
КЉУЧ 
 

1.  

 

А) Денудацијом/спирањем или ерозијом земљишта/дилувијалним процесом 

 

Б) Облици са фотографије настају због спирања земљишта при чему се на врху стуба 

налази отпорнија стена коjа је вршила притисак на земљиште испод и тиме онемогућила 

њено спирање. (ако не спомену стену на врху дати само 1 бод)  

 

В) Ђавоља варош, Куршумлија 

 

Г) Признати све облике који имају смисла, неки од њих су: бразде, вододерине, јаруге, 

денудациона тераса, ерозивни плочник, плавина, педименти.  

 

2. 

 

А) б) Смедереву 

 

Б) Саобраћај, радна снага, тржиште 

 

В) Позитивне: раст БДП-а, повећање запослености, развој и других грана 

Негативне: загађење (прљава индустрија), потенцијални конфликт са другим привредним 

гранама (нпр. туризмом), могућа претерана зависност од саме индустрије   

 

3.  

 

A) Урбана обнова/урбана реконструкција/урбана регенерација/џентрификација; 

Реконструкција/регенерација запуштених већ изграђених делова града, повећавањем 

густине становања, унапређивање постојећег, обогаћивање новим садржајима и формама.  

 

Б) Браунфилд (brownfield) локација 

 

В) ПРЕ: становање, јавне површине (прихватити и саобраћај), спорт и рекреација, 

(признати и привреда/индустрија) 

ПОСЛЕ: становање, зелене површине, спорт и рекреација, јавне површине (прихватити и 

саобраћај) 

 

4.  

 

А) Наталитет 2017. – 562 500       Промена броја становника 2019. – 367 050 

 

Б) Србија нема: позитиван природни прираштај, наталитет тог обима, раст броја 

становника (позитивну промену), толики број становника  

 

В) 3. Мароко 



 

 

5. 

 

А)УАЕ, Катар, Кувајт, Бахреин, Брунеј, Тринидад и Тобаго, Канада, САД, Луксембург, 

Естонија, Казахстан, Саудијска Арабија, Аустралија (сваки тачан одговор носи 0,5 бодова) 

 

Б)Висок животни стандард, економија заснована на фосилним горивима, експлоатација 

нафте и слично. Прихватити сваки смислен одговор 

 

В) Вожња бицикла, постављање соларних панела на кући, пешачење, рационална 

куповина производа и слично. Прихватити сваки смислен одговор 

 

Г) Океан у интеракцији са атмосфером, шума 

 

6.  

 

А) Градски, верски, културни, приморски (купалишно-рекреативни), наутички 

 

Б) Верски локалитети (цркве, синагоге, џамије и други објекти), култ свете земље, 

археолошки локалитети, историјски значајна места, културно богатство, градови 

(Јерусалим, Тел Авив), Мртво море. Израел као једина јеврејска држава (са великом 

дијаспором). 

 

В) Политичка нестабилност унутар Израела (две палестинске зоне – Западна обала и Појас 

Газе),  опасност од тероризма (од оружаних напада), потенцијални конфликт са суседним 

државама, ратно стање у Сирији, налази се у регији која је политички нестабилна у 

целини. 

 


