6370 км  

обим 40000 км 



3 
 

облик елипсоид (спљоштена на половима, испупчена код екватора), још 

тачније је геоид (када се елипсоиду дода рељеф) 

 

Географска карта; глобус (картографија) 

глобус модел Земље (највернији начин приказивања Земљине површине); 
постоје физичко-географски, рељефни, политички и индукциони 

глобуси; једини недостатак је мањак детаља у односу на карту 

географска карта умањени графички приказ целе Земље или неког њеног дела на 
равној површини 
мање је верна од глобуса (увек постоје деформације), али може да 
прикаже више детаља 

елементи карте математички (рам, картографска мрежа и размер) 
географски (географски објекти: рељеф, распоред копна и мора, 
биљни свет, државе, градови...) 
допунски (назив карте, легенда) 

• математички 
елементи 

 

картографска 
мрежа 

чине је паралеле и меридијани који служе за одређивање положаја 
било које тачке на Земљи; на глобусу се ова мрежа зове географска 

мрежа 

паралеле (упоредници), највећа је екватор; кружне линије које су између себе 
паралелне; служе за одређивање географске ширине; 
географска ширина је угаоно растојање од екватора ка северу (N) или 

југу (S) 
највећа ширина је 90 степени и имају је полови 
наша земља је северно од екватора 

меридијани (подневци), полукружне линије које спајају полове; сви меридијани су 

једнаки, па је договором утврђено да почетни меридијан буде 
Гринич; служе за одређивање географске дужине; 
географска дужина је угаоно растојање од Гринича ка истоку (E) или 
западу (W);  

највећа дужина 180 степени и то је меридијан који представља тзв. 
датумску границу; 
наша земља је источно од Гринича 

 када се обим Земље (40000 км) подели са 360 степени, испада да 1 
степен (по екватору) има око 111 километара 

 полови немају географску дужину 

 могуће питање – Које континенте сече екватор (северни повратник 
итд)? 

размера однос растојања у природи и дужина на карти;  

размерник графички представљена размера 

подела карата 
према размери 

ситноразмерне (ситније од 1:1 000 000) (све карте света и 
континената) 
средњеразмерне (од 1:200 000 до 1:1 000 000) (нпр. школска карта 
Србије) 
крупноразмерне (крупније од  1:200 000) 

       топографске карте (до 1: 25 000);  
       планови (1:100 до 1:10 000);  

  

• географски 
елементи 

природногеографски и друштвеногеографски; географски елементи 
се приказују бојом и картографским знацима. Ови знаци могу бити 
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линијски (пут, пруга), контурни (језеро) и ванразмерни (симболи – 

рудник, аеродром, бања) 

подела карата 
према садржају 

општегеографске и тематске 

приказивање 
рељефа 

изохипсе (изобате), боје, шрафирање, сенчење 
нијансе зелене боје користе се за низије 
нијансе браон боје користе се за планине (од 500 метара навише) 

изохипсе затворене криве линије које спајају тачке на истој надморској висини 

депресије предели са негативном надморском висином 

надморска 
висина 

вертикално растојање од нивоа мора 

релативна висина вертикално растојање између неке две тачке 

географски 
називи 

топоними (нпр. рељеф – ороними; воде – хидроними) 

• допунски 
елементи 

назив карте, легенда, подаци о издавачу 

 

Кретања Земље и последице њених кретања 

геоцентрични 
систем 

Земља је у центру свемира и све се окреће око ње – нетачно, наравно 

хелиоцентрични 

систем 

Сунце је у центру Сунчевог система и сва васионска тела круже око 

Сунца;  
присталице овог система били су Никола Коперник, Ђордано Бруно 
(спаљен на ломачи), Галилео Галилеј (на самрти рекао „...ипак се 
окреће“); Јохан Кеплер 

• ротација обртање Земље око сопствене осе; траје 24 часа; од запада ка истоку 

 најбрже ротирају тачке на Екватору (прелазе највећи пут), а 

најспорије тачке на половима; Земља ротира од запада ка истоку 

Земљина 

(ротациона) оса 

замишљена линија која пролази кроз центар Земље и полове 

последице 
ротације 

смена обданице и ноћи, привидно кретање Сунца од истока ка 
западу, разлике у локалном времену 

локално време подне је када је Сунце у највишој тачки изнад меридијана неког 
места (меридијани – подневци); 
Земља је подељена на 24 временске зоне; 180. меридијан је датумска 

граница 
једна временска зона обухвата 15 степени географске дужине; прва 
зона иде 7°30' ка истоку и 7°30' ка западу од Гриничког меридијана! 
ми имамо средњеевропско време (+1 час у односу на Гринич и 
Лондон) 

• револуција кретање Земље око Сунца; траје 365 дана и 6 сати 

еклиптика путања по којој се Земља креће око Сунца (има облик елипсе); 
Земљина оса је нагнута у односу на раван еклиптике (66,5°) 

последице 
револуције 

неједнако трајање обданице и ноћи током године; смена годишњих 
доба; топлотни појасеви 

годишња доба летња дугодневица: 21. јун (нама почиње лето, а у Аустралији 

зима); 
јесења равнодневица: 23. септембар; Сунце излази у 6, а залази у 

18 сати; на северном полу почиње поларна ноћ (код нас почиње 
јесен, а у Аустралији пролеће); 
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зимска краткодневица: 22. децембар (код нас почиње зима, а у 

Аустралији лето); 
пролећна равнодневица: 21. март; (код нас почиње пролеће, а у 
Аустралији јесен) 

 изнад Екватора дан и ноћ увек трају по 12 сати 

топлотни 
појасеви 

жарки појас - између повратника (23,5°); једино ту је могуће да 
Сунчеви зраци падају под углом од 90° и то два пута годишње; мале 
разлике у дужини дана и ноћи; екватор 12+12 (увек); 

умерени појасеви (северни и јужни) - између повратника и 
поларника (66,5°); ми живимо у северном умереном топлотном појасу 
хладни појасеви (северни и јужни) - од поларника до полова (у овим 
појасевима постоје поларни дан и поларна ноћ) 

Јулијански 
календар 

стари; касни за новим 13 дана; у употреби од 45. год. п.н.е; добио 
име по Јулију Цезару 

Грегоријански 

календар 

нови; папа Гргур XIII; од 1582. године; тачнији – овај календар је 

званични календар 

 Милутин Миланковић је такође направио календар који се сматра 
најтачнијим 

 

Постанак и унутрашња грађа Земље 

старост Земље процењује се да је стара око 4,5 милијарди година; 

унутрашња грађа 
Земље 

информације се добијају на основу праћења сеизмичких таласа 

Земљино језгро највише температуре; састоји се од тешких метала гвожђа и никла; 
полупречник око 3500 km; унутрашње језгро је чврсто, док је 
спољашњи део у растопљеном стању; 

омотач језгра тестасто-пластично стање; магма; овде су жаришта вулкана и 

земљотреса; 2900 km 

земљина кора  
(литосфера) 

тања испод океана (5 до 10 km), дебља испод континената (30 до 70 
km); састоји се од три врсте стена: 

стене магматске (дубинска гранит, површинска базалт) - настају 
хлађењем магме; 

седиментне (кречњак, пешчар) - настају таложењем остатака 
биљака и животиња и честица других стена; 
метаморфне (мермер, гнајс) – настају променама (метаморфозом) 
магматских и седиментних стена због високих температура и 
притиска 

лава магма која избије на површину 

фосили окамењени остаци биљака и животиња у седиментним стенама 

литосферне плоче Земљина кора није јединствена, већ је рашчлањена на више целина 
које се називају литосферне плоче; први их је проучавао Алфред 

Вегенер; на њиховим границама налазе се вулкани и земљотреси 

 

Настанак и обликовање рељефа унутрашњим силама Земље 

унутрашње силе 
Земље 

топлота Земљине унутрашњости и сила Земљине теже (гравитација);  
ове две силе доводе до тектонских покрета којима настају 

најкрупнији облици рељефа – планине и котлине; 

тектонски 
покрети 

набирање (набране или веначне планине) – хоризонтални покрети 
(гурање литосферних плоча); боре – сети се слике марамице! 
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раседање (раседне или громадне планине и котлине) – вертикални 

покрети; 
вулканизам (вулканске планине) 

вулкани места на којима магма (лава) избија на површину;  
имају кратер, вулканску купу, канал и магматско огњиште;  

Везув, Етна, Килиманџаро, Кључевскаја сопка (Камчатка); Фуџијама; 
има их око 1300 активних;  
4 зоне вулкана: Ватрени појас Пацифика, Средоземно море, 

Атлантски океан и источни део Африке 

земљотрес краткотрајно подрхтавање тла 

хипоцентар место у Земљиној кори на коме је настао потрес; јачина се мери 

Рихтеровом скалом 

епицентар место на површини (изнад хипоцентра) на коме се потрес најјаче 
осећа; јачина се мери Меркалијевом скалом 

сеизмограф уређај који региструје земљотресе 

цунами сеизмички морски талас након земљотреса који се догодио на 

морском дну 

 

Спољашње силе Земље – ерозија и акумулација 

Сунце покретач спољашњих сила (киша, снег, ветрови, таласи) 

распадање стена претходи свакој ерозији, а догађа се услед температурних промена 
(ширење на топлоти и скупљање на хладноћи) 

ерозија распадање и одношење стеновите подлоге 

акумулација нагомилавање (таложење) разореног материјала 

• денудација одношење површинског растреситог материјала дејством кише и 
бујица;  
ерозивни облици – јаруге, вододерине;  

акумулативни облици – наноси и плавине 

• речна ерозија механички рад река;  
ерозивни облици – речно корито и речна долина (обичне, клисуре 

(V), кањони (U)) 
акумулативни облици – алувијалне равни, аде и делте 
водопади, слапови и брзаци настају на додиру мекших и чврстих 
стена 
највиши водопади на свету – Анђеоски водопади у Јужној Америци 

најпознатији кањон – Велики кањон (Колорадо) 

• абразија (рад 
таласа) 

ерозивни облици – таласна поткапина и клиф; 
акумулативни облици – плажа (жало) и превлака 

еолска ерозија 

(рад ветра) 

ерозивни облици –  

акумулативни облици – дине 

ледничка 
(глацијална) 
ерозија (рад 

ледника) 

постоји само изнад снежне границе 
ерозивни облици – циркови и валови (ледничке долине); 
акумулативни облици – морене 

последње ледено доба завршило се пре око 10 000 година; 

крашка 
(кречњачка) 

ерозија 

ерозивни облици – шкрапе, вртаче, увале и крашка поља 
(површински) и јаме и пећине (подземни) 

акумулативни облици – пећински накит (сталактити V и сталагмити 
^) и пећински стубови 

као резултат деловања кречњачке ерозије настају реке понорнице 
(најпознатија у Европи је Требишњица) 

спелеологија наука која истражује настанак и развој јама и пећина 
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Ваздужни омотач Земље - атмосфера 

атмосфера ваздушни омотач Земље; у њој се издвајају следећи слојеви: 
1. тропосфера – најнижи и најважнији слој; до висине од 11 km; све 

појаве значајне за нас догађају се у тропосфери; 
2. стратосфера (озонски омотач – на висини од 20 до 30 км); озонски 

омотач нас штити од ултраљубичастих Сунчевих зрака (UV); 

3. мезосфера  
4. термосфера 
5. егзосфера 

ваздух 78% азот, 21% кисеоник, 1% остали гасови 

тропосфера најзначајнија – 80% масе целе атмосфере; до висине од 11 km; све 
појаве значајне за нас догађају се у тропосфери 

загревање 
ваздуха 

преко подлоге – прво се загрева подлога, па ваздух прима топлоту од 
подлоге;  
копно и море се загревају на различите начине 

време тренутно стање временских (метеоролошких) елемената: 

температура 

ваздуха 

(мери се термометром – степени Целзијуса °С); највиша око 14h; на 

сваких 100 метара висине опада за 0,6°С зато што је ваздух на већој 
висини ређи и задржава мање топлоте;  

ваздушни 
притисак 

(мери се барометром – милибари mb); 1013 на нивоу мора и на 0 
степени; хладнији ваздух је тежи, топлији је лакши;  

антициклони (висок притисак, ведро време)  
циклони (низак притисак, снижавају температуру и доносе 
падавине) 

ветар  (мери се анемометром – km/h или m/s);  
ружа ветрова показује учесталост и интензитет ветрова; дувају из 

вишег притиска у нижи;  
постоје стални (пасати, антипасати и западни), периодични 
(монсуни) и локални (кошава, бура, југо); Бофорова скала служи за 

поделу ветрова према јачини;  

влажност ваздуха (мери се хигрометром); % проценат заступљености воде у ваздуху;  
магла – водена пара која се охлади при површини;  

облачност постоје три врсте облака: праменасти (цируси), гомиласти (кумулуси) 
и слојевити (стратуси) 

падавине (мери се кишомером или плувиографом); mm; високе (киша, снег и 
град) и ниске (роса, мраз, слана, иње и поледица); 

осунчаност (инсолација); (хелиограф) 

клима вишегодишње, просечно стање времена на некој територији 

климатски 

фактори 

конкретни географски услови који мењају климу 

географска 
ширина 

што је географска ширина већа, упадни угао Сунчевих зрака је мањи 
и клима је хладнија – дакле, од екватора ка половима клима постаје 

хладнија 

рељеф надморска висина и правац пружања; 
што је надморска висина већа, ваздух је ређи и клима је хладнија; 

високе планине заустављају ветрове (нпр. Хималаји) 

распоред копна и 

мора 

поред мора клима је блажа (мања разлика између лета и зиме), зато 

што се море спорије загрева и спорије хлади; 
дубоко у копну клима је оштрија (велика разлика између лета и зиме), 

зато што се копно брже и више загрева и брже и више хлади 
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ветрови и морске 

