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 Исланд је острвска држава; 
 Површина: 103000км²; 
 Становништво: 325000; 
 Главни град: Рејкјавик; 
 Валута: Исландска круна. 

 





 Исланд је уставна парламентарна 
република; 

 Парламент Исланда се сматра за један од 
најстаријих на свету; 

 Извршна власт припада председнику 
државе и председнику владе; 

 Законодавна власт припада парламенту; 
 



 Мере за стабилизацију привреде након 
кризе; 

 Извоз 2014: 5,1млрд.усд.- 
Увоз:4,7млрд.усд. 

 Раст индустријске производње од 2014; 
 Стопа инфлације: 5,3%; 
 Стопа незапослености: (око) 5%; 
 Јавни дуг око 100% БДП-а. 





 Главни- извоз рибе и сличних производа; 
 Највећи део извоза усмерен је ка ЕУ и ЕФТА; 
 Висок удео трговине у БДП; 
 Убрзани развој туризма; 



 Снажна веза и односи са Европом; 
 Појачавање односа са НАТО, САМ и 

Канадом; 
 Нордијска сарадња; 
 Сарадња са Кином; 
 Украјинска криза. 



 Сарадња Исланда и Србије; 
 Сарадња током 2014; 
 Реализовани увоз из Исланда; 

 



 Исланд је препун топлих извора , и ако 
планирате да га посетите , сигурно ћете се 
поквасити у једном од њих . 

 Већина Исланђана верује у постојање 
вилењака. Вилењаци већином живе у 
каминитим подручјима, имају магичне моћи 
и наносе невоље онима који се усуде да их 
узнемиравају . 
 







 Током јуна и јула дан на Исланду траје 24 
сата . И док можете да смислите милион 
других ствари које бисте могли да радите 
за време 24 - часовног дана , многи 
Исланђани овај дан користе уживајући у 
игрању голфа . 

 Рукомет је на Исланду национални спорт. 
 Закон против порнографије. 
 Скир се једе свакодневно и за сваки оброк. 

Реч је о намирници врло сличној јогурту, 
односно врсти меканог сира с мало масти и 
много протеина. 
 





 Сваки народ има свој начин на који слави 
Божић, па тако и Исланђани. Уместо Деда 
Мраза, код њих је популаран Јуле Ладс који 
свима доноси весеље и дарове. 

 На исланду се налази велики број вулкана, 
и док неке земље свакодневно страхују што 
живе унутар ватреног прстена, Исланд је 
отишао корак даље и вулканску енергију 
користи за производњу струје. 

  
 




