ГРАНИЦЕ и СРПСКО ПЕТОРЕЧЈЕ
Границе Србије нису ни етничке ни природне, јер са обе стране граница живе
припадници различитих етничких заједница и наслеђе су некадашњих
административних граница
Гранични прелази према суседима:
1. Мађарској - Хоргош, Келебија, Бачки Брег;
2. Румунији - Наково, Српска Црња, Калуђерово, Ватин (Вршац) и Кладово;
3. Бугарској - Вршка чука, Неготин, Градина (Димитровград), Стрезимировци и
Рибарци
4. Македонији - Прешево и Ђенерал Јанковић;
5. Албанији - Врбница и Ћафа Прушит;
6. Црној Гори - Бродарево, Јабука и други пунктови;
7. БиХ - Увац, Бајина Башта, Љубовија, Мали Зворник, Лозница, Бадовинци и
Сремска Рача;
8. Хрватској - Бездан, Богојево, Бачка Паланка, Шид, Батровци и Дебели Бријег
Српско петоречје: Јужна Морава, Јабланица, Ветерница, Пуста река и Топлица.

Интеграцијски процеси у Европи и свету
1. Глпбализација- ппвезиваое и сарадоа свих делпва света
2. ПУН (Прганизација Уједиоених нација)- седиште јпј је у Оујпрку и пбухвата све
међунарпднп признате државе (193) псим Ватикана; претеча јпј је Лига нарпда (Друштвп
нарпда)
3. Еврппска Унија-претеча јпј је Заједница за угаљ и челик настала 1951.гпд.(Француска,
Италија, Хпландија, Белгија, Луксембург и Западна Немачка). Пптписиваоем Римскпг
сппразума 1957. Настала је Еврппска екпнпмска заједница и Еврппска заједница за
кпришћеое атпмске енергије. Главна пдликаЕврппске уније јесте заједничкп тржиште
(гарантује се слпбпдан прптпк: људи, рпбе, капитала, услуга). Званична је нпвчана валута
еврп кпје нису прихватиле све чланице. Институције Еврппске уније су:
- Еврппски парламент (Стразбур)
- Савет министара Еврппске уније (Брисел)
- Еврппска кпмисија (Брисел и Луксембург)
- Еврппски суд (Луксембург)
- Еврппски финансијски суд (Луксембург)
- Еврппска централна банка (Франкфурт)
4. Еврппска екпнпмска заједница угпвпрпм у Мастрихту 1993. прелази у Еврппску унију (12
чланица), да би сада имала званичнп 28 држава, али је УК „БРЕГЗИТПМ“ изразилп
незадпвпљствп и иступилп из ЕУ (ппступак је ппстепен)
5. Шенгенски прпстпр пбухвата државе пптписнице Шенгенскпг сппразума (1995).
Унутрашоа гранична кпнтрпла не ппстпји, самп сппона.
6. Савет Еврппе настап 1949.гпдине у Стразбуру. Пснпвни циљ је пствариваое личних,
импвинских, демпкратских и права слпбпда у Еврппи.Најважнији правни акт Савета Еврппе
је Еврппска кпнвенција п људским правима (1950).

Sistem UN
UN (01.11.2000.)
WB,Svetska banka (8.5.2001.)
MMF, Međunarodni monetarni fond (20.12.2000., sukcesija SRJ važi od 14.12.1992.)
UNIDO, Organizacija UN za industrijski razvoj (06.12.2000.)
UNESCO, Organizacija UN za obrazovanje i kulturu (20.12.2000.)
ILO, Međunarodna organizacija rada (24.11.2000)
IMO, Međunarodna pomorska organizacija (11.12.2000.)
WHO, Svetska zdravstvena organizacija (28.11.2000.)
ICAO, Međunarodna organizacija za civilno vazuhoplovstvo (13.01.2001.)
ITU, Međunarodna unija za telekomunikacije (18.06.2001)
UPU, Svetska poštanska unija (18.06.2001.)
IAEA, Međunarodna organizacija za atomsku energiju (17.09.2001.)
WIPO, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (24.09.2001.)
FAO, Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (02.11.2001.)
IOM, Međunarodna organizacija za migracije (27.11.2001)
WMO, Svetska meteorološka organizacija (23.03.2001.)

OSTALE GLOBALNE MEDjUNARODNE ORGANIZACIJE
Međunarodna grupa za bakar i cink (20-21.11.2000)
UNIDROIT, Međunarodna organizacija za unifikiaciju privatnog prava (18.04.2001.)
EUTELSAT, Međunarodna organizacija za telekomunikacije putem satelita (29.06.2001.)
OTIF, Organizacija za međunarodni železnički saobraćaj (01.08.2001.)
INTERPOL (24.09.2001.)
WTO, Svetska turisticka organizacija (25.09.2001.)
CEMT, Evropska konferencija ministara saobraćaja (26.09.2001.)
PNZ, Pokret nesvrstanih zemalja - primljeni u svojsvu posmatrača (14.11.2001)

KONTINENTALNE/REGIONALNE ORGANIZACIJE
OEBS (10.11.2000.)
EBRD, Evropska banka za obnovu i razvoj (19.01.2001.)
EUREKA AUDIOVISUAL (02.02.2001.)
CEI, Centralnoevropska inicijativa (25.11.2000.)
SECI, Inicijativa za saradnju zemalja JIE (05.12.2000.)
EFTA, Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu (12.12.2000.)
Pakt stabilnosti (26.10.2000.)
Jadransko-jonska inicijativa (24.11.2000.)