струје 

стални ветрови (пример: западни ветрови у Великој Британији – 

кишовито током целе године) и периодични (пример: монсуни у 
Индији) могу да дају главно обележје клими неке области;  
осим тога, стални ветрови покрећу морске струје које могу да учине 
климу топлијом или хладнијом 

биљни покривач када постоји, дневна загревања су мања, а и хлађење је мање 
супротно је у пустињама 

човек глобално загревање 

  

озонски омотач највећа озонска рупа налази се изнад Антарктика 

 

 

 

Клима и климатски типови 

клима Просечно вишегодишње стање времена изнад неке области 
Обично се приказује на клима-дијаграму (обично су приказане 
температуре и падавине током године); 

Жарки (тропски) 
појас 

1. екваторијална клима – око екватора, до 10 степени северно и 
јужно (острва ЈИ Азије, средина Африке и север Јужне Америке); 
топла и влажна током целе године; 

2. тропска (саванска) клима – око екваторијалне (има је у Африци и 

Јужној Америци); топло током целе године, лето је влажно, а зима 
сува; 

3. пустињска клима – око повратника (23,5 степени северно и јужно 
од екватора); 

Умерени 
топлотни појас 

1. средоземна клима – Средоземље, крајњи север и југ Африке, 
Калифорнија, део Чилеа у Јужној Америци, јужни део Аустралије; 
сва четири годишња доба – благе и кишовите зиме, топла и ведра 
лета; 

2. умерено-континентална – на умереној удаљености од мора 
(Београд) – умерено топла лета и умерено хладне зиме; 

3. континентална клима – на великој удаљености од мора (Москва) – 
топла лета и прилично хладне зиме; 

4. океанска (Атлантска) – западни део Европе, западни део Северне 

и Јужне Америке, Нови Зеланд; свежија лета и благе зиме, кише 
током целе године 

Хладни топлотни 

појас 

1. субполарна клима – дуге и хладне зиме (9 месеци) и кратка и 

свежа лета (3 месеца); 
2. поларна клима – вечити снег и лед; 
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6. РАЗРЕД 

Воде на Земљи - хидросфера 

хидрологија наука (географска дисциплина) која проучава све воде на Земљи, 
њихове одлике и просторни размештај; дели се на хидрологију мора 

(океанографију) и хидрологију копна; 

светско море 
(океан) 

сва мора и океани на Земљи; око 71% површине Земље 

океани 1. Тихи океан (Пацифик) - налази се између Азије и Аустралије и 
Северне и Јужне Америке  
због кретања литосферних плоча, на његовом дну има дубоких 
ровова (Маријански, Курилски, Јапански, Филипински); највећа 

дубина 11034m – Маријански ров;  
2. Атлантски океан – налази се између Европе и Африке и Северне 

и Јужне Америке 
његовом средином иде узвишење (вулканска област); 

3. Индијски океан – налази се између Африке, Азије и Аустралије; 

4. Северни ледени океан – налази се северно од Северне Америке, 
Европе и Азије; најмањи по површини 

5. Јужни океан – од 2000. године; јужно од 60°S; 

мора унутрашња (Средоземно, Црно, Јадранско, Балтичко, Црвено)  
ивична (уз континенте, од океана одвојена острвима или 
полуострвима – Северно, Берингово, Охотско, Јапанско, Жуто) и  
међуострвска (Сулу, Целебеско, Јаванско, Бандско, Молучко) 
Саргашко море води се као море без обала – границе су му одређене 

токовима морских струја; 

обала уски копнени појас који запљускују таласи 

разуђеност обала одступање од праве линије; облици разуђености: острва, полуострва, 

заливи, мореузи, земљоузи;  
најмању разуђеност имају Африка и Аустралија, највећу Европа; 
највећа острва – 1. Гренланд; 2. Нова Гвинеја; 3. Борнео; 4. 
Мадагаскар; 5. Бафиново острво; Гренланд – припада Данској; има 

становнике; до њега је први допловио Викинг Ерик Црвени; 
полуострва - највеће полуострво – 1. Арабијско полуострво; њихови 
најистуренији делови називају се ртови; 
заливи – посебне врсте су фјордови (леднички заливи) и ријаси; 
лагуне и естуари; 

мореузи – имају саобраћајни значај;  
провери које океане и мора спајају Гибралтар, Босфор, Берингов 
мореуз! 
Историјски је значајан Магеланов пролаз, између Јужне Америке и 
Огњене земље; 

својства морске 
воде 

сланост или салинитет (количина растворених соли); изражава се у 
промилима (‰); колико грама соли има у једном килограму морске 
воде (1000g, литар); повећава се испаравањем, а смањују га 

падавине, притоке са копна, топљење леда; просечан салинитет 
светског мора је око 35‰; око повратника је највећи - 38‰; око 
екватора салинитет није превише велики; најмањи салинитет има 
Баренцово море - 28‰ највећи Црвено море 42‰ (сува клима, нема 

падавина ни река); 

температура – температуре: жарки појас око 28°С, умерени око 15°С 
и хладни око -1°С; 
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провидност и боја – физичка својства; велику провидност имају 

тропска и суптропска мора (сиромашна планктоном) – Саргашко - 
67m; повећава се од обале ка пучини;  

кретање морске 
воде 

морска вода креће се у виду таласа, морских струја и плиме и осеке; 
таласи – зависе од ветра и величине простора; у океанима су већи 

него у морима; цунами – настају након земљотреса чији је епицентар 
на дну мора; 
морске струје – топле и хладне (струја која долази из области са 

мањом географском ширином биће топла и обратно);  
покрећу их стални ветрови; Голфска и Курошио (топле); Лабрадорска; 

Бенгуелска (јужна обала Африке), Ојашио (хладне); 
плима и осека (морске мене) – приближно на сваких 6 сати; у 24h 
постоје две плиме и две осеке; настају због привлачне сила Месеца и 
Сунца; најмање се осећа на пучини; 

  

кружење воде у 

природи 

 

копнене воде  

издан подземне воде изнад вододрживих стена; највише воде има у пролеће 
и јесен; артешка издан – дубока издан између два вододржива слоја; 

извор место на коме изданска вода избија на површину; врела су врста 

извора; могу бити и минерални, термоминерални и термални; гејзири 
– врели извори у вулканским областима (Исланд); 

река већи водени ток; 

могу бити сталне, периодичне и повремене; 
вади (уади), крикови – повремени речни токови, карактеристични 
за пустиње  
понорнице – реке у кречњачким пределима (Требишњица); 
меандри – речне кривине равничарских река; пресечени меандар је 

мртваја; 
делте – врста речних ушћа која су настала речном акумулацијом; 
естуари – левкаста ушћа у којима долази до мешања слане и слатке 
воде; Гарона, Лоара, Сена, Темза; Об, Јенисеј; Ла Плата;  
водостај – ниво воде у реци; изражава се у cm! Зависи од падавина; 

протицај – количина воде која протекне кроз корито у једној секунди; 
m3/s 
најдуже реке: Нил, Амазон, Јангцекјанг, Мисисипи, Јенисеј 
највеће реке (по површини слива и количини воде): Амазон, Конго, 
Нил, Мисисипи; 

речна мрежа сви токови на некој територији; зависи од климе, стена и рељефа; 

слив површина са које све падавине иду у неку реку, језеро или море;  

развође – граница између два слива; 

речни систем главна река са свим својим притокама 

језера већа удубљења на копну испуњена водом; вештачка и природна, а 
природна се деле на тектонска и ерозивна: 
тектонска – раседна (Велика језера, Бајкалско, Тангањика, Њаса), 
реликтна (Каспијско, Аралско) и вулканска; 
ерозивна – ледничка „горске очи“ (Комо, Гарда, Мађоре), речна 

(пресецање меандара; Обедска бара - мртваје), крашка, еолска 
(Палићко), урвинска (Завојско – клизишта); 

највећа језера: Каспијско, Мичиген-Хјурон, Горње, Викторијино, 
Тангањика, Бајкалско 

најдубље језеро: Бајкалско 
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најсланије језеро: Туз (Турска) 322‰; 

мочваре Еверглејдс на југу Флориде 

ледници око 70% слатке воде на копну налази се у ледницима; 

 

 

Биљни и животињски свет - биосфера 

географска 
(природна) 
зоналност 

са променом климе од екватора ка половима мењају се биљне зоне 

жарки (тропски) 
појас 

 

• тропске кишне 
шуме 

имају их области са екваторијалном климом (стално топло и влажно) 

густе и тешко проходне; постоји спратовност биљног покривача; 
џунгле (Азија), прашуме (Африка) или селваси (Јужна Америка); 
махагони, тиково и сандалово дрво, каучук, банане, кокос, хлебно 
дрво 
какаовац, кининово дрво, зачини, бамбус (Азија), кафа (пореклом из 

Етиопије – пренета у Јужну Америку); 
погледати животиње! 

• саване имају их области са тропском климом (климом савана) - два периода – 

кишни и сушни;  
високе траве, акације, баобаб, еукалиптус (Аустралија); 
у Јужној Америци их називају љаноси (Ориноко) и кампоси (Бразил); 
погледати животиње! 

• пустиње налазе се око повратника и дубоко у континентима (тако је у Азији); 
пустиње око повратника – велике разлике у температури у току дана 

(биљни покривач као климатски фактор!); 
континенталне пустиње – велике разлике у температури у току године 
(удаљеност од мора као климатски фактор!); 

кактуси (Америка), млечике (Африка); 
оазе – у пешчаним пустињама Африке; подземне воде; урмине палме; 
хамаде – камените пустиње; 
ергови – пешчане пустиње; 
једногрбе камиле (Африка, Арабијско полуострво), двогрбе (централна 

Азија); 

умерени 
топлотни појас 

 

• суптропске 
(средоземне) 

шуме 

области са средоземном климом; Средоземље, северни и јужни део 
Африке, Калифорнија, обала Чилеа и јужни део Аустралије; 
зимзелена вегетација (благе зиме); 

храст китњак, приморски бор, макија (зимзелена жбунаста 
вегетација), рузмарин, маслина, винова лоза, смоква, агруми; 
земљиште: црвеница 

• шуме 
умереног 

појаса 

листопадне шуме – океанска и умереноконтинентална клима; 
храст, буква, јавор, кестен; 
четинарске шуме (тајге) – хладна континентална клима; 
бор, јела, смрча; 
земљиште: подзол 

• степе ниске траве; мала количина падавина (мање од 400mm, 
континентална клима); прерије (С. Америка), пампаси (Ј. Америка); 
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културна степа – обрадиве површине; 

пшеница, кукуруз, сунцокрет, шећерна репа, 
у степама жуме се јављају само уз реке (топола и врба); 
земљиште: црница (чернозем или преријска црница, најплодније 
земљиште); 
најкрупнија животиња степа је бизон; 

хладни топлотни 
појас 

 

• тундре субполарна клима, области око северног поларника; нема их на југу; 
лишајеви и маховине; 
ирваси, поларне лисице; 
пингвин – птица која насељава простор Антарктика; 

• поларне 
пустиње 

области прекривене ледом на Гренланду, острвима у Северном 
леденом океану и Антарктик; овде живе само животиње које храну 
налазе у мору: поларни медвед, пингвини, фока; 

вертикална 
зоналност 

смењивање природних зона са порастом надморске висине; 
листопадне шуме → четинарске шуме → пашњаци → вечити снег и 
лед; 

 

Становништво и насеља 

екумена насељени део Земље;  
 

анекумена ненасељени део Земље – Антарктик, најсевернији делови С. Америке, 
Европе и Азије, високе планине, пустиње; 

број становника око 7 милијарди људи живи на Земљи; 
државе са највећим бројем становника су Кина, Индија и САД; 
демографска експлозија – нагли пораст броја становника од друге 

половине 20. века (развој медицине); 

густина 
насељености 

просечан бр. становника на сваком km2 неке територије; ст/km2; број 
становника се подели са површином;  
4 најгушће насељена подручја света: Источна Азија, Јужна Азија, 
Западна Европа и исток Северне Америке; 

најгушће насељени континенти су Европа и Азија; Антарктик није 
насељен; 
¾ светског становништва живи у умереним појасевима и на 
висинама до 500m; 
насељеност се простире од 0 до око 5000 метара висине; 

природни 
прираштај 

природно кретање броја становника; наталитет – морталитет; 
изражава се у промилима (‰), односно на сваких 1000 становника; 
сиромашне државе Африке, Азије и Јужне Америке имају висок 

природни прираштај; 
развијене земље често имају негативан природни прираштај – 
депопулација; 
„бела куга“ – нагло смањење броја становника услед негативног 
природног прираштаја; 

структура 
становништва 

биолошка структура: полна и старосна структура; 
старосна пирамида – прогресивна (Азија, Африка), стационарна и 
регресивна (Србија); 

расна структура (европеидна, монголоидна и негроидна);  

мешањем раса настају мелези: местици (бела и жута), мулати (црна и 
бела) и замбоси (црна и жута); 



13 
 

расизам – угрожавање права људи због њихове боје коже; 

национална структура: народи (историјски формиране групе људи 
који су повезани језиком, културом и територијом); асимилација – 
сједињавање народа 
Индоевропска породица: Германи, Словени, Романи, Келти... 
верска структура: светске религије (1. хришћанство, 2. ислам, 3. 

