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ДА ВРЕМЕШНИМА
ЖИВОТ
БУДЕ ЛАКШИ

ОРДЕН КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ
Додељује се за нарочите заслуге и
успехе у представљању дрзаве
и њених грађана

Одликовