
 
 
 
 

Република Молдавија 
 

1) Чињенице и бројке: 
 

Главни град: Кишињев 
Језик: Румунски 

Валута: Молдавски лев (1 MDL=0,05 Еуро 3/2019) 
Становиштво: 73 547 милиона, 105 по km² (2018) 

Површина: 33 847 km² 
 
 

2) Историја: 
 
У 14. веку Молдавски крај је постао део Кнежевине Молдавије и веома често је био 
на удару околних народа. 

 
У 16. веку Молдавија је потпала под власт Османлија, а затим је у наредним 
вековима уследио период честе промене владара. 

 
Године 1812. Молдавија је постала део Русије, а 1918. је приспојена Румунској 
монархији. Независност од Совјетског Савеза, коме је припадала једну годину 
прогласила је 1941. године. Молдавија обухвата две одвојене регије: 
Придњестровље и Гагаузију. 

 
 

3) Дунав: 
 
Дунав пролази кроз Молдавију дужином од само 500 m. 

 
 

4) Специјалне карактеристике: 
 
Рељеф: плодно тло за виноградарство и воћарство, топла и сува клима, Крикова 

- највећи вински подрум на свету 
 
Кључне речи: Шериф, лука Ђурђулешти, бенд Лаутари 
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Румунија 

1) Чињенице и бројке:

Главни град:Букурешт 
Језик: Румунски 

Валута: Леј (1 леј 0,21 Евра 3/2019) 
Становиштво: 18 969 милиона, 80 на km² (2018) 

Површина: 238 391 km² 

2) Историја:

Румунија је формирана 1878. године као монархија, уједињењем кнежевина Валахија 
и Молдау. Након Првог светског рата Трансилванија је такође постала део Румуније. 
Почетком Другог светског рата Румунија је била савезница са Немачком, али је током 
рата променила страну и постала савезница Совјетског Савеза. Из тог разлога је 
касније зависила од Совјетског Савеза, политички и економски, све до распада СССР- 
а. У то време на власти је био политичар Николај Чаушеску. Као окрутни диктатор 
тлачио је становништво. Током 1989. године народ је демонстрирао против владе, а 
Чаушеску је стрељан. 

Од 1991. године Румунија је независна, а 2007. постала је чланица ЕУ. 

3) Дунав:

Дунав тече 1075 км дуж румунске границе - што је више од трећине њене укупна 
дужине – док дужину од 608 км дели са Бугарском. Део делте Дунава налази се на 
румунском тлу. Међутим, већина великих градова лежи удаљено од реке. 

4) Специјалне карактеристике:

Географија: планине (Карпати), шуме, каменита подручја 

Значајне личности: Еуген Јонеску (драматург), Михај Еминеску (песник), Жорж Енеску 
(композитор), Серђу Челибидаке (диригент), Николај Паулеску (проналазач инсулина), 
Херта Милер, Питер Мафај (певач) 

Кључне речи: Дунавске Швабе, Саксони Зибенбургера, Клаус Јоханис, делта Дунава, 
гроф Дракула 
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Словачка (Словачка Република) 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Братислава
Језик: словачки 
Валута: Евро 

Становиштво: 5.4 милиона, 110 на km² (2018) 
Површина: 49 034 km² 

2) Историја:

Већ у 6. веку Словенска племена настанила су се у Словачкој, из које се развило 
Самово царство. Словачка држава под именом Кнежевина Нитра настаје у 8. веку, а 
убрзо спајањем са кнежевином Моравском ствара се Великоморавска Кнежевина. 
Током 1918. територија Словачке постаје део Чехословачке. Падом комунистичког 
режима 1989. уследило је поновно раздвајање државе на Чешку Републику и 
Републику Словачку. Словачка је чланица ЕУ од 2004. године. 

3) Дунав:

Дунав тече кроз Словачку дужином од 171 км. У близини главног града формира се 
речна грана, такозвани „Мали Дунав“, и тако настаје острво површине 1 800 км² 
највеће речно острво у Европи. 

4) Специјалне карактеристике:

Рељеф: две трећине земље прекривају Карпати, важна туристичка атракција, са више 
од 4000 пећина. 