хиндуизам, 4. будизам); будизам је највише заступљен у Источној 
Азији (Кина, Кореја, Јапан); хиндуизам у Индији; јудаизам је вера 

Јевреја; 

миграције механичко кретање становништва; 

емиграција – напуштање територије; имиграција – долазак на другу 
територију; 

насеља места сталне или привремене концентрације људи и кућа; 

појавила су се када и пољопривреда; 
функције насеља – делатности њихових становника; 
према облику сеоска – збијена, линијска и разбијена; 
урбанизација – развој и ширење градова; 
конурбације -> мегалополиси – велике градске области; 

БосВаш (САД) од Бостона до Вашингтона; 

природна и 
географска 

средина 

природна средина + људска делатност = географска средина; 
природни ресурси: обновљиви (Сунце, ветар, воде) и необновљиви 

(нафта, угаљ, руде и земни гас); 

географске регије мање или веће целине које се по својим природно-географским или 
друштвено-географским одликама разликују од своје околине;  

проучава их регионална географија; 

привреда скуп свих делатности;  
I (храна), II (производња), III (услуге) и IV сектор; 
неразвијене земље – највише у примарном сектору;  

развијене земље – мало у I, а највише у III и IV; 

 

Европа 

 одвојена од Азије због разлика у становништву; 
Европа, Азија и Африка представљају Стари свет; 

границе планина Урал, река Урал, Каспијско језеро, планина Кавказ, Црно 
море, мз. Босфор, Мраморно море, мз. Дарданели, Егејеско море, 
Средоземно море, мз. Гибралтар, Атлантски океан, Северни ледени 
океан; 

порекло имена ереб – залазак Сунца; 

разуђеност обала најразуђенија од свих континената; 
у Великој Британији постоје клифови; 

на југу Европе су унутрашња мора – Средоземно, Лигуријско, 
Тиренско, Јонско, Егејско, Јадранско (у које се улази кроз Отрантска 
врата); 

полуострва Скандинавско (највеће; на северу – Норвешка, Шведска), Пиринејско 
(Шпанија, Португалија), Апенинско (Италија), Балканско (Србија); 

острва Сицилија (Средоземно море), Сардинија (Средоземно море),  

Британска острва, Исланд (Атлантски океан), Крит (Средоземно море); 

заливи Бискајски (обале Француске; реке које се уливају у њега (Гарона, 

Лоара, Сена) завршавају се естуарима), Ботнички (између Шведске и 
Финске); у Норвешкој постоје бројни леднички заливи – фјордови;  
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мореузи Босфор, Дарданели, Гибралтар, Ламанш (одваја Британска острва од 

Француске); 

рељеф највиши врх је Елбрус (Кавказ); 
уз Аустралију, Европа је најнижи континент (око 300 метара је 
просек); 

на југу има више млађих планина (притисак Афричке литосферне 
плоче): Алпи, Пиринеји, Динарске планине, Карпати; 
на југу постоје и активни вулкани – Везув, Етна, Стромболи; 

у централном делу Европе има највише планина средње старости: 
Шварцвалд (овде извире Дунав), Средишњи масив, Рудне планине... 

на северу су најстарије планине: Скандинавске планине и планине 
на северу Велике Британије; Руска плоча такође спада у најстарије 
делове европског копна;  
највеће европске низије су Источноевропска, Прибалтичка, 
Западноевропска, Панонска и Влашка; 

острво Исланд је вулканско копно (зона вулкана по средини 
Атлантског океана); 

клима 5. средоземна клима – Средоземље; сва четири годишња доба – благе 

и кишовите зиме, топла и ведра лета; 
6. умерено-континентална – на умереној удаљености од мора 

(Београд) – умерено топла лета и умерено хладне зиме; 
7. континентална клима – на великој удаљености од мора (Москва) – 

топла лета и прилично хладне зиме; 

8. океанска (Атлантска) – западни део Европе; свежија лета и благе 
зиме, кише током целе године; јак утицај топле Голфске струје коју 
доносе стални западни ветрови; 

9. субполарна клима - дуге и хладне зиме (9 месеци) и кратка и свежа 
лета (3 месеца); 

биљни и 

животињски свет 

1. суптропске или средоземне шуме (макије, винова лоза, маслине, 

агруми); 
2. шуме умереног појаса (листопадне и четинарске); четинарске шуме 

(тајге) постоје у Норвешкој, Шведској, Финској, Русији... 
3. степе; 
4. тундре; 

воде Волга – најдужа европска река; 
 
сливу Црног мора припадају: Дунав, скоро све наше реке, Дњепар, 
Дон; 
сливу Средоземног мора припадају: Вардар, Рона (Француска – 

Марсељ), По, Тибар (Италија), Ебро (Шпанија); 
сливу Атлантског океана припадају: Темза (Лондон), Сена (Париз), 
Лоара, Гарона (Француска), Гвадалкивир, Гвадијана, Дуро, Тахо 
(Пиринејско полуострво); Рајна, Лаба (Немачка); 
сливу Балтичког мора припадају: Висла, Одра (Пољска); Западна 

Двина и Њемен; 
сливу Каспијског језера припадају: Урал, Волга; 
сливу Сев. лед. океана припадају: Северна Двина и Печора 
највећи број језера налази се на северу – то су ледничка језера – 
Ладога, Оњега, Венер, Ветер; 

у Алпима такође постоји већи број ледничких језера – Боденско, 
Женевско, Комо, Гарда, Мађоре, Бледско и Бохињско; дакле, у Европи 

је највише ледничких језера; 
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Балатон (Блатно – Мађарска), Охридско, Преспанско и Дојранско 

(Македонија) помињу се као раседна; 
пловни пут Рајна – Мајна – Дунав је најзначајнији у Европи – спаја 
Северно (Ротердам) и Црно море! 
Подунавске земље: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, 
Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина; 

природна 
богатства 

плодно земљиште (Панонска, Источноевропска и друге низије); 
шуме (север Европе); 

воде (Алпи, Динарске планине, Скандинавске планине); 

становништво 
Европе 

 

густина 
насељености 

после Азије, најгушће насељени континент;  
најгушће је насељен западни део (Холандија, Белгија, В. Британија); 
најређе је насељена северна Европа; 

природни 

прираштај 

низак; животни век је дуг и становништво је релативно старо; 

етничка 
структура 

индоевропска језичка породица: 
Словени (Срби, Руси, Белоруси, Украјинци, Хрвати, Словенци, 

Македонци, Црногорци, Бугари, Чеси, Словаци, Пољаци); 
Романи (Румуни, Италијани, Французи, Шпанци, Португалци, део 
Белгијанаца и Швајцараца); 
Германи (Немци, Аустријанци, део Швајцараца и Белгијанаца, Данци, 
Швеђани, Норвежани, Исланђани); 

Угро-финци (Мађари, Финци и прибалтички народи); 
Келти (Шкотланђани, Ирци, Велшани); 

верска 

(религијска) 
структура 

православни народи (Срби, Македонци, Црногорци, Бугари, Грци, 

Румуни, Украјинци, Руси, Белоруси...); 
католички народи (Италијани, Французи, Португалци, Пољаци, Чеси, 
Словаци, Мађари, Хрвати, Словенци...); 

протестанти (углавном у северном делу Европе); 

Европска Унија седиште парламента је у Стразбуру; 
Европска комисија и Савет су у Бриселу; 
Европски суд је у Луксембургу; 
валута: евро – од 1990. 

Група 8 ФРА, НЕМ, ИТА, РУС, ВБР + ЈАП, КАН, САД 

 

Јужна Европа 

државе Србија (Београд), БиХ (Сарајево), Хрватска (Загреб), Словенија 
(Љубљана), Црна Гора (Подгорица), Македонија (Скопље), Бугарска 
(Софија), Грчка (Атина), Албанија (Тирана); 

Италија (Рим), Шпанија (Мадрид), Португалија (Лисабон); 
Ватикан, Сан Марино, Монако, Андора, Малта 

 
Средња Европа 

државе Немачка (Берлин), Мађарска (Будимпешта), Румунија (Букурешт), 
Чешка (Праг), Словачка (Братислава), Пољска (Варшава), Аустрија 
(Беч), Швајцарска (Берн), Лихтенштајн (Вадуц); 

 
Западна Европа 
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државе Уједињено Краљевство Велике Британије и Сев. Ирске (Лондон), 

Француска (Париз), Белгија (Брисел), Холандија (Амстердам), Ирска 
(Даблин), Луксембург,  

Северна Европа 

државе Данска (Копенхаген), Шведска (Стокхолм), Норвешка (Осло), Финска 
(Хелсинки), Исланд (Рејкјавик); 

 
Источна Европа 

државе Руска Федерација (Москва), Украјина (Кијев), Белорусија (Минск), 
Литванија (Вилњус), Естонија (Талин), Летонија (Рига), Молдавија 
(Кишињев); 

7. РАЗРЕД 

Азија 

 одвојена од Европе због разлика у становништву; 
Европа, Азија и Африка представљају Стари свет; 

границе планина Урал, река Урал, Каспијско језеро, планина Кавказ, Црно 
море, мз. Босфор, Мраморно море, мз. Дарданели, Егејеско море, 
Синајско полуострво (Суецки канал), Црвено море, мз. Баб-ел-Мандеб, 
Аденски залив, Индијски океан, Тихи океан, Берингов мореуз, 
Северни ледени океан;  

порекло имена асу – залазак Сунца; 

разуђеност обала излази на три океана (Сев. ледени, Индијски и Тихи) и бројна мора 

(Црвено, Црно, Арабијско, Жуто...) 

полуострва Арабијско (највеће на свету), Индијско, Индокина, Чукотско; 

острва Малајско-филипински архипелаг (на ЈИ – највећи на свету – Борнео, 

Суматра, Јава), Шри Ланка, Јапанска острва (Хокаидо, Хоншу, 
Шикоку и Кјушу), Хајнан, Тајван; 

заливи Персијски (ЈЗ – битан због нафте), Бенгалски (вероватно највећи – у 
њему се налази делта Ганга и  Брамапутре), Аденски и Омански; 

мореузи Баб-ел-Мандеб, Берингов 

рељеф 4 старе платформе: Сибирска, Кинеска, Арабијска, Кинеска; 
два нестабилна појаса (уједно и млађе планине): од полуострва Мала 
Азија до Малајског архипелага и  дуж Ватреног појаса Пацифика 

(обала Тихог океана – Јапанска острва и Малајско-филипински 
архипелаг);   
највиши врх света Монт Еверест (Хималаји); највиша и највећа 
висораван света Тибет – „кров света“;  
најнасељеније низије су Месопотамија (Еуфрат и Тигар), Хиндустан 

(јужно од Хималаја) и Кинеска; 

клима најважнији климатски типови: 
 
10. екваторијална клима - Малајско-филипински архипелаг; 

11. монсунска клима – веома топла, са топлим и изузетно кишовитим 
летима и сувим „зимама“ монсунски (периодични) ветрови јој дају 
главно обележје; 

12. континентална клима – централни делови Азије (Монголија) – 

континенталност је толико изражена да већ прелази у пустињску; 
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13. пустињска клима – ЈЗ Азија (налази се око повратника) и 

Централна Азија (изолованост) 
14. средоземна клима – Азијско Средоземље; сва четири годишња доба 

– благе и кишовите зиме, топла и ведра лета; 
15. субполарна – северни део (обала Северног леденог океана); 

биљни и 
животињски свет 

5. тропске кишне шуме - Малајско-филипински архипелаг (џунгле); 
6. степе (унутрашњост Азије) 
7. пустиње (ЈЗ Азија – Сиријска пустиња; у унутрашњости Гоби, 

Џунгарија); 
8. суптропске или средоземне шуме (макије, винова лоза, маслине, 

агруми);  
9. тундре;  
тигар, панда... 

воде • Об, Иртиш, Јенисеј, Лена – теку ка северу и изливају се (лед); 

• Амур, Хоангхо (Жута река), Јангцекјанг (најдужа река Азије) – теку 
ка истоку; 

• Меконг, Ганг – Брамапутра (праве највећу делту на свету), Инд, 
Еуфрат – Тигар (праве реку Шат-ел-Араб, Месопотамија); 

• Сир Дарја и Аму Дарја се завршавају у Аралском језеру (реликтно, 
скоро је пресушило); 

највећа језера: Каспијско (реликтно, највеће на свету), Бајкалско 
(раседно, најдубље на свету); Мртво море (слано, највећа депресија); 

природна 
богатства 

нафта (Југозападна Азија – Персијски залив, Каспијско језеро); 
шуме (Малајско-филипински архипелаг) 

становништво 

Азије 

у већини су припадници монголоидне (жуте) расе (типа) – за време 

Леденог доба они су из Азије, преко Беринговог мореуза, прешли у 
Северну Америку; 
у Југозападној и Јужној Азији више је становника европеидне (беле) 
расе (типа);  

густина 
насељености 

око 100 ст/km2 (најгушће насељени континент); највише становника 
живи у Хиндустану и Кинеској низији;  

природни 

прираштај 

висок; животни век је кратак и становништво је релативно младо; 

етничка 
структура 

Кинеско-тибетанска породица је вероватно најбројнија; у ЈЗ Азији 
Арапи; 

верска 
(религијска) 
структура 

све велике светске религије настале су на тлу Азије; 
хришћанство, ислам (ЈЗ Азија, Индонезија), будизам (Источна Азија), 
хиндуизам (Јужна Азија),  

 

Југозападна Азија 

државе (наравно 

да не морају све да 
се знају) 

Турска (Анкара), Грузија (Тбилиси), Јерменија (Јереван), Азербејџан 

(Баку); 
Кипар (Никозија), Сирија (Дамаск), Либан (Бејрут), Израел 
(Јерусалим); Јордан (Аман); 
Ирак (Багдад), Кувајт (Кувајт), Иран (Техеран), Авганистан (Кабул); 
С. Арабија (Ријад), Јемен (Сана), Оман (Маскат), УАЕ (Абу Даби), Катар 

(Доха), Бахреин (Манама); 
континенталне земље: Авганистан, Јерменија, Азербејџан; 

„заливске земље“: Кувајт, Бахреин, Катар, УАЕ; 
Турска се простире на два континента; 

