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1.   УВОД 
 
 
 
Република у североисточној Африци и југозападној Азији ( Синај ), с обалама на 
Средоземном и Црвеном мору. По површини 29, а по броју становника 17. од 195 држава 
света. Званичан назив је Арапска Република Египат, у којој је облик владавине 
председничка република и званичан језик је арапски. Египат је претежно пустињска земља 
у којој наплавна долина Нила с делтастим проширењем чини само 3% површине. Западно 
од Нила налази се већа Либијска пустиња са неколико депресија, на истоку је мања и виша 
Арапска пустиња, а на североистоку у азијском делу земље планинско-пустињско 
полуострво Синај. Клима је претежно пустињска с врло мало падавина које се смањују од 
обале Средоземног мора ка унутрашњости. Нил је једина стална река јер се храни водом у 
планинском тропском подручју богатом кишама. Плодна долина и делта реке имају 
карактеристике највеће и најнасељеније оазе у свету, где живи више од 98% становништва 
ове земље. Велика већина су Арапи, углавном сунитски муслимани; хришћана (Копти) 
има око 10%. Египат је најмногољуднија и друштвено најутецајнија арапска држава, иако 
економски заостаје за земљама богатим нафтом. Највећи економски значај има река Нил, у 
чијој се долини и делти добија по неколико жетви годишње. Велики значај има и морски 
пут кроз Суецки канал. Египат је водећа афричка држава по девизном приливу од туризма 
(атрактивне грађевине и стари споменици фараонског Египта). 
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2.   ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ  
И ВЕЛИЧИНА 
 
 

Египат се налази на крајње североисточном делу Африке и на Синајском 
полуострву у Азији, што значи да је земља на два континента. Египат излази на два 
мора, поред Средоземног и на Црвено море, која су оба подједнако важна за ову 
државу. Он је историјки и привредно везан за Европу и Азију него за свој матични 
континент. Од осталог дела Африке Египат је одвојен пространим ненасељеним 
пустињским пределима, док је према Медитерану везан током Нила. Положај уз 
Суецки канал још више потенцира привредну важност Египта и његову повезаност 
са Средоземљем, а на тај начин и с осталим земљама Европе и Азије. Египат попут 
атласких земаља (земаља Магреба) у великој мери одудара од остале Африке. 
Површина Египтаје  је 1.001.449 км2 на ком простору живи 68.648.000 
становника/2004 године, односно 69 становника/км2 границе Египта (на афричком 
простору) су готово праволинијске на 220 СГШ и 250 ИГД. Од  Судана га одваја 
двадесет другиупоредник, а од Либије двадесет пети меридијан. У азијском 
простору после више немира па и ратних сукоба граница према Израелу иде преко 
Синајског полуострва, док су остале границе морске површине (Средоземног и 
Црвеног мора). По уставу од 11. септембра 1971. Египат је председничка 
република. Право и обавезно гласање имају сви држављани старији од 18 година. 
Уставним променама 2005. први пут ће се председник републике бирати на опћим 
изборима. Његов мандат траје шест година. Има веома велика овлашћења: именује 
и разрешава дужности председника владе, министре и друге високе државне 
званичник, скупштини предлаже нове законе и има право вета на изгласане законе, 
може да распише референдум о важним питањима и распусти скупштину (за то је 
потребна потврда већине гласача на референдуму), може се прогласити вандредно 
стање и привремено влада на основу председничких одлука.  
Једнодомну Народну скупштину чини 454 посланика; 444 се на поштим изборима 
бира на пет година, а 10 именује председник републике. Саветодавно веће (Шура) 
има 210 чланова; 153 бирају грађани, а 57 именује председник републике; то је 
искључиво саветодавно тело без законодавних овлашћења. 
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 

 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 

PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA 
ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
•  
•  

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

