
AZIJA 



  Geografske karakteristike 

• Azija je najveći i najnaseljeniji kontinent. Zauzima 30% Zemljine površine. Sastoji 
se od 49 država i 3 nezavisne teritorije. Izlazi na sve okeane. 
Površine je 44.413.000 km² i ima oko 4,2 milijarde stnovnika. Prosečna gustina 
naseljenosti je 96 st/km². Ime Azija potiče od asirske reči Asu, što znači izlazak 
Sunca. Azija je kontinent prepun suprotnosti. U Aziji se nalaze najviše planine na 
svetu, a duž njenih obala se prostiru najdublje morske potoline. U Aziji se nalaze 
oblasti sa jakom vulkanskom aktivnošću, ali i veoma mirna područja, najveće 
visoravni, velike nizije i čitava područja bez odvodnjavanja ka moru. I klima Azije je 
veoma raznovrsna. Najveći deo svetskog stanovništva živi u Aziji, a nacionalni i 
jezički sastav je raznovrsniji nego na bilo kom drugom kontinentu. Aziju odlikuje 
bogatstvo starih kultura, ali i velike verske, ekonomske i socijalne suprotnosti.  

• Severni deo Azije u potpunosti zauzima Rusija i tamo preovlađuju ledena tundra i 
četinarske šume. Dalje na jugu nalaze se neplodni pašnjaci ili stepe srednje Azije. 

• Азија је континент са најразличитијом вегетацијом која се креће од стално 
залеђене земље (пермафроста) у Сибиру до џунгли у југоисточној Азији. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0


Geografski položaj 

Северни део Азије у потпуности 
заузима Русија и тамо преовлађују 
ледена тундра и четинарске шуме. 
Даље на југу налазе се 
неплодни пашњаци или степе сред
ње Азије. 

Великим делом југозападне Азије, 
који се назива Блиски исток, 
такође преовладава пустиња која је 
често песковита и чија је клима 
жарка и сушна. Јужно од највишег 
планинског венца на 
свету Хималаја у земљама јужне 
Азије влада монсунска клима.   

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0


AZIJA-regionalne razlike 

 

Sljedeću podjelu na regije Azije (regionalna 
podjela), između ostalih, koristi i Direkcija 
Ujedinjenih naroda za statistiku (UNSD): 

Severna Azija 

Centralna Azija 

Zapadna Azija 

Južna Azija 

Istočna Azija 

Jugoistočna Azija 

 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Severna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Severna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Srednja_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Srednja_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Srednja_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugozapadna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugozapadna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugozapadna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoisto%C4%8Dna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoisto%C4%8Dna_Azija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoisto%C4%8Dna_Azija


Klima 

Највеће разлике између разних 
делова Азије огледају се у 
клими. Цела северна и средња 
Азија је високим планинама 
заклоњена од утицаја 
топлог Индијског океана. Зато у 
овом подручју влада 
изразита континентална клима. 
У пределима који су отворени 
према Индијском и Тихом 
океану влада монсунска 
клима што значи да су лета врло 
влажна, а зиме суве. Клима 
у Југозападној Азији је 
сува, суптропска.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0


Reljef 

За Азијски рељеф је 
карактеристично велико 
пространство појединих рељефних 
целина. За разлику од европског 
рељефа, где се на релативно 
малим растојањима рељеф брзо 
мења, у Азији преовлађују знатно 
већа подручја сличног рељефа. 
Низијски предели су углавном у 
западном Сибиру, 
и источној и јужној Азији, и 
обухватају једну четвртину 
површине континента. Шестина 
површине Азије је на надморској 
висини од преко 2000 m. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0


  Priodne odlike 

• Географија, који су разноврсни омогућавају гајење бројних усева. Азија је 
домовина већине жита. Монсунске земље данас учествују са око 90% у светској 
производњи пиринча. Врло је значајна и производња јечма у северној Кини, и 
северној Индији, кукуруза у јужној Кини, и малој Азији. За домаћу исхрану 
велики значај има производња кромпира, и соје. У тропским пределима се 
производе шећерна трска, зачини и кокосова палма. Азија у производњи чаја 
учествује са 90%. Велики значај, такође, има и гајење каучука, јер Азија даје 
око 90% светске производњУ већини азијских земаља, развој сточарства је 
ометен из верских разлога. Индуси сматрају да је крава света животиња, а 
муслиманима је забрањено да гаје свиње и једу свињско месо. Многи други 
источноазијски народи, такође, имају разне верске предрасуде о коришћењу 
меса појединих животињa. Међу свим континентима, Азија има највише 
природних богатстава, иако су многе области још недовољно истражене. 
Највећа природна богатства се налазе у Сибиру и Кини (угаљ, гвоздена руда 
...), мада је у задње време Кина услед експлозивног привредног развоја 
постала велики увозник разних сировина, утичући тиме на раст цена на 
светском тржишту.  