 предња Азија или Блиски исток; нафта и саобраћајни положај; 
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 средоземна и пустињска клима; 

 пустиње: Велики Нефуд (Црвена пустиња), Мали Нефуд, Руб-ел-Хали; 
Бедуини – „становници пустиња“, номадска племена пустиња ЈЗ 
Азије; 

 недостатак воде за пиће; ретка речна мрежа са великим колебањем; 
вади (уади); оазе; река Јордан се улива у Мртво море; Шат-ел-Араб 
(„река Арабљана“); 

 једногрба камила; 

 хришћанство, ислам и јудаизам су религије које су настале у ЈЗ Азији; 
православне државе – Грузија и Јерменија; Кипар 

 

Јужна Азија 

државе (такође не 
морају све да се 

знају) 

Пакистан (Исламабад), Индија (Делхи), Непал (Катманду), Бутан 
(Тимбу), Бангладеш (Дака), Шри Ланка (Коломбо), Малдиви (Мале); 
континенталне земље: Непал, Бутан; 
некадашње колоније Велике Британије (и мало Португала и 
Француске); Источни Пакистан постао је Бангладеш; независност 

стекле после II св. рата; 
Кашмир – део Индије у горњем току реке Инд – под контролом 
Пакистана; 
Цејлон > Шри Ланка („срећно острво“); 

 Хималаји (у преводу „царство снега“); 
Пенџаб („петоречје“; пољопривреда), Синд, Хиндустан, Бенгал, Асам; 
висораван Декан („југ“); Западни и Источни Гати; 

 монсуни – периодични ветрови; летњи ЈЗ > СИ; зимски СИ > ЈЗ  
Бенгал и Асам – области са највећом количином падавина на Земљи; 
Черапунџи (Асам) – 11872mm; 

 монсунске шуме (џунгле); саване и степе (Декан); пустиња Тар; 

 Ганг („света река“), Инд, Брамапутра (монсунски режим; поплаве); 
Ганг и Брамапутра граде највећу делту на свету (лука Калкута); 

 велика густина насељености – Бангладеш > 1100 ст/km2 
висок ПП (више од 30% младог становништва; Пакистан и 
Бангладеш: 40%); пуно неписмених; мало градског становништва; 

бела раса; индоевропска језичка група; првобитно становништво 
тамније боје коже чине Веде (Шри Ланка) и Дравиди (Декан); 
хиндуизам (80% становништва), будизам (Непал, Бутан, Шри Ланка), 
ислам (Пакистан – иза Индонезије по броју муслимана); 

 пиринач – главна храна у свим земљама; пшеница, памук, чај (црни 
индијски чај); јута (биљка која се користи за израду платна за једра); 
ислам забрањује употребу свињског меса, а хиндуизам крављег; 
највећи произвођачи чаја: Кина (зелени), Индија (црни), Шри Ланка 

(црни), Кенија; 
Бангладеш – највећи извозник памука на свету; 

Индија република; 2. на свету по броју становника;  
рудна богатства: камени угаљ! (+ руда гвожђа и дијаманти); 

гаје: пиринач, шећерну трску, јуту, чај, памук, банане; 

 

Југоисточна Азија 
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државе Мијанмар (Јангон), Тајланд (Бангкок), Лаос (Вијангчан), Камбоџа 

(Пном Пен), Вијетнам (Ханој); 
Малезија (Куала Лумпур), Сингапур (Сингапур), Индонезија (Џакарта); 
Брунеј (Б. С. Бегаван), Филипини (Манила), Источни Тимор (Дили); 
Индокина и Малајски архипелаг; 
Сингапур – „Источни Гибралтар“ 

 највећа полуострва на свету: Арабијско, ... , Индокина (3.) 
највећа острва на свету: Гренланд, Нова Гвинеја (Иријан Џаја), 

Борнео, Мадагаскар, Бафиново, Суматра; 
Малајски архипелаг (Велика Сундска, Мала Сундска, Молучка и 

Филипинска острва); 
највеће дубине светског мора - 11034m – Маријански ров; 

 Ватрени појас Пацифика; 

200 активних вулкана; најпознатији Кракатау (западна обала Јаве, 
Сундски мореуз) – 1883. најснажнија ерупција икада забележена; 

 тајфун („велики ветар“ – тропски циклон (вртложни ветар) у ЈИ и И 

Азији; догађају се у источној Индонезији; 

 мангрова – увек зелене шуме код ушћа река у тропским областима; 
џунгле; бамбусове шуме; 

 будизам (у већини земаља), ислам (Индонезија, Малезија, Брунеј); 
остаци праисторијског човека пронађени су на острву Јава; 

 производе: пиринач, природни каучук, шећерну трску, банане; 
рудна богатства: калај (Индонезија, Малезија), нафта (Индонезија, 
Брунеј, Малезија), гвожђе, бакар, сребро, злато, антимон (Тајланд); 

Индонезија Јава (Џакарта), Суматра, Сулавеси, Калимантан... 
највећа земља-архипелаг на свету; повезује два континента; 
Индонезија („острвска Индија“); бивша холандска колонија; 
4. по броју становника на свету; најмногољуднија муслиманска 
земља!  

 вулкани; 

 плодно вулканско земљиште и тропске шуме; 

пиринач, каучук, дуван, кафа, бибер, ванила, цимет (зачини); 
калај, нафта, природни гас! 

 

Средња Азија 

државе Казахстан (Астана), Узбекистан (Ташкент), Туркменија (Ашхабад); 
Таџикистан (Душанбе), Киргизија (Бишкек); 
све су континенталне; Казахстан је највећа континентална земља 

света! 
Каспијске земље су Казахстан и Туркменија; 
први део назива означава већински народ, а реч „стан“ значи 
„земља“; 

 континентална и пустињска клима (због удаљености од мора); 

 степе и континенталне пустиње (велика дневна и годишња 

колебања температуре); 
Каракум („црни песак“), Кизилкум („црвени песак“); 
двогрба камила! овца каракул; 

 Аму Дарја, Сир Дарја каналима за наводњавање „спречене“ да стигну 

до Аралског језера; 
Каспијско, Аралско и Балхашко језеро су слана језера; реликтна; 

 главна култура у свим земљама је памук („злато Средње Азије“); 
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житарице; сточарство; 

 нафта и природни гас (око Каспијског језера), камени угаљ 
(Казахстан); 

 

Источна Азија 

државе Кина (Пекинг), Монголија (Улан Батор), ДНР Кореја (Пјонгјанг), Р 

Кореја (Сеул), Јапан (Токио); 

континентална земља: Монголија; 
Ласа („божанско место“) – главни град кинеске регије Тибет; 
Хонг Конг (до 1997. био британска колонија); Макао (до 1999. био 
португалска колонија); 

 Јапанска острва (Хокаидо, Хоншу, Шикоку и Кјушу), Тајван, 
Хајнан; 

 Тибет, Такла Макан, Џунгарија, Гоби (хладне континенталне 
пустиње на западу); вантропски монсуни; Курошио (топла) и Ојашио 
(хладна морска струја);  

 Јангцекјанг (Чангјанг, „дуга река“; „плава река“) – најдужа река 

Азије;  
Хоангхо („жута река“, лес, „бич“, „несрећа“ Кине),  

Кина по површини 2. држава Азије и 3. света;  

 Кинези – Хан; 55 милионских градова; „политика једног детета“ 
недавно је напуштена; 

 гаје: пиринач, пшеница, чај, свилена буба (свила), дуван, памук, лан 
(1. на свету); 
камени угаљ, руда гвожђа, антимон,  

Јапан Нипон; Хокаидо, Хоншу, Шикоку и Кјушу + острва Рјукју 

 пиринач, риба (2. на свету); 

увозе скоро све сировине; 
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Африка 

 2. континент по површини и броју становника; „континент робова, 

глади и болести“; 
остаци најстаријих хоминида (Луси) пронађени су у депресији Афар у 
Етиопији; 
истраживачи: Дејвид Ливингстон, Стенли Мортон (унутрашњост 
Африке);  

границе Средоземно море, Синајско полуострво (Суецки канал), Црвено море, 
мз. Баб-ел-Мандеб, Аденски залив, Индијски океан, Атлантски океан, 
Гибралтар; 

порекло имена по племену Афри; афар – прашина 

разуђеност обала мала; излази на два океана (Атлантски и Индијски), Средоземно и 

Црвено море 

полуострва Сомалијско („Рог Африке“); на југу се налази Рт Добре наде; 

острва на истоку Мадагаскар, Сејшели, а на западу Зеленортска и Канарска 
острва; 

заливи највећи је Гвинејски – у њему се налази Робовска обала;  

мореузи Баб-ел-Мандеб, Гибралтар; 

рељеф највећим делом Африка је изграђена од старих стена Гондване; 
једина млађа планина је Атлас на северу (место судара Афричке и 
Евроазијске литосферне плоче); 

• висока Африка (Етиопска, Језерска и Јужноафричка висораван) – 
највиши врх Килиманџаро; 

• ниска Африка (Сахара и Басен Конга); 
на истоку Африка пуца (раседање) и то је „Велики Источноафрички 
тектонски ров“; уједно ово је једна од 4 светске области са великим 
бројем вулкана и честим земљотресима; 

клима Африку по половини „сече“ екватор (највећи део јој је у жарком 

појасу), због чега је она најтоплији континент; 
најважнији климатски типови: 
1. екваторијална клима – Басен Конга; 
2. тропска (саванска) клима – око екваторијалне; топло током целе 

године, лето је влажно, а зима сува; 
3. пустињска клима – око Северног и Јужног повратника; 
4. средоземна клима – крајњи север и југ континента; сва четири 

годишња доба – благе и кишовите зиме, топла и ведра лета; 

биљни и 
животињски свет 

1. тропске кишне шуме (прашуме); 
2. саване – високе траве, баобаб, слонови, жирафе, лавови, антилопе; 
3. пустиње – на северу Сахара (највећа пустиња на свету), на југу 

Калахари и Намиб; 

4. средоземна вегетација - крајњи север и југ континента 

воде • ка северу тече река Нил - најдужа река света; настаје спајањем 
Белог и Плавог Нила код Картума; 

• слив Атлантског океана: Сенегал, Нигер, Волта, Конго (највише 
воде), Орање;  

• слив Индијског океана: Замбези, Лимпопо; 
раседна језера: Викторијино, Тангањика, Њаса (Малави); Туркана 
(Рудолфово); 
језеро Тана је вулканског порекла (Етиопска висораван);   

језеро Чад 
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природна 

богатства 

шуме (Басен Конга); 

нафта и гас (Северна Африка); 
злато, бакар, дијаманти (Јужна Африка); 
главна култура за исхрану у тропском појасу: слатки кромпир 
(батата); 
у тропском делу гаје се: какаовац, уљана палма, ананас, банане, 

каучуковац; 
у сувљим пределима: кикирики (Нигерија, Судан), памук (Нил, 

Нигер), кафа (Етиопија, Кенија), чај (Кенија), зачини (Танзанија) 
какао – Обала Слоноваче, Гана, Нигерија; 

становништво 
Африке 

у већини су припадници негроидне (црне) расе (типа) – сматра се да 
су се први људи појавили управо у Африци;  
дели се на црну и белу Африку (граница је Сахара); 

густина 
насељености 

око 28 ст/km2; највише становника живи у долини Нила;  

природни 

прираштај 

висок; животни век је кратак и становништво је релативно младо; 

Африка је најмлађи континент; 

етничка 
структура 

на северу живе Арапи, Копти, Туарези, Бербери; 
на југу живе Судански и Банту црнци, Пигмеји; Бушмани; 

Хотентоти; 
праволинијске границе – повлачили колонисти; 

верска 
(религијска) 

структура 

ислам (на северу), старе религије и хришћанство (јужни делови) 

 

Северна Африка 

 ергови – пешчане пустиње; хамаде – камените пустиње;  

 Сахара – највећа и најтоплија пустиња на свету; највећа у Сахари је 

Либијска пустиња;  
оазе – места са подземном водом на малој дубини (у њима највише 
расту урмине палме – „царице пустиње“); 

 Нил; настаје спајањем Белог и Плавог нила код Картума;  

катаракти – серија малих водопада или брзака (Нил, Бели Нил, Плави 
Нил); 
браном код Асуана направљено је вештачко Насерово језеро; 

Египат Арапска Република Египат; „дар Нила“; држава на два континента;  
Суецки канал - повезује луке Порт Саид (Средоземно море) и Суец 
(Црвено море); 
Синајско полуострво је највиши део Египта; 
преграђивањем Нила код Асуана добијено је Насерово вештачко 

језеро и регулисано изливање; 

 

Источна Африка 

државе Еритреја (Асмара), Џибути (Џибути), Етиопија (Адис Абеба), 
Сомалија (Могадиш); 
Уганда (Кампала), Кенија (Најроби), Руанда (Кигали), Бурунди 
(Бујумбура), Танзанија (Додома); 

Комори (Морони), Сејшели (Викторија); 
„рог Африке“; 
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 највиша и тектонски најнестабилнији део Африке; једина низија је 

Мозамбичка низија; 

 због висине је клима вечитог пролећа (помиње се и као сува тропска);  

 саване; на северу регије налази се Данакилска пустиња; 

 Банту црнци; најбројнији народ су Масаи (висоравни Кеније и 
Танзаније); 

свахили – језик који се говори у великом делу Источне Африке; 
Етиопија и Еритреја – земље са већинским православним 

становништвом!; 

 злато (Етиопија, Кенија, Танзанија), платина (Етиопија), дијаманти 

(Танзанија), бакар (Уганда); 
за исхрану се гаје: маниока, батата (слатки кромпир), кукуруз; 
за извоз: кафа (Етиопија, Уганда, Кенија, Танзанија), чај (Кенија), 
банане (Бурунди); 
Етиопија је постојбина кафе („арабика“); 

