
Рељеф је изглед Земљине површине. 
Облици који чине рељеф су 
равнице, узвишења и удубљења.



ОБЛИЦИ РЕЉЕФА

узвишења равнице удубљења

низија речно корито

клисурависораван

котлинакотлинабрег – до 50 m

долинабрежуљак –  до 10 m

брдо – веће од брега. 
Достиже висину до 

500 m

планина – узвишења 
изнад 500 m



картографске боје 

све воде означавају се плавом бојом

до 200 m 
надморске висине

до 200 m до 500 m 
надморске висине

до 500 m до 1.000 m 
надморске висине

до 1.000 m  до 2.000 m 
надморске висине

изнад 2.000 m 
надморске висине



Различите нијансе:    смеђе боје                             зелене боје

низије, равнице

РСрбија је 
већим   делом 
брдска и 
планинска 
земља.

РСРБИЈА ЈЕ БРДСКО-ПЛАНИНСКА И 
РАВНИЧАРСКА ЗЕМЉА!

РСрбија је 
мањим  делом 
равничарска 
земља.

брда, планине



Северни делови РСрбије су 
обод велике европске равнице 
– Панонске низије.

Део Панонске низије у РСрбији 
зове се Војводина, а чине је 
три мање целине (регије): 
Срем, Банат и Бачка.



Војводина је непрегледна равница 
са мањим и већим узвишењима у 
облику брда и ниских планина. 

Највиши делови су Вршачке планине у јужном
 Банату и Фрушка гора у северном делу Срема.

 Војвођански рељеф допуњују и две пешчаре: 
Делиблатска и Суботичка. 

Испресецана је токовима великих река
 Дунава и Тисе и подељена на три регије: 

Банат, Бачку и Срем.

Пешчара – предео прекривен песком.



Мачва је велика плодна равница. 
Простире се између планине Цер

 на југоистоку, реке Дрине 
на западу и реке Саве на северу.

 Основно занимање становника
 ове равнице је земљорадња.



Подриње је област у
 западној Србији. 

Окружена је на севру
реком Савом, 

на западу Дрином,
 на југу Медведником и 

реком Трешњицом, 
а на истоку Тамнавом 

и Подгорином.
 У долинама река Саве, 

Дрине и
 Јадра ово подручје је

 равничарско, а у осталим
 брдско-планинско. 
Основно занимање 

становника ове области је 
ратарство и воћарство.



Поморавље  се налази 
у долини Велике Мораве. 

С њене леве и десне
 стране простире се
 широка, плодна, 
моравска долина. 

Ова област је погодна 
за гајење кукуруза и

свих врста 
воћа и поврћа. 



Стиг је велика и плодна
 равница која подсећа

 на лепезу .
 Налази се 

с обе стране Млаве 
и шири се све до 

Горњачке клисуре.
Простире се између
 Дунава на северу, 

Поморавља на западу и 
Браничева на истоку.

 Плодна поља пружају 
обиље плодова,

 богате жетве и бербе.



Поред Панонске низије и долина 
дуж речних корита, 

у нашој земљи има још 
пространих равница.

 То су, углавном, котлине које 
се налазе на југу Србије:

 Врањска, Лесковачка и Нишка котлина.



Јужно од Београда простиру се 
брежуљци, брда и ниже планине 

са заобљеним врховима:
 Авала, Космај, Букуља, Мањен, Рудник.



Више планине у Србији су:
 Златибор, Тара, 
Златар, Јавор, 

Голија, Стара планина, 
Копаоник, Шар-планина.



У Србији се налазе 
Проклетије,

 једна од највиших 
планина

 на Балканском 
полуострву. 

Њен највиши 
врх је 

Ђеравица -2.656 
метара

 надморске висине 
највиши је 
врх Србије.

Највећа планина у 
источној 
Србији је 

Стара планина. 
Простире се дуж 

границе 
између Србије и 

Бугарске у дужини
 од чак 130 км.

 Њен највиши врх је 
Миџор на висини
 од 2.169 метара. 



Кроз планинске пределе неке реке
усеку удубљења са високим и 
стрмим сранама – клисуре. 
Најпознатије су: 
Ђердапска, Сићевачка и 

Грделичка.



У појединим деловима РСрбије налазе
се мање равнице окружене планинама
- котлине.
- Веће котлине су:
- Лесковачка, Врањска, Сокобањска и Пожешка. 



Кањон је дубоко и уско удубљење 
које је пресекла река. Увац је један 

од 
најлепших кањона у РСрбији. 
Специјални је резерват природе
и налази се у југозападној РСрбији.
Посебност овог подручја,осим 
нетакнуте природе, чини присуство 
белоглавог супа.



На месту где је данас Панонска низија, некада 
је било Панонско море.  У Војводини постоје 

планине које су у Панонском мору биле острва.
Зато их називамо острвским планинама. То су 

Вршачки вис и Фрушка гора.
Фрушка гора се налази у Срему и прва је

Проглашена за национални парк у РСрбији.
Пилоти који су надлетали Фрушку гору кажу 

да личи на испружену мачку која дрема
и да је левом шапом пригрлила 

Сремске Карловце.



Стара планина представља
природну границу према

Бугарској.



*Према једној 
шаљивој причи 

довољно је попети 
се на бундеву 

да би се погледом
 обухватио цео Банат.



*Земља у Мачви је толико
 плодна да шта год у 

њу бациш никне. 
Мачвани умеју у шали да кажу: 

Ове године изгубиш дугме 
на њиви, 

идуће већ на томе месту
 изникне капут.



*Највиша планина Шумадије је Рудник.
Назив Шумадија потиче од густих 
листопадних шума које су некада 

прекривале читаву област.



*На падинама планине Радан на југу Србије
 ( у близини Куршумлије) налази се 
природна реткост, Ђавоља варош.
 Због хучања ветра и веома чудне 

''музике'' , овај скуп камених стубова
 народ је назвао Ђавоља варош. 

 Око 200 камених стубова црвенкасте боје 
настало је највећим делом услед

 спирања водом. Црвена боја сведочи 
о снажној вулканској активности у
 давној прошлости. Године 2007. 
била је номинована за једно од 
Седам светских чуда природе.