Flora i Fauna 

              AZIJSKI TIGAR               MESOŽDERKA 



Stanovništvo 

Азија има 4,2 милијарде 
становника.[1] Највећи део 
азијског становништва 
чине Кинези 38%. Густина 
насељености је 80 становника по 
квадратном километру. 
Насељеност Азије је веома 
неравномерна; девет десетина 
азијског становништва, што чини 
половину човечанства живи у 
монсунским земљама. Већи део 
азијског становништва чине 
народи монголоидног биолошког 
типа, подељени у више група 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8


Privreda 

• Према подели на северну Азију (Русију), западну Азију (З), централну Азију (Ц), 
јужну Азију (Ј), југоисточну Азију (ЈИ) и источну Азију (И), стање је следеће: 

• После Африке, у Азији се налази највећи број земаља у развоју. Ту 
припадају: Вијетнам (ЈИ), Камбоџа (ЈИ), Лаос (ЈИ), Мјанмар (ЈИ), Бангладеш (Ј), Б
утан (Ј), Непал (Ј), Пакистан (Ј), Авганистан (Ј), Таџикистан (Ц), Узбекистан (Ц), К
иргистан (Ц), Грузија (З), Јерменија (З), Азербејџан (З), Јемен (З), Монголија (И), 
као и још увијек забачени дијелови Кине (И) и Индија (Ј). 

• У земље које су се индустријализовале припадају углавном извознице 
нафте Иран (Ј), Ирак (З), Кувајт (З), Саудијска Арабија (З) и Уједињени Арапски 
Емирати (З) (и вероватно делимично и подручја бившег Совјетског Савеза богата 
нафтом). 

• Као индустријске државе сматрају се Јапан (И), Сингапур (ЈИ), Јужна 
Кореја (И), Израел (З) као обе бивше колоније које су однедавно саставни делови 
Кине: Хонгконг и Макао. Ове државе се данас убрајају у водеће земље у области 
високе технологије. Такође и Малезија (ЈИ) успешно подузима напоре да се 
прикључи наведеним високоразвијеним земљама. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%9F%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%98%D1%9F%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0


Industrijske nacije 

Bruto nacionalni proizvod 
mjeren na bazi kursa valute, 
Japan je najveća privreda Azije i 
druga u svijetu. U Aziji, nakon 
Japana slijedi Kina, Južna Koreja 
i Indija. Privreda Japana je već 
desetljećima najjača privreda 
Azije Dok se u Japanu od 1990tih 
ekonomska situacija pogoršala, u 
istom periodu su Kina i Indija, na 
globalnom nivou, iskazale rast 
privrede od više od 10 odnosno 
7% na godišnjem nivou.  

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Privreda_Japana&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Privreda_Japana&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Privreda_Japana&action=edit&redlink=1


Zanimljivosti... 

1.Afrika je drugi svetski kontinent po veličini i broju stanovnika, posle Azije. 
2.Najviši vrh je Kibo na planini Kilimandžaro (5895 m, Tanzanija) 

3.Afrika je najsiromašniji kontinet sveta. 
4.Afrika je najtopliji kontinent na zemlji. 
5.Najzastupljenija religija u Africi je Islam, a zatim Hrišćanstvo. 

6.Najstariji ljudski ostaci pronađeni su u Etiopiji. Procenjena starost je oko 
200.000 godina. 
7.Najduža reka Nil nalazi se u Africi, Nil je dug približno 6650 km. 

8.Madagaskar je najveće ostrvo u Africi i 4. najveće ostrvo na svetu. 
9.Najveća kopnena životinja je Afrički slon. 
10.Najviša životinja na svetu, žirafa živi u Africi. 
11.Najbrža životinja na svetu, gepard živi u Africi 
12.Gorilа, kojа se može nаći u džunglаmа afričkog kontinenаtа, nаjveći je 

svetski primаt. Skoro 100 vrstа lemurа nаlаze se nа Mаdаgаskаru.  

13. Skoro 100 vrstа lemurа nаlаze se nа Mаdаgаskаru. 
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