 

Западна Африка 

државе Мауританија (Нуакшот), Мали (Бамако), Нигер (Ниамеј), Чад 
(Нџамена); Капвердска острва; 
Сенегал (Дакар), Гамбија (Банџуп), Гвинеја Бисао (Бисау), Гвинеја 
(Конакри), С. Леоне (Фритаун); 
Либерија (Монровија), Обала Слоноваче (Абиџан), Гана (Акра), Того 

(Ломе), Бенин (Порто Ново); 
Нигерија (Абуџа), Камерун (Јуанде), ЦАР (Банги), Екв. Гвинеја 
(Малабо), Габон (Либрвил); 
Конго (Бразавил), ДР Конго (Киншаса), СТиП (Сао Томе); 
екватор пролази кроз Габон, Конго и ДР Конго; 

Сахел – регија коју чине Мауританија, Мали, Нигер и Чад; 
стари називи: Обала Слоноваче, Златна обала – данас Гана; Обала 
робова – данас Нигерија и Бенин;  

 Судански црнци (Гвинејска регија), Банту црнци (басен Конга); 
Пигмеји (прашуме Конга); Бушмани (јужни делови басена и 
висоравни на југу); Туарези (Нигер, Мали); 

Нигерија – најмногољуднија земља Африке;  
болест спавања преноси мува це-це; жута грозница; 
у Сахелу је ислам главна религија; 

 

Јужна Африка 

државе Ангола (Луанда), Замбија (Лусака), Малави (Лилонгве), Мозамбик 
(Мапуто),  

Намибија (Виндхук), Боцвана (Габароне), Зимбабве (Хараре),  
ЈАР (Преторија), Лесото (Масеру), Свазиленд (Мбабане), Мадагаскар 
(Антананариво), Маурицијус (Порт Луј); 
јужни повратник пролази кроз Намибију, Боцвану, ЈАР, Мозамбик и 
Мадагаскар; 

до изградње Суецког канала ова регија је имала веома повољан 
положај; 

 слабо разуђене обале без природних лука; Иглени рт и рт Добре 
Наде; 
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 Замбези, Лимпопо, Орање, Окаванго (унутрашњи слив басена 

Калахарија); 
Викторијини водопади (Мозе-ла-Туња - „дим који грми“) на реци 
Замбези; 

 преовлађују Банту народи (најбројније племе је Зулу);  

Бушмани и Хотентоти; Малгаши (Мадагаскар); 
Африканери, Бури – говоре језиком африканс, потомци Холанђана; 
АИДС – више од половине оболелих у целом свету је из Јужне Африке! 

 велико рудно богатство; 
злато (ЈАР, Замбија), бакар (Замбија), дијаманти (Боцвана, ЈАР, 
Намибија), уранијум (ЈАР); 
за исхрану гаје се: просо, маниока, батата, кукуруз; 
за извоз: памук, чај, дуван, кафа, зачини + медитеранске културе – 

винова лоза, агруми, маслине; 

ЈАР 3 главна града – Преторија, Кејптаун, Блуфонтејн; 
прве колоније основали су Португалци, затим Холанђани и на крају 

Британци; 
апартхејд – одвајање црначког становништва од беле мањине; укинут 
је 1995. године, када су одржани први слободни избори; Нелсон 
Мендела; 
најважнији производи: злато, платина, дијаманти и хром; 
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Северна Америка 

увод јединствена копнена маса – два континента: Северна и Јужна 

Америка границу чини Панамска превлака (земљоуз); 

• подела према географском положају и природним одликама 
(регионална подела): Северна, Средња и Јужна Америка; 

• подела према друштвеним одликама (порекло становништва и 
језици): Англоамерика и Латинска Америка; 

Америго Веспучи је први тврдио да је реч о новом континенту (назвао 
га је Нови свет); 
староседеоци су Индијанци (дошли из Азије пре око 30000 година) и 
Инуити (Ескими); 
први Европљани на континенту били су Викинзи 

Колумбо је 1492. допловио до острва Сан Салвадор; 
конквистадори – шпански и португалски освајачи Средње и Јужне 
Америке; 

разуђеност обала веома велика на северу због некадашње ледничке ерозије; 
постоје и фјордови; 
излази на три океана Северни ледени, Тихи и Атлантски; 

полуострва Аљаска, Флорида 

острва Арктички, Александров и Алеутски архипелаг  
Гренланд – највеће острво на свету, припада Данској; 

заливи Мексички, Хадсонов, Аљаски; 

мореузи Берингов 

рељеф • Кордиљери (млађе планине на западу); имају спољашњи (Аљаске 
/Мек Кинли/ Приморске и Каскадске планине) и унутрашњи 

низ (Бруксове, Мекензијеве и Стеновите планине); између ових 
низова су висоравни Колумбијска (вулкански плато), Колорадо, 
Велики басен и Мексичка висораван; ово је и зона дубоких 

раседа - раседањем су створене Калифорнијска котлина и 

депресија Бедвотер; део су ВПП; овде је вулкан Света Хелена 
(ерупција 1980. године); 

• Апалачи – планине средње старости на истоку; 

• Канадски штит – најстарији део континента;  

• Велика (Средишња) низија; 

• Висоравни – Бедлендс; 

клима најважнији типови: 
1. поларна (на крајњем северу) 
2. субполарна 
3. континентална (по средини континента) 

4. средоземна (Калифорнија) 
 
средина континента је ниска, што омогућава мешање хладних и 
топлих ваздушних струја и настанак торнада – алеја торнада; 

биљни и 
животињски свет 

тундре, тајге, листопадне шуме, суптропска вегетација, степе 
(прерије), пустиње; 
секвоја – највише дрво на свету; зимзелено дрво из Калифорније; 
поједини примерци су стари више од 3000 година; 

кактуси (Сагуаро) – Аризона и остали пустињски предели; 
животињски свет чине: поларна лисица, лоларни зец, фоке, бели 

медвед, гризли (живи само у Северној Америци), амерички бизон, 
ракун, којот, пума (кугуар), белорепи орао (симбол САД); 
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Јелоустоунски НП је најстарији НП на свету; у САД-у има много 

националних паркова; 

воде • слив Северног леденог океана: Макензи, Нелсон; 

• слив Тихог океана: Јукон, Колумбија, Колорадо („обојена у 
црвено“; највећа кањонска долина у свету – усечена у 

седиментним стенама); кратке и брзе реке богате 
хидроенергетским потенцијалом; 

• слив Атлантског океана: Сен Лоренс (отока Великих језера; 
завршава се естуаром1); Мисисипи (најдужа река; завршава се 
делтом), Мисури, Рио Гранде; 

Велика језера (Мичиген, Хјурон, Горње, Ири и Онтарио) су највећи 
језерски систем на свету; 
Нијагарини водопади – између језера Ири и Онтарио (река 

Нијагара); 
језера на северу су ледничка: Велико медвеђе језеро, Велико 
ропско језеро, Атабаска, Винипег, Манитоба; на истоку Великог 
басена је Велико слано језеро; 
за Флориду су карактеристичне мочваре (Еверглејдс); 

гејзири: Олд Фејтфул (Јелоустонски национални парк); 

становништво Инуити (Ескими), Алеути; Индијанци  
досељеници из Европе масовно су доводили црне становнике из 

Африке и претварали их у робове; 
4. 7. 1776. – 13 колонија Велике Британије прогласило је независност; 
Афроамериканци - ропство је укинуто 1863. године; борац за њихова 
права био је Мартин Лутер Кинг, који је 1964. године добио Нобелову 
награду за мир; 

мешанци – местици, мулати и замбоси; 
најинтензивније досељавање наступило је у другој половини 19. века; 
северни део Атлантског приморја је једна од 4 најгушће насељене 

области на свету; 
мегалополиси – БосВаш (Бостон – Вашингтон), ЧикПит (Чикаго – 

Питсбург), СанСан (Сан Дијего – Сан Франциско);  
Квебек – део Канаде у коме се говори француски; 

природна 

богатства и 
привреда 

нафта и природни гас (2. на свету; Мексички залив);  

камени угаљ – Апалачке планине, Стеновите планине;  

 

САД 50 држава и један федерални дистрикт Колумбија (Washington, DC); 
Аљаска и Хаваји су територијално одвојене државе; настале 1776. 
(Велика Британија их је признала 1783. године); 
подручје западно од реке Мисисипи (Лујзијана...) купљено је од 

Француза (1803.); 
Аљаска је купљена од Русије (1867.);  

привреда САД су највећи светски извозник пољопривредних производа;  

највећи центар аутомобилске индустрије је Детроит;  
Силицијумска долина (предграђе Сан Франциска; котлина између 
Приморских планина и планине Сијера Невада) – центар високе 
технологије; производња компоненти за компјутере (у којима је 

 
1 естуари – левкасти заливи настали потапањем речних ушћа 



27 
 

силицијум најважнија сировина) – електроиндустрија, 

авиоиндустрија; 

 Кип слободе им је поклонила Француска 1886. године; 
Јелоустоун је први национални парк на свету; испод њега се налази 
„супервулкан“; 

 густина насељености је само 30 ст/km2;  

  

Канада по површини 2. земља на свету; 
чине је 10 провинција и 3 територије; свој данашњи изглед добила 
је 1949. године када је област Њуфаундленд постала део Канаде; 

Квебек – део Канаде са француским становништвом које жели да 
се одвоји од британског дела Канаде; 

природа скоро половину Канаде заузима Канадски штит; 

постоји велики број фјордова; 
више од половине земље покривају густе листопадне и четинарске 
шуме; симбол државе је јаворов лист (шуме јавора су 
најзаступљеније на југоистоку земље); 
друго значајно природно богатство су воде;  

становништво густина насељености је само 3 ст/km2; 90% становништва живи у 
јужном делу земље; 
потомци Британаца (40%) и Француза (27%); Индијанаца и 

Ескима (Инуита) има само око 2%; 

 

Средња Америка 

увод по структури рељефа ближа је Северној Америци, док је по пореклу 
становништва и језицима ближа Јужној Америци; 

обухвата континентални део и Западно-индијска острва;  
Средња Америка се налази северно од Екватора, у области око 
повратника; 

разуђеност обала Западно-индијска острва (3. по величини архипелаг на свету) 
обухватају Бахамска острва, Велике и Мале Антиле; највећа 
острва овог архипелага су Куба, Хаити, Јамајка и Пуерто Рико;  

на месту где је Панамски земљоуз најужи, САД су 1914. године 
прокопале Панамски канал, тако да је зона око канала све до 2000. 
године припадала САД-у; 

рељеф изразито планинско подручје; једина низија је на полуострву 
Јукатан; 
два низа – Западне и Источне Сијера Мадре између којих је 
Мексичка висораван; ка југу се сужавају и на месту на коме се 
спајају сада су највише планине Средње Америке – вулкани 

Оризаба и Попокатепетл („брег који се пуши“); ВПП; 

клима тропско и суптропско климатско подручје -  клима је измењена због 
велике надморске висине;  

најсушнији део Средње Америке јесте подручје око полуострва 
Калифорнија и Калифорнијског залива, што је последица утицаја 
хладне Калифорнијске струје; 
Тера каљенте (врућа земља) – до 1000 метара; тропски услови; 
слаба насељеност; 

Тера темплада (умерено топла земља) – од 1000 до 2000 метара; 
плантаже тропских култура; „зона кафе“; 
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Тера фрија (свежа земља) – од 2000 до 3000 метара; најповољнији 

услови за живот; гаје се житарице, поврће и воће; 
Тера хелада (залеђена земља) – изнад 3000 метара; пашњаци; 
клима Средње Америке одликује се честим ураганима – тропским 
циклонима који настају изнад Атлантског океана и затим се крећу 
преко Западно-индијских острва, Мексичког залива и јужног дела 

САД; 

биљни и 

животињски свет 

Тера каљенте - тропске кишне шуме (махагони, палме); 

Тера темплада – тропске кишне шуме са карипске стране и 
четинарске и зимзелене шуме са пацифичке; 

Тера фрија – суптропска вегетација и листопадне, па четинарске 
шуме, изнад којих су планински пашњаци; 
на Западно-индјским острвима расту тропске кишне шуме и 
саване; 
у сувљим пределима Мексичке висоравни расту јука и агава; 

Мексичке пустиње су познате по бројним врстама кактуса – 
сагуаро; 
овде живе мајмуни, јагуар, пума, тапири, мравојед... 
Средња Америка је постојбина кукуруза и какаовца, затим 

кромпира и парадајза, кукуруза и паприке; 

становништво острвски део је гушће насељен; 
природни прираштај је висок (15 до 30 промила!) и један је од 
највиших на свету; 

младо становништво чини више од 1/3 укупног; 
староседеоци су Маје, Астеци и Толтеци; 
Креоли – становници Латинске Америке чији су родитељи Шпанци;  
у 16. веку покорили су их Шпанци и наметнули им власт, културу, 
језик и религију; 

у континенталном делу најбројнији су местици, а на острвима 

црнци и мулати;  
шпански језик и католичка вероисповест; 
банана републике – политички нестабилне и несамосталне земље; 

природна 
богатства и 
привреда 

воде, шуме и руде;  
обрадивог земљишта је мало; 
у шумама Средње Америке расту скупоцене врсте дрвећа: 
махагони, кедар, ружино дрво, каучуковац, чикла (млечни сок 

овог дрвета користи се за прављење гума за жвакање); 
за потребе становништва гаје се: кукуруз, пшеница, јечам, 
пиринач, кромпир, маниока, батата... 
кукуруз је пореклом из Мексика – Колумбо је пренео у Европу 
1493. године; 

за извоз се гаје: памук, шећерна трска, кафа, дуван (Куба), ванила, 
ананас (Карипска острва); 
сточарство је екстензивно (заостало); 
по рудним богатствима први је Мексико (сребро (1. на свету), 
олово, цинк, бакар, нафта (5. на свету)); Куба (гвожђе, хром...) 