Знамените личности: Александар Дубчек, Енди Вoрхол, Павол Демитра, Јозеф 
Мургаш 

Кључне речи: тврђава у Братислави, Герлаховски штит (највиши врх у источном делу 
Централне Европе), хокеј на леду, специјалитети од сира, Велвет револуција 
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Украјина 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Кијев
Језик: украјински, такође руски (ћирилица) 

Валута: хривња (0,03 Евра у 2019) 
Становиштво: 42,2 милиона (без Крима), 73 на km² (2018) 

Површина: 577 620 km² (без Крима) 

2) Историја:

Кијеска Русија је настала у 9. веку. Ово царство, са Кијевом као главним градом, 
представља почетак формирања Украјине. У наредним вековима Украјина је била под 
опсадом различитих народа, понајвише Монгола, Пољака и Руса. 

Током 1919. године два дела Украјине су се ујединила и прогласила независност, али 
већ 1922. Украјина је припојена Совјетском Савезу. Након распада СССР-а, Украјина 
је постала независна држава. 

У новијој историји Украјина је постала позната због нуклеарне катастрофе у Чернобилу 
1989. године. Током 2014. дошло је до војног сукоба, тзв. Кримске кризе. Крим је 
одвојен од Украјине и припојен Руској федерацији. Политичке тензије су још увек 
присутне, а проблем остао нерешен. Још од раније западни део Дњепра је показивао 
нагињање ка ЕУ, док је источни део више тежио Русији. 

3) Дунав:

Само 50 км Дунава и један мали део његове делте налазе се у Украјини, па река не 
игра важну улогу за земљу. 

4) Специјалне карактеристике:

Рељеф: Украјину, највећу европску земљу, чине равнице и мочварна подручја и реке 
на северу 

Знамените личности: Владимир и Витали Кличко, 

Кључне речи: Мајдан, Јулија Тимошенко, Европски шампионат у фудбалу 2012, 
Голодомор (гладомор) 
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Мађарска 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Будимпешта 
Језик: мађарски 

Валута: форинта (1 HUF 0,003 Евра у 2019) 
Становиштво: 9,78 милиона, 105 на km² (2018) 

Површина: 93 000 km² 

2) Историја:

У 9. веку Мађари, пореклом са подручја Волге и Урала,настанили су се на територији 
данашње Мађарске. Године 1000. Стефан I је основао Мађарску и тако постао њен 
први краљ. Након садржајне историје и окупације Монгола, Пољака и Османлија, 
Мађарска је склопила савез о уједињењу са Хабзбуршким царством и постала део 
Аустро-Угарске. Међутим, 1918. ово царство се распало. Након Другог светског рата, 
Јалтанским уговором Мађарска је стављена под совјетску власт, што је изазвало 
побуне становништва 1956. У 60 -им је започео процес ослобођења, који је постао 
познат под називом "гулашки комунизам". Мађарска је такође одиграла важну улогу у 
Револуцији 1989. године након чега је проглашена Република Мађарска. 

3) Дунав:

Дунав тече кроз Мађарску дужином од 417 км. Присутан је занимљив природни призор 
назван „Колено Дунава“. Око 30 км северно од Будимпеште Дунав пробија свој пут кроз 
Вишеградске планине, формирајући скоро правоугаони завој. 

4) Специјалне карактеристике:

Рељеф: Дунав дели Мађарску на две врсте предела, Транснубија, са брдима и 
шумама и Пуста, огромна савана. Такође постоје термални извори и пећине. 

Знамените личности: Франц Лист, Бела Барток, Ерно Рубик (изумитељ „чаробне 
коцке“), Ласло Јозеф Биро (проналазач бироа) 

Кључне речи: Балатон, Естергом (Остригон), Рибарска тврђава у Будимпешти, 
ланчани мост, Печуј, Вишеградска група 
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Република Бугарска 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Софија
Језик: Бугарски (ћирилица) 

Валута: Лев (0,51Еура је 3/2019) 
Становиштво: 7,02 милиона, 64 на km² (2018) 

Површина: 110 910 km² 

2) Историја:

Прва насеља Тракијских племена сежу 7.000 година у прошлост. Из тога времена 
пронађени су драгоцени предмети од злата. Крајем 13. века Тракијска држава је 
пропала и постала део Османског царства и све до 1878. године била је под 
окупацијом Османлија. 

