
SRBIJA
Opis



• Srbija je evropska celinska država, ki se nahaja v jugovzhodni 
Evropi,

• na severu meji na madžarsko, na zahodu s hrvaško in Bosno in 
Hercegovino, na jugozahodu s Črno goro, na vzhodu z 

Romunijo in Bolgarijo, na jugu pa z severno Makedonijo 

in Kosovom.

• V državi je približno 7.000 000 ljudi.



• Površina države je 77.474km2,

• glavno mesto Srbije je Beograd, ki je politično, kulturno, 
znanstveno in gospodarsko središče republike Srbije.

• Srbi so poleg Hrvatov edini, ki so svoje ime prinesli iz 
prednaselitve, ostali južni Slovani pa so svoja imena dobili po 
geografskih imenih regij, ki so jih naseljevali.



• V Srbiji je uradni skupni jezik srbščina.

• Srbija je članica združenih narodov, sveta Evrope, partnerstva za 
mir in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

• Srbija je tudi uradni kandidat za članstvo v Evropski uniji.



• Srbija je sestavljena iz treh velikih geografskih enot: Panonska 
nižina, hribovita območja z nižjimi gorami in nižinsko razširitev ter 
gorsko-dolinsko območje,

• Panonska nižina zaseda 29% ozemlja. 



• Ozemlja, ki so višje od 1000m, zavzemajo desetino ozemlja Srbije.

• Ta območja se nahajajo južno od zahodne Morave in Nisave, 
sestavljena iz planote in skupin višjih gora, od katerih večina 
uokvirava Kosovo in Metohiadoline.

• Najpomembnejše gore v Srbiji so Tara, Kopaonik, Suva Planina, 
Zlatibor, Zlatar, Fruška gora.



• 70% površine Srbije se nahaja na Balkanu, ostalih 30% pa pripada 
srednji Evropi.

• Kopenska meja je dolga 2114km, dolžina teh meja do sosedov pa 
je: proti hrvaški 2411km, Madžarska 151km, Romunija 476km, 
Bolgarija 318km, Kosovo 352km, FYO Makedonija 221km, Črna 
gora 203km in Bosna in Hercegovina 302km.



• Severni del dežele zavzemajo rodovitne ravnice, osrednji in južni 
del pa sta pretežno gorska.

• Nad 2000 metri nad morjem so trije gorski vrhovi, najvišji med 
njimi pa je Midžor. Visok je 2168m.

• Srbija ima številne naravne lepote, od katerih izstopajo ohranjeni 
gozdovi.



• V Srbiji je veliko prelepih jezer, čudovitih gora, zanimivih 
planin. 

• Srbi zelo lepo skrbijo za naravo in okolje in tako so si ohranili 
veliko naravnih lepot npr. Gulubaški grad, Stara planina, reka 
Uvac…



• Sedanji predsednik Srbije je Alaksandar Vućić. Predsednica vlade 
pa je danes Ana Brnabić, ki je članica neodvisne politične stranke.

• Poleg nje imajo v Srbiji še radikalno politično stranko, napredno 
politično stranko in demokratično politično stranko.



• Republika Srbija ima zastavo, ki je podobna Ruski, samo da je 
malo pomešanj vrstni del barv in na njej še naslikana dva orla in 
krona.

• Srbska himna se imenuje Bože pravdje, kar po slovensko pomeni 
Bog pravice in ima 8 kitic s 4 verzi.



• Največ ljudi v Srbiji je pravoslavne vere, sledijo muslimani, 
rimokatoličani, protestanti, drugih ver pa je zelo malo.

• Pravoslavnost je vrsta krščanstva skupaj s protestansko in katoliško 
veroizpovedjo.



• Srbija leži v zmerno toplem toplotnem pasu, kar pomeni da ni 
preveč mrzlo in zelo toplo.

• V Srbiji je povprečna temperatura 10 stopinj celzija. Največ 
padavinj pa pade meseca maja in junija, najbolj suha meseca pa 
sta oktober in februar.



• Srbija je pred osamosvojitvijo bila v skupni Kraljevini Jugoslaviji 
ali v kraljevini SHS- kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev.

• Po razpadu Jugoslavije sta ostali povezani samo še Srbija in Črna 
gora. Srbija se je osamosojila 17. februarja leta 2008.



• Uradni jezik Srbije je srbščina .

• Priznani jezik je tudi madžarščina.

• Regionalni jeziki so pa: hrvaščina, slovaščina, romunščina in 
ruščina.