политичка и 
регионална 

подела 

Мексико (Мексико Сити), Гватемала (Гватемала), Белизе 
(Белмопан – бивша британска колонија), Салвадор (Сан Салвадор), 
Хондурас (Тегусигалпа), Никарагва (Манагва), Костарика (Сан 

Хозе), Панама (Панама); 
Бахами (Насау), Куба (Хавана), Јамајка (Кингстон), Хаити, 

Доминиканска Република... 
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Мексико заузима ¾ површине Средње Америке;  

најсевернија држава Латинске Америке; 

рељеф изразито планински рељеф; Мексичка висораван; 
највећи број вулкана налази се у делу где се спајају Источне и 
Западне Сијера Мадре; 

једина низија налази се на полуострву Јукатан; 

клима Мексичка висораван је изразито сува – посебно на северу, где се 
налазе пустиње Хила и Сонора; 

у јужном делу Мексика израженија је вертикална зоналност; 
на Јукатану клима је блиска екваторијалној – област је покривена 
тропским кишним шумама; 

становништво изразито висок природни прираштај (више од 15 промила) – број 
становника се у последњих 50 година утростручио;  
најгушће је насељен јужни део Мексичке висоравни – области 
између 2000 и 3000 метара; 
већину становништва чине местици (60%) и потомци Индијанаца 

(30%); 
обележје Мексиканаца су сомбреро и пончо; маријачи; текила; 
тортиља;  
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Јужна Америка 

 

  

границе простире се од Панамске превлаке (канала) до Дрејковог пролаза 
(између Огњене земље и Антарктика); 

разуђеност обала највећи део континента има малу разуђеност; најјужнији део је током 

Леденог доба био покривен ледницима, тако да тамо постоје 
фјордови;  

полуострва нема већих; 

острва Огњена земља, Фолкландска острва (припадају Великој Британији); 

заливи Ла Плата, Панамски залив,   

мореузи Магеланов пролаз (између континента и Огњене земље; Дрејков пролаз 

(између Огњене земље и Антарктика); 

рељеф • на западу су Анди (млађе планине, део ВПП, наставак Кордиљера); 
највиши врх је Аконкагва; вулкан Чимборасо; најшири део Анда 
представља Боливијска висораван (Алтиплано); 

• на истоку су Гвајанске и Бразилске планине (старије стене, некада 
део Гондване);  

• низије су Амазонија и Гран Чако; 

• на југу је висораван Патагонија; 

клима најважнији климатски типови: 
1. екваторијална клима (Амазонија; стално топла и влажна); 
2. тропска клима (око екваторијалне – Гвајанске и Бразилске 

планине; стално топло – суве зиме и кишовита лета); 

3. пустињска клима (око јужног повратника – западно од Анда, уз 
Тихи океан); 

4. средоземна клима (Сантјаго - Чиле); 

5. континентална клима (унутрашњост Аргентине); 

биљни и 
животињски свет 

1. тропске кишне шуме (овде се називају Селваси) пиране, 
анаконде); 

2. саване (овде се називају љаноси и кампоси); 
3. пустиње (Атакама) 

4. средоземна вегетација; 
5. степе (Аргентина – овде се називају пампаси); 

воде Амазон је највећа река света по количини воде и површини слива; 
на северу је река Ориноко, а на југу Парана, Ла Плата; 

у Гвајанским планинама су Анђеоски водопади (највиши на свету); 
у Бразилским планинама су Игуасу водопади; 
највеће језеро је Титикака (раседно); 

природна 
богатства 

шуме – Амазонија; 
рудна богатства – Бразилска висораван; 
обрадиво земљиште – пампаси;  

становништво 
Африке 

староседеоци су пореклом из Азије (монголоидна раса); Инке; 
досељеници Шпанци и Португалци; 

густина 
насељености 

око 20 ст/km2; приобални делови су најгушће насељени, а најређе 
Амазонија; 

у Андима су најбољи услови за живот на већој висини; 

природни 

прираштај 

висок; становништво је младо и има релативно кратак животни век; 
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етничка 

структура 

Латинска Америка; у Бразилу се говори португалски, у скоро свим 

другим земљама шпански; 
изузетак су Гвајана (енглески), Француска Гвајана (француски) и 
Суринам (холандски); 

верска 

(религијска) 
структура 

католици 

 

Бразил главни град је Бразилија, већи градови су Манаус, Рио де Жанеиро, 
Сао Пауло; 

 један од највећих произвођача кафе 

 Бело Хоризонте је највећи рударски град у Бразилској висоравни;  

 

Аргентина главни град је Буенос Аирес, већи градови су Кордоба и Росарио; 

 пољопривреда је веома значајна делатност; 
гаучоси – аргентински каубоји; 
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Аустралија и Океанија 

 

Нови Зеланд главни град је Велингтон, обухвата два острва – Северно и Јужно; 

 део ВПП; на Јужном острву постоје и ледници; 

 развијено је овчарство; 

Поларне области – Арктик и Антарктик 

Арктик арктикос – „у близини медведа“;  
залеђена вода и северни делови континената (отприлике до Северног 
поларника); 
тундре и ледене пустиње; 

Антарктик најјужнији континент; најхладније подручје на Земљи (најнижа 

температура икада -89,2°С); 
ледене пустиње; пингвини; 

 део Гондване; најстарији континент – нема млађих планина;  
 

разуђеност обала релативно мала, осим на североистоку – Велики корални гребен 
(највећи корални гребен на свету); 

полуострва полуострво Јорк и Арнхемово; 

острва Тасманија; Нови Зеланд 

заливи Велики аустралијски залив (на југу), Карпентаријски залив (на северу); 

мореузи Басов пролаз (између Аустралије и Тасманије); 

рељеф • на западу је Западноаустралијска висораван; 

• на истоку је Велики аустралијски басен (низија); 

• уз обалу Тихог океана су Велике разводне планине и Аустралијски 
Алпи; 

нема млађих планина, што значи да Аустралија није део ВПП; 

клима средином континента пролази Јужни повратник, па је Аустралија 

најсушнији континент; 
1. тропска клима (најсевернији део); 
2. пустињска клима (скоро цела Аустралија); 
3. средоземна клима (најјужнији део); 
4. Нови Зеланд има океанску климу сличну Великој Британији 

(западни ветрови); 

биљни и 
животињски свет 

1. саване; 
2. пустиње; 
3. средоземна вегетација; 

4. шуме умереног појаса (Нови Зеланд); 
Биљни и животињски свет Аустралије је врло карактеристичан (коале, 
нумбат, кенгур, еукалиптус, Тасманијски ђаво) због изолованости овог 
континента; 

воде највеће реке су Мари и Дарлинг; 
бројни су повремени речни токови који се овде називају крикови; 

становништво 
Африке 

староседеоци су Абориџини (припадају океанској варијанти 
негроидне расе), Полинежани, Маори; 
први досељеници били су робијаши из Велике Британије; 

густина 

насељености 

3 ст/km2 – најређе насељен континент; становништво углавном 

живи уз обалу; 

 развијено је овчарство; 

Океанија група острва у Тихом океану – Меланезија (Нова Гвинеја), 
Микронезија и Полинезија; 
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вулкан Еребус је најјужнији вулкан;  

 истраживачка станица Амундсен-Скот 

8. РАЗРЕД 

Географски положај 

Математичко-
географски 

положај 

41°51’N – 46°11’N; преко Србије прелазе 42, 43, 44, 45. и 46. паралела 
(налазимо се у средини северног умереног топлотног појаса, 

дакле северно од екватора!); 
18°49’E – 23°01’E; преко Србије прелазе 19, 20, 21, 22. и 23. 
меридијан (цела Србија је источно од Гринича!); 
Србија припада часовној зони Централноевропског времена (CET); 

Физичко-
географски 

положај 

75% територије је на Балканском полуострву; 25% у Панонској 
низији; „централнобалканска и подунавско-средњоевропска земља“;  

Политичко-
географски 

положај 

део ЈИ Европе; „Западни Балкан“ – земље ЈИ Европе које не 
припадају ЕУ (Хрватска, ЦГ, БиХ, Македонија и Албанија); 

Саобраћајни 
положај 

Моравско-нишавска долина и река Дунав; 
Коридор – простор дуж кога се одвија интензивно кретање робе, 
људи и информација; 
Коридор 7 – ток Дунава (Рајна – Мајна – Дунав); 588км у Србији; 
Коридор 10 – Салцбург – Љубљана – Загреб – Београд – Ниш – Скопље 

– Солун;  
Via militaris – Београд – Цариград; први значајнији пут 

 

Величина и границе 

Величина 88 361кm2; 10,3 милиона становника; 

Централна Србија, АП Војводина и АП Косово и Метохија; 
мање јединице су окрузи (29) и општине (194); 

Границе Границе  и гранични прелази (коридор 10): 
Мађарска (Хоргош, Келебија) 
Румунија (Српска Црња, Јаша Томић, Ватин, Караташ) 
Бугарска (Градина, Стрезимировци) 
Македонија (Прешево, Ђенерал Јанковић) 

Албанија 
Црна Гора (Бродарево) 
Босна и Херцеговина (Сремска Рача, Мали Зворник) 
Хрватска (Батровци) 
од 2004. граничимо се са ЕУ (Мађарска); од 2007. су то и Румунија и 

Бугарска; последња држава која је приступила ЕУ је Хрватска; 
Косово и Метохија је од 1999. године, резолуцијом 1244 Савета 
безбедности, под администрацијом УН; 

 

Рељеф Србије 

Увод Два основна типа рељефа – тектонски (унутрашње силе) и ерозивни 
(спољашње силе); 
Тектонски: планине, вулканске купе, котлине и низије; 

Ерозивни: флувијални (речна ерозија), крашки, еолски, глацијални 

(ледничка ерозија) и падински облици рељефа;  
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падински рељеф – клизишта, одрони, „badlands“ – настаје кретањем 

ситнијег и крупнијег стеновитог материјала низ падину под утицајем 
гравитације;  
најнижа тачка – ушће Тимока у Дунав (28m); 
највиша тачка – Ђеравица (Проклетије) (2656m); 
две целине: низијска (Панонска) и планинско-котлинска Србија; 

Геолошка 
прошлост 

најстарија копна су Старо Панонско копно (остатак су Вршачки брег 
и Фрушка гора) и Родопско копно (Српско-македонска маса); 

у Алпској орогенези су (због притиска Афричке литосферне плоче) 
набирањем издигнуте Динарске, Карпатско-балканске и Шарске 

планине; 

 

Низијска Србија 

 обухвата низијске (28m – 200m) и брдске (200m – 500m) просторе; 
припадају јој Панонска низија, Јужни обод Панонске низије и 
Влашко-понтијска низија; 
 

Панонска низија целине су:  
✓ Срем (јужно од Дунава; највећи градови Сремска Митровица, 

Рума, Шид),  
✓ Банат (северно од Дунава и источно од Тисе – ка Румунији; 

највећи градови Кикинда, Зрењанин, Вршац, Панчево)и  

✓ Бачка (северно од Дунава и западно од Тисе – ка Хрватској и 
Мађарској; највећи градови су Нови Сад, Сомбор, Суботица) – 
одвојене рекама Дунавом, Тисом и Савом; 

 
настала раседањем (спуштањем блокова); једини виши блокови 

Земљине коре су Фрушка гора (Чот – 538m) и Вршачке планине 

(Гудурички врх – 639m); острвске планине; 
нагнута је од севера ка југу; 
алувијалне равни – најмлађи и најнижи облици рељефа;  
лес – седиментна стена жућкасте боје која се састоји од слабо везане 

прашине и песка; 
лесне заравни – еолска акумулација ситне прашине током леденог 
доба; Сремска, Бачка (Телечка), Банатска, Тителска и Тамишка; 
пешчаре – Банатска и Бачка;  

Јужни обод 
панонског басена 

за цео ЈОПБ карактеристична су клизишта – посебно на Дунаву, 
између Београда и Смедерева и између Умке и Барича; 
Северозападни део обода  – Мачва, Поцерина, Посавина, Тамнава и 
Колубара; 

✓ Мачва је велика макроплавина; налази се на ушћу Дрине у Саву; 
највећи град је Шабац; 

✓ Поцерина – око планине Цер; 
✓ Посавина – око Саве, између Мачве и Колубаре; Обреновац;  
✓ Тамнава – око реке Тамнаве;  

✓ Колубара – слив реке Колубаре; лигнит! највећи град Лазаревац; 
 
Западни део обода – Подриње и Подгорина;  
✓ Подриње – око Дрине; припадају јој планине Гучево, Борања, 

Јагодња и Соколске планине; највећи градови су Лозница и 

Зворник; 
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✓ Подгорина – источно од Подриња, до река Тамнаве, Колубаре и 

Љига; обухвата планине Медведник, Јабланик, Повлен, Маљен 
(површ Дивчибаре) Рајац и Сувобор и Ваљевску котлину; код 
Ваљева је Петничка пећина; највећи град је Ваљево; 

 
Централни део обода – Шумадија; 

✓ Шумадија – назив је добила по шумама;  
од југа ка северу: Гледићке планине, Котленик, Рудник 

(Цвијићев врх – 1132m); Венчац, Букуља, Космај и Авала; 
вулканизам; ове планине су лаколити (магма није избијала на 
површину, али је издигла терен); Островица на Руднику; највећи 

градови су: Београд, Младеновац, Крагујевац, Горњи 
Милановац; 

 
Јужни део обода – Западно Поморавље; 
✓ Западно Поморавље – обједињује долине Западне Мораве, 