Године 1908. Бугарска је постала независно царство. Након Другог светског рата 
земља је пала под утицај Совјетског Савеза, да би 1990. комунизам доживео крах. 

Бугарска је постала чланица Европске уније 2007. године. 

3) Дунав:

Дунав тече око 500 км уз границу између Бугарске и Румуније и омогућава речну 
трговину. Међутим, због слабе насељености овог региона, речни превоз и трговина 
нису од велике важности. Такозвани „Мост слободе“ једини је мост који повезује 
Бугарску и Румунију. 

4) Специјалне карактеристике:

Рељеф: највећи део земље прекривен је шумама (тополе, врбе, бреста) 

Знамените личности: Елијас Канети (писац), Петар Петров (изумитељ првог 
дигиталног сата) 

Кључне речи: ружино уље, мартеница, туристичке дестинације Црног мора 
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Федерална Република Немачка 
 

1) Чињенице и бројке: 
 

Главни град: Берлин 
Језик: Немачки 
Валута: Еуро 

Становиштво: 83 милиона, 232 по km² (2018) 
Површина: 357 578 km² 

 
 

2) Историја: 
 

У прошлости су Немачку чиниле бројне кнежевине и неколико краљевстaва. Након ратова 
против Аустрије и Француске, 1871. године основано је Немачко царство, које се распало 
након Првог  светског  рата.  Током  1918.  године  успостављена  је Вајмарска република  
која је окончана 1933. године када су на власт дошли Хитлер и национал-социјалисти. 

 
После Другог светског рата (1939 - 1945) Немачка је подељена на Источну Немачку и Западну 
Немачку. Године 1961. изграђен је (Берлински) зид који је раздвајао ове две државе. 

 
Током 1990. године Немачка се поново ујединила и од тада се 3. октобра обележава Дан 
уједињења Немачке. 

 
Немачка је чланица Европске уније од 1992. године. 

 
3) Дунав: 

 
Дунав је сачињен од ушћа река Бригах и Брег у близини насеља Донауешинген, али река је 
пловна тек од Келхајма па на даље. Са 618 км Дунав је четврта по величини река, али има 
важну улогу само у Баварској и Баден-Виртембергу. Сматра се симболом  поновног 
европског уједињења и проширења, јер тече од запада ка истоку. Поред тога, повезује 
историјске догађаје попут миграција Подунавских Шваба са тренутним кретањима 
становништва, затим пад Берлинског зида и сл. Самим тим, земље које су раније биле 
раздвојене челичном завесом, поново могу бити доступне и међусобно сарађивати. 

 
4) Специјалне карактеристике: 

 
Рељеф: равничарски, брдовит, планински венац Алпи (са највишим врхом 

Цугшпице 2.962 m) 
 

Знамените личности: Ј.В. Гете, Ф. Шилер, Ј.С. Бах, Л.В. Бетовен, Имануел Кант, 
Ханс и Софи Шол 

 
Важни догађаји: Швапски досељеници на Дунаву, кројач из Улма, Барке из Улма 

(историјски бродићи), Међународни Дунав фест Улм/Нови-Улм, светски 
прваци у фудбалу 2014. (четврти пут) 
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Хрватска (Република Хрватска) 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Загреб 
Језик: хрватски 

Валута: куна (0,135 Eвро 2019) 
Становиштво: 4.18 милиона, 74 на km² (2018) 

Површина: 56 538 km² 

2) Историја:

Краљевина Хрватска је настала 925. године на челу са краљем Томиславом, док је 
током 19. веку била у саставу Аустро-Угарске монархије. Након Првог светског рата 
1919. Хрватска је била део Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а потом после 
Другог светског рата постаје део Југославије. Независност је добила 1991, након чега 
је уследио рат све до 1995. Држава је била под влашћу различитих страних сила и 
утицаја, што се може видети и данас у њеној култури. Северни део земље 
карактерише утицај Аустрије, на истоку се осећа утицај Турске, а дуж Јадранског 
мора је присутна венецијанска и средовековна култура. 

Од јула 2013. Хрватска је чланица ЕУ. 

3) Дунав:

Дунав, који кроз Хрватску тече дужином од 137 км, готово целим својим током 
формира природну границу између Хрватске и Србије. 