Скрапежа и Ђетиње; 
Западна Морава (композитна – има наизменично распоређене 
котлине и клисуре) – од Пожеге до Сталаћа; котлине: Пожешка, 
Чачанско-краљевачка, Врњачка и Краљевачка; најпознатија 
клисура је Овчарско-кабларска (између Пожешке и Чачанско-

краљевачке котлине); 
већи градови су Чачак, Краљево, Трстеник и Крушевац;  

 
Источни део обода – Велико Поморавље, Стиг и Браничево; 
✓ Велико Поморавље – од Сталаћа до Дунава; Велика Морава је 

композитна; градови: Параћин, Ћуприја, Јагодина, Смедерево; 
✓ Стиг – доњи ток Млаве, десне притоке Дунава; Костолачки басен 

лигнита; Пожаревац, Костолац; 

✓ Браничево – доњи ток реке Пек; 

Влашка низија чине је Кључ (Кладово) и Неготинска крајина (Неготин); 
Неготинска крајина је најнижи део Србије (28 метара); 

 

Планинска (планинско-котлинска) Србија 

 обухвата области изнад 500m; настала набирањем и раседањем – 
измењена ерозијом; 

Српско-

македонска маса 

једно од два најстарија копна у Србији; 

простире се са обе стране Велике и Јужне Мораве; 
раседањем су рашчлањене на громадне планине и котлине; 
„шаховски рељеф“ 
✓ Источно од Јужне и Велике Мораве су: Рујан, Дукат, Бесна 

Кобила, Варденик, Чемерник, Руј, Острозуб, Селичевица, 
Буковик, Ражањ и Ресавски хумови; 

✓ Западно од Јужне и Велике Мораве су: Кукавица, Гољак, Радан, 
Видојевица, Пасјача, Јастребац, Мојсињске планине, Јухор и 
Црни врх; 

због шаховске структуре рељефа реке имају композитне долине; 
највеће котлине су: Врањска, Лесковачка, Нишко-Алексиначка, 
Јагодинско-параћинска, Доњовеликоморавска; у сливу Топлице 

постоје Куршумлијска и Топличка котлина; 
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најпознатије клисуре су: Грделичка, Сталаћка и Багрданска; 

Печењевачко сужење; 
на ободу врањске котлине су две старе вулканске купе – Облик и 
Грот; 
на планини Радан налази се Ђавоља варош; 
већи градови су Ниш, Лесковац, Врање, Прокупље; 

 

Западна зона 

веначних планина 

✓ Динарске планине – простиру се правцем СЗ-ЈИ; постоје пећине 

(Стопића пећина) и два крашка поља;  
пећине су: Хаџи-Проданова (код Ивањице), Потпећка (између 

Пожеге и Ужица), Стопића пећина (Златибор) и Тубића (код 
Сјенице); ако има пећина, има и кречњака! 
основу ових планина чини висораван Стари Влах и Рашка; Стари 
Влах и Рашка је рашчлањена дубоко усеченим долинама река Лим, 
Увац, Ибар, Рашка, Студеница и Моравица;  

планине Тара, Златибор, Чемерно, Голија, Радочело, Рогозна, 
Гиљева, Јадовник, Златар, Јавор, Јелица;  
котлине су Новопазарска и Сјеничка котлина; 
већи градови су Ужице, Ивањица, Нови Пазар, Сјеница; 

 
✓ Проклетијске планине – Проклетије (највиши врх Ђеравица 

2656m), Мокра планина, Хајла и Жљеб; испресецане долинама 
Ибра, Пећке и Дечанске Бистрице;  
за време леденог доба ове планине су биле под ледницима; 

 
✓ Шарске планине – Шар планина, Паштрик и Коритник;  

и ове планине су биле под леденим покривачем – највећи ледници 
спуштали су се долинама Лепенца (Сиринићки ледник) и 
Призренске Бистрице; постоји велики број циркова и ледничких 

језера; 
 
✓ Копаоничке планине – Копаоник, Столови, Жељин и Гоч;  
 
✓ Косовска и Метохијска котлина – настале су раседањем између 

Проклетијских, Шарских и Копаоничких планина, након чега су 
биле потопљене; након повлачења воде остале су моћне наслаге 
песка и глине; у овим седиментима формиране су моћне наслаге 
лигнита; 
лигнит је врста угља који се. због мале калоријске вредности, не 

транспортује, већ се користи на лицу места у ТЕ; 
планине Дреница и Црнољева представљају границу између две 
котлине; 
Косовска котлина је виша  
Метохијска котлина је највећа котлина у Србији; метох – црквено 

имање;  
 

Источна зона 
веначних планина 

✓ Карпатске и Балканске планине – граница између њих Ражањ – 
Ртањ – Тупижница или Зајечарска и Црноречка котлина; Црна 

река = Црни Тимок;  
Црноречка вулканска област 
3 низа планина: западни низ (Хомољске планине, Бељаница, 

Кучај, Ртањ, Озрен, Девица и Сува планина); средњи низ (Црни 
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врх, Велики крш, Тупижница, Тресибаба, Сврљишке планине и 

Белава); источни низ (Мироч, Дели Јован и Стара планина); 
котлине: Звишка (Пек), Хомољска (Млава), Сокобањска 
(Моравица), Заплањска, Црноречка (Црни Тимок), Сврљишка 
(Сврљишки Тимок), Белопаланачка (Нишава), Зајечарска (Бели и 
Црни Тимок), Књажевачка (Бели Тимок) и Пиротска (Нишава); 

пећине: Ресавска, Церемошња (Хомољске планине), Рајкова 
пећина (код Мајданпека), Злотске пећине (Кучајске планине – 

Лазарева пећина – најдужа у Србији?), Боговинска пећина 
(Црноречка котлина – најдужа у Србији?), Верњикица 
Одоровско поље (код Димитровграда) је једино крашко поље;  

клисуре – Ђердапска и Сићевачка;  
у некадашњим плитким заливима Панонског мора формиране су 
наслаге лигнита; 
за вулканску активност везују се лежишта бакра, злата и сребра; 

Вардарска зона 
(Унутрашњи 
Динариди) 
према БИГЗ-овој 
књизи 

✓ између Српско-Македонске масе и Динарских планина; 
Копаоничке, Шумадијске (Гледић, Венчац, Букуља, Космај и Авала) 
и Ваљевско-подрињске планине (Повлен, Маљен, Сувобор, Рајац, 
Соколске планине, Јагодња, Борања, Цер и Влашић; 

за све планине карактеристичан је вулканизам; 
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Клима Србије 

Климатски 
фактори и 
елементи 

на климу Србије утичу ваздушне масе које се формирају изнад 
Атлантског океана, Сибира, Арктика и Северне Африке; 
инсолација – изложеност неког места Сунчевим зрацима; 
експозиција – изложеност (окренутост)падине према одређеној 

страни света; 
температура: јул је најтоплији, јануар најхладнији; 

ветрови: лети З и СЗ, зими И и ЈИ (кошава);  
кошава је југоисточни ветар; најјача у долини Дунава између Великог 
Градишта и Новог Сада; настаје када је источно од Карпата висок 

притисак, а над Јадраном и западним делом Балкана низак; хладан и 
сув ветар који доноси ведро и хладно време; 

Типови климе континентална – Панонска низија, долина Велике Мораве, Колубаре 

и Тимока; 
умереноконтинентална – нижи делови планинског дела Србије 
(Београд) 
планинска – више планине 
жупна – котлине; 

 

Воде Србије 

Реке реке Србије припадају Црноморском, Јадранском и Егејском сливу; 
планинске реке погодне су за производњу струје, а равничарске за 

пловидбу; 
1. Црноморски слив:  

✓ Дунав (Подунавске земље: Немачка, Аустрија, Словачка, 
Мађарска, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија и 
Украјина) у нашу земљу улази из Мађарске; градови на Дунаву: 

Нови Сад, Београд, Смедерево, Кладово; коридор 7; пролази 
кроз Ђердапску клисуру; 

✓ Тимок; настаје од Белог и Црног Тимока; град: Зајечар 
✓ Тиса; најдужа притока Дунава; долази из Мађарске; (Бечеј); 
✓ Сава; настаје у Словенији а долази из Хрватске; градови на 

Сави су Сремска Митровица, Шабац, Обреновац, Београд; 
✓ Колубара; лигнит; Ваљево, Лазаревац; 
✓ Тамнава; 
✓ Велика Морава; настаје код Сталаћа од Западне и Јужне 

Мораве, а улива се у Дунав низводно од Смедерева; градови: 

Ћуприја, Свилајнац; Велика Морава је највећа национална 
река; 

✓ Лепеница; Шумадија – Крагујевац; 
✓ Јужна Морава; композитна долина: Врањска котлина (Врање) 

→ Грделичка клисура → Лесковачка котлина (Лесковац); 

✓ Топлица (Прокупље, Житорађа – Цеца!); 
✓ Власина (Власотинце); 
✓ Нишава (Ниш, Пирот); 
✓ Западна Морава; композитна долина: Пожешка котлина → 

Овчарско-кабларска клисура → Чачанско-краљевачка котлина 

(Чачак и Краљево + Трстеник);  
✓ Дрина; настаје од Пиве и Таре; највећи ХЕ потенцијал; 

градови: Лозница, Зворник, Бања Ковиљача, Бајина башта;  
✓ Увац 
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✓ Лим; градови Прибој и Пријепоље; 

✓ Ибар; највећи градови су Косовска Митровица, Рашка и 
Краљево; 

 
2. Јадрански слив: 

✓ Бели Дрим; тече кроз Метохијску котлину;  

3. Егејски слив: 
✓ Лепенац (Шар планина), Пчиња и Драговиштица; 

 
хидрографски чвор (место на коме се спајају развођа сва три слива) 
налази се на планини Црнољеви између Косовске и Метохијске 

котлине;  
пловне реке су Дунав, Сава, Тиса, Бегеј; 
подручја која су највише угрожена поплавама налазе се у сливовима 
Тисе, Дунава, Саве, Велике Мораве, Колубаре;  
најдуже реке су Дунав, Тиса, Сава, Велика Морава, Тамиш, Дрина... 

у Ђердапској клисури измерена је највећа речна дубина у Европи 
(Госпођин вир - 82m); 
бифуркација – вода једне реке иде у два слива (Неродимка);  
највиши водопад у Србији је Јеловарник (Копаоник); 

Језера природна и вештачка;  
еолска језера – Палићко и Лудошко; 
речна језера (мртваје) – Обедска бара (на реци Сави), Русанда (Тиса); 
ледничка језера – на Шар планини (Ливадичко) и Проклетијама 

(Мало и Велико Ђеравичко); то су језера на највећој надморској 
висини; 
урвинска језера – настају клизањем водом натопљеног тла преко 
непропустљиве подлоге и преграђивањем речних долина (клизишта); 
Облачинско (код Прокупља), Завојско (река Височица – Стара 

планина) је наше најмлађе природно језеро; 
вештачка језера – највеће је Ђердапско (Дунав); Перућачко, 
Зворничко (Дрина), Сјеничко, Златарско (Увац), Потпећко (Лим), 
Газиводе (Ибар), Батлавско (слив Лаба), Међувршје (З. Морава), 
Власинско;  

Гружанско („Шумадијско море“) 

Термоминералне 
воде 

најмање 1 грам минерала у једном литру воде; 
ако је топлија од 20°С, онда је термоминерална; 
налазе се у зонама раседања; 

хипертермалне (топлије од 38°С): најтоплија је Врањска (96°С; 
најтоплија у Европи!), затим Јошаничка (78°С), Сијаринска (75°С), 
Куршумлијска, Луковска и Новопазарска; 
хомеотермалне (34°С до 38°С): Нишка, Ковиљача, Прибојска бања; 
хипотермалне (20°С до 34°С): Сокобања, Звоначка бања; 

хладне: Паланачки кисељак, Буковичка, Врњачка, Матарушка, 
Клокот, Овчар бања; 

 

Земљишта Србије 

 површински слој изнад литосфере који је настањен биљним и 
животињским светом; 

настаје мешањем органских (остаци угинулих биљака и животиња – 
хумус!) и неорганских (уситњени делови стена) компоненти; 
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педологија наука која проучава земљишта; 

типови земљишта 
у Србији 

1. црница (чернозем) – најплоднији тип; Војводина, Мачва, Стиг; 
2. гајњаче – брда и ниске планине; 
3. смонице – углавном котлине које су некада представљале језера; 
4. подзоли – планине; нису плодни; 

5. црвеница – кречњачке области; 
6. алувијална земљишта – плодна; уз велике реке; 

 

Биљни и животињски свет Србије 

 постоје две области природног биљног покривача: Панонска и 
Планинска; 

Панонска област природне степе које су претворене у оранице („културне степе“); 

природна вегетација су траве, а шуме постоје само на Фрушкој гори и 
Вршачком брегу (храстове шуме) и уз реке (шуме јове, врбе и тополе); 
ритска вегетација – вегетација некадашњих мочвара и садашњих 
речних језера (бара); 

Планинска област шуме умереног појаса, које су у значајној мери искрчене;  
вертикална зоналност: листопадне шуме (храст, буква) → 
четинарске шуме (јела, смрча, бор) → планински пашњаци 
(сувати); 

 

Национални паркови Србије 

 1. Ђердап; највећи; шуме; Трајанова табла, Голубац; 
2. Тара;  

3. Копаоник; 
4. Фрушка гора; 17 манастира; „Српска Света гора“; 

5. Шар планина; 

 белоглави суп – угрожена врста која живи у клисури реке Увац; 
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Становништво Србије 

 територија Србије била је насељена у време последњег леденог доба; 

најзначајнији 

археолошки 
локалитети 

пећина Градац (код Крагујевца); 

пећина Рисовача (код Аранђеловца); 
Лепенски вир (Доњи Милановац, Ђердапска клисура); 
Старчево (код Панчева); 
Винча (код Београда) 

 

попис анкета која служи за добијање детаљних информација о 
становништву; ако нема неких значајнијих догађаја, организује се на 

сваких 10 година; последњи је био 2011. године; 

број становника  око 9,5 милиона становника; према последњем попису 7,1 милион 
без КиМ; 

густина 
насељености 

број становника/површина; у Србији је око 108 становника/km2; 
најгушће насељене области око великих градова, Велико и Јужно 
Поморавље и КиМ; најмања густина насељености је у Динарским и 
Карпатско-балканским планинама; 

природни 
прираштај 

природно кретање броја становника; наталитет – морталитет; 
изражава се у промилима (‰), односно на сваких 1000 становника; 
Централна Србија и Војводина имају негативан природни прираштај 

(депопулација), а Косово и Метохија висок – виши од 10‰; 
екстремно низак природни прираштај („бела куга“) имају планински 
делови источне Србије; 

миграције механичко кретање становништва; 
емиграција – напуштање територије; имиграција – долазак на другу 
територију; 
Србија је емигрантска земља; 

 историјске миграционе струје: косовско-метохијска (1690 - 

Арсеније III Чарнојевић; 1739) – са Косова у Војводину; динарска – са 
Динарских планина у Подриње и Шумадију; 
у првој половини 20. века, између два светска рата и непосредно 
након Другог светског рата српско становништво се интензивно 

исељавало у Америку и Аустралију; 
у другој половини 20. века српско становништво се највише 
исељавало у Западну Европу; 

структура 
становништва 

✓ биолошка – обухвата полну и старосну; 
полна структура – у Србији има више жена зато што живе дуже 
(иако има више мушких беба); 
старосна структура – у Србији је, због ниског ПП, у већини старо 
становништво (просечна старост је 42,2 године); на КиМ највише 

је младог становништва; 
ове структуре се приказују старосно-полним пирамидама – 
прогресивна (Африка), стационарна и регресивна (Србија);  

✓ образовна структура;  
✓ социо-економска структура; структура према активности 

(младо, радно способно и старо становништво) и према 
делатностима (расподела по секторима);  

✓ етничка структура; показује који народи живе у Србији; 
националне мањине су припадници других народа у Србији; 

најбројније мањине су Албанци (КиМ), Мађари (север Србије), 

Хрвати (Војводина и Београд), Словаци (Војводина), Русини 
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(Војводина), Румуни (Војводина), Власи (исток Србије), Бугари (део 

ка Бугарској – Димитровград, Босилеград), Роми (широм земље), 
Бошњаци (Нови Пазар, Сјеница, Тутин); Горанци (Шар планина); 

✓ верска структура; православно хришћанство, католичко 
хришћанство (Мађари, Хрвати), ислам (Албанци, Бошњаци); 

насеља места сталне или привремене концентрације људи и кућа; 
појавила су се када и пољопривреда; 
функције насеља – делатности њихових становника; 

према облику сеоска – збијена (равнице), линијска (дуж путева) и 
разбијена (планине); 

урбанизација – развој и ширење градова; 
највећи градови су: Београд, Нови Сад, Ниш, Приштина, Крагујевац, 
Суботица; 
Београд – Сингидунум; главни град од 1403. године;  
локална средина - завичај 
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Привреда Србије 

привреда скуп свих делатности у неком друштву;  
привредне делатности групишу се у четири сектора; 

 примарни сектор (производне делатности):  
✓ пољопривреда  
✓ шумарство  
✓ лов и риболов 

 секундарни сектор (производне делатности):  
✓ индустрија  
✓ рударство  
✓ производно занатство  
✓ грађевинарство 

 терцијарни сектор (услужне делатности):  
✓ трговина  
✓ туризам  

✓ угоститељство  
✓ саобраћај  
✓ услужно занатство  

 квартарни сектор (услужне делатности):  
✓ школство  
✓ здравство  
✓ просвета  
✓ наука 

✓ државна управа 
✓ војска 
✓ полиција 

 на привреду утичу природни фактори (природна богатства, рељеф, 
клима, воде, земљиште...) и друштвени фактори (демографски, 
економско-политички, научно-технолошки); 

транзиција трансформација из планске (централизоване) привреде у тржишну; 

 

Пољопривреда 

 гајење и искоришћавање корисних биљака и животиња; уз лов и 
риболов то је најстарија делатност; 

пољопривреда може бити интензивна (савремена) и екстензивна 
(традиционална); 
у интензивној пољопривреди примењују се агротехничке мере; 
дели се на земљорадњу и сточарство; 

агротехничке 
мере 

мелиорација, механизација, хемизација, селекција и укрштање; 

 

земљорадња 1. ратарство 
✓ житарице; пшеница и кукуруз (равничарска жита; највише се 

гаје у Војводини); овас, јечам и раж (планинске житарице); 

✓ индустријске биљке; шећерна репа (Војводина), сунцокрет 
(Војводина), хмељ (Војводина), дуван (Јужно Поморавље); 

✓ поврће; кромпир (брдски предели Србије), купус (Бачка – 
околина Футога), паприке (Јужно Поморавље); 

✓ крмно биље; детелина, грахорица и сточни грашак (у низијама 

зато што је интензивно сточарство везано за низије); 
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2. воћарство; средњеевропско воће; шљива (највише се гаји; ракија 

и прерада; Шумадија, Западно Поморавље); јабука (Војводина, 
Поморавље, околина Београда); малина (планински простор – 
Ариље и Ивањица); 

3. виноградарство; значајне области гајења винове лозе су 
фрушкогорска, вршачка, подунавска, шумадијска, тимочка, 

александровачка Жупа, метохијска; 

сточарство интензивно (шталско; низије) и екстензивно (катунско; планине); 

катуни су привремена сточарска насеља;  
домаће говече је буша, а увозна сименталско и фризијско говече; 

домаћа овца је праменка, а увозна мерино овца; 
домаћа свиња је мангулица, а увозне ландрас и јоркшир; 

 

Лов и риболов 

 најстарија људска делатност; 

Шумарство 

 гајење и нега шумских површина; 

 најпошумљеније области су Карпатске и Динарске планине; 

 вертикална зоналност: листопадне шуме (храст, буква) → 
четинарске шуме (јела, смрча, бор) → планински пашњаци 

(сувати); 

 најчешће листопадно дрво је буква;  
најчешћа четинарска стабла су смрча и јела; 

  

Индустрија 

према предмету 
рада 

екстрактивна (вађење из Земљине коре) и прерађивачка (енергија и 
прерада сировина у готове производе) 

према врсти и 
намени производа 

тешка (иду на даљу прераду) и лака (финални производи); 

индустријализација развој индустрије (након Другог светског рата); 

Рударство 

 у античко време експлоатисани су бакар, злато, сребро... 
у средњем веку познати рудници налазили су се на Копаонику, 
Руднику, на Косову, а Турци су зауставили рударство; 

налазишта метала ✓ црни метали; гвожђе и оплемењивачи челика;  
гвожђа има мало на Златибору и Копаонику, али то није довољно, 
па се увози из Украјине и Русије; никал и хром (Косово и Метохија, 

Западно Поморавље);  
✓ обојени метали; најзначајније рудно богатство Србије; 

бакар (Бор, Мајданпек), олово и цинк (Косово – Трепча; Копаоник; 
Рудник; Врање); антимон (Подриње);  

✓ племенити метали; злато (прати бакар; Источна Србија); сребро 

(југоисточна Србија 

налазишта 
неметала 

магнезит (Метохија, Западна Србија); 
азбест (долина Ибра, Куршумлија); 

мермер (планине Венчац и Букуља код Аранђеловца); 
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цемент (из цементног лапорца – Косјерић /западна Србија/, Поповац 

/Поморавље/, Ђенерал Јанковић /Косово/...) 

Енергетика 

енергетика производња и пренос електричне енергије; 

 ✓ термоелектране (произведу 2/3 струје); највеће су „Никола 

Тесла“, „Колубара“ (близу Колубарског басена лигнита), „Костолац“ 

(Костолачки басен лигнита) и „Обилић“ (Косовски басен лигнита); 
✓ хидроелектране (1/3 струје); највећи потенцијал имају Дунав и 

Дрина са притокама; „Ђердап 1 и 2“ (Дунав), „Бајина Башта“ и 
„Зворник“ (Дрина), „Овчар“ и „Међувршје“ (З. Морава), „Врла“ 

(Врла), „Увац“ и „Кокин Брод“ (Увац), „Потпећ“ и „Бистрица“ (Лим);  

остали 
енергетски 

извори 

мрки угаљ (Рембас, Сењски рудници, Алексинац) 
камени угаљ (Вршка Чука, Тресибаба – Карпатско-балканске планине 

и Ибарски рудници) 
нафта и природни гас – Банат; 

 

Металургија 

 топљење и прва прерада руда; 

 дели се на црну (железара у Смедереву) и обојену (комбинат Бор); 
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Тешка прерађивачка индустрија 

металопрерађивачка најједноставнији производи, алат и слично... 

машинска 

индустрија 

превозна средства, пољопривредне машине, алати, грађевинске 

машине; „Застава“ (Крагујевац), „ФАП“ (Прибој), „Икарбус“ (Београд), 
„ИМТ“ (Београд)... 

електроиндустрија уређаји за производњу и пренос електричне енергије и уређаји за 
домаћинства; највеће фабрике су у Нишу и Чачку; 

тешка хемијска 
индустрија 

пластичне масе, киселине, боје и лакови, вештачка ђубрива; 
фабрике су у Панчеву, Шапцу и Новом Саду 
нафта се прерађује у Панчеву; 

индустрија 
грађевинског 

материјала 

користи неметалне сировине; центри су Косјерић, Беочин, Поповац; 

Лака прерађивачка индустрија 

прехрамбена 
индустрија 

користи сировине из пољопривреде; 
млинска (Војводина),  
кондиторска (слаткиши; Горњи Милановац, Пожаревац) 
прерада млека 

конзервирање воћа и поврћа 
алкохолна пића 
прерада меса 

текстилна 

индустрија 

користи сировине из пољопривреде и вештачке материјале; центри су 

у Лесковцу, Пироту, Новом Пазару, Зрењанину... 

дрвна индустрија центри су у Врању, Крагујевцу и Новом Пазару; 

индустрија коже, 
обуће и гуме 

центри су у Крушевцу, Пироту и Руми; 

дуванска 

индустрија 

развијена је у Војводини и Јужном Поморављу; 

лака хемијска 
индустрија 

лекови и козметика; центри су у Београду, Крушевцу, Лесковцу, 
Вршцу 

 

Саобраћај 

 услужна делатност терцијарног сектора која обухвата превоз путника 
и пренос робе и информација са једног места на друго 

подела према предмету траснпорта: путнички, робни (теретни), поштански 
и информациони; 
према територији: унутрашњи, међународни и транзитни (само се 

пролази кроз неку земљу); 
према средини у којој се одвија: копнени (друмски и железнички), 
водени, ваздушни; 

копнени 
саобраћај 

у планинском делу Србије саобраћајнице су изграђене у речним 
долинама (Велика Морава, Јужна Морава, Нишава, Западна Морава); 
Коридор – простор дуж кога се одвија интензивно кретање робе, 
људи и информација; 
Коридор 10 – Салцбург – Љубљана – Загреб – Београд – Ниш – Скопље 

– Солун;  
Via militaris – Београд – Цариград; први значајнији пут из римског 

периода; касније је то био пут „Братство и јединство“; 
пруга Београд-Бар једна је од најзначајнијих; 
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водени саобраћај Коридор 7 – ток Дунава (Рајна – Мајна – Дунав); 588км у Србији; 

целом дужином пловне су реке: Дунав, Сава, Тиса, Бегеј  (дакле, 
ниједна планинска); 
плован је и канал Дунав-Тиса-Дунав и Тамиш и Морава код ушћа у 
Дунав; 
највеће луке на Дунаву су: Апатин, Нови Сад, Београд, Смедерево; 

највеће луке на Сави су: Шабац и Сремска Митровица, а на Тиси је 
Сента; 

ваздушни 
саобраћај 

аеродроми (цивилни): Београд, Ниш и Приштина; 
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Трговина 

 услужна делатност терцијарног сектора која обухвата куповину робе 
ради њене даље продаје и размену добара 

 унутрашња и спољна (увоз и извоз); 

 развијене  

 

Туризам 

 услужна делатност терцијарног сектора која обухвата организовање 
туристичких путовања 

природне 
туристичке 
вредности 

облици рељефа, хидролошки објекти, биљни и животињски свет 

антропогене 
туристичке 
вредности 

културно-историјски споменици, фестивали, грађевине... 

 

Срби ван граница Србије 

 када су у питању земље у окружењу, највише српског становништва 
живи у Босни и Херцеговини, затим у Хрватској, Црној Гори, 
Словенији, Македонији 

 када се гледају државе Европе и прекоморске земље, највише Срба 
живи у Аустрији, затим у САД, Немачкој, Аустралији, Швајцарској, 
Француској, Канади... 

дијаспора исељеници (емигранти) из Србије 

 

Интеграцијски процеси 

интеграција повезивање држава 

глобализација повезивање и сарадња свих делова света 

Европска унија седиште парламента је у Стразбуру; 
Европска комисија и Савет су у Бриселу; 
Европски суд је у Луксембургу; 
валута: евро – од 1990. 
проистекла је из Европске заједнице за угаљ и челик, чије су чланице 

1957. године потписале Римски уговор; главна одлика је јединствено 
тржиште; 
Шенгенски споразум – споразум о укидању контрола на 
унутрашњим границама чланица ЕУ; 

Уједињене нације међународна организација земаља које сарађују на пољу 
међународног права, глобалне безбедности, економског развоја и 
социјалне једнакости; седиште јој је у Њујорку;  

 

 