4) Специјалне карактеристике:

Рељеф: 1/3 територије је вода, постоји преко 1200 острва са разноликом флором и 
фауном. Присутни су пашњаци и мочваре, као и планински предели, те дугачка 
обала у облику троугла између Дунава, Драве и града Осијека. 

Знамените личности: Славољуб Пенкала, Иван Мештровић, Руђер Бошковић, Јосип 
Броз Тито, Гргур Нински, бан Јосип Јелачић, Тони Кукоч, Јосипа Лисац, Горан 
Вишњић, Фауст Вранчић 

Кључне речи: Плитвичка језера, водоторањ Вуковар, Дубровник 
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Аустрија 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Беч 
Језик: Немачки 
Валута: Евро 

Становиштво: 8,82 милиона, 105 на km² (2018) 
Површина: 83 879 km² 

2) Историја:

Кроз миграцију народа, која је започела још пре нове ере и наставила се до 800 
године нове ере, различите етничке групе, попут Словена и Јужних Немаца, мешале 
су се у Аустрији. Од 976. године земљом је владала династија Хабзбург, која се 
непрестано ширила те је Хабзбуршко царство постало једно од најмоћнијих у 
Европи. Беч, као средиште Хабзбуршке монархије, одувек је  имао  велики 
историјски значај за идеју заједничког дунавског простора, јер је објединио народе и 
идеје. 

Аустро-Угарска монархија је постојала у периоду од 1867. до 1918. године. Након 
пораза у Другом светском рату, Хабзбуршко царство се распало и настала је Прва 
аустријска република. Током 1938. Аустрија је била део национал-социјалистичке 
Немачке и добила је име „Остмарк“. 

Тек по завршетку Другог светског рата, држава је поново стекла независност. Аустрија 
је чланица ЕУ од 1995. године. 

3) Дунав:

Дунав тече кроз Аустрију дужином од 349 км. Између Пасауа и Линца река мења свој 
смер за 180° („Шлогенер Шлинге“). На југу Беча налази се национални парк 
„Донауауен“, један од највећих, нетакнутих пешачких пејзажа у централној Европи. 

4) Специјалне карактеристике: 

Рељеф: највећи део земље покрива планински венац Алпи. 

Знамените личности: Сигмунд Фројд, Берта фон Зутнер, Моцарт и други композитори, 
Климт и други уметници, Арнолд Шварценегер, Елијас МБарек 

Кључне речи: Дунавска монархија, бечки Хофбург, бечки  Стефансдом, Палата 
Шонбрун, бечки валцер, Сваровски 
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Србија (Република Србија) 

1) Чињенице и бројке:

Главни град: Београд 
Језик: српски (писмо: ћирилица и латиница) 
Валута: динар (1 РСД 0,0085 Евра у 2019) 
Становиштво: 7 милиона, 90 на km² (2018) 

Површина: 77 484 km² 

2) Историја:

У 12. веку Слoвени су основали своју прву државу, која се звала Рашка, на 
територији данашње Србије. У наредним вековима држава је била под влашћу 
страних сила, попут Аустро-Угарске монархије и Османлијског царства. Србија је као 
независна краљевина постала 1217. године за време династије Немањић, затим 
након Другог српског устанка постаје кнежевина, да би крајем 19. века била 
проглашена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. После Првог светског рата 
Србија је постала део Југославије. Напетости између етничких група доводе до 
распада Југославије 1991, а шест република постају једна по једна независна. Иако 
је крај рата званично проглашен 1999, и даље је долазило до оружаних сукоба, 
поготово на Косову и Метохији. Током 2003-2006. држава је носила име Федерација 
Србије и Црне Горе, а 2006. добија назив Република Србија. 

3) Дунав:

Дужина Дунава у Србији је 588 км, а ширина од 150 м до 7 км. Код „Гвоздених врата“ 
снага Дунава је најупечатљивија. 

4) Специјалне карактеристике:

Рељеф: 5 националних паркова, 20 природних резервата и 590 заштићених 
природних добара и споменика природе, плантаже малина 

Знамените личности: Никола Тесла, Новак Ђоковић, Михајло Пупин, Милева 
Ајнштајн, Милутин Милаковић, Роберт Цолић (надбискуп), Карл Малден (Младен 
Секуловић), Емир Кустурица 

Кључне речи: Војводина (богатство језика), Гвоздена капија, ЕУ субвенције 
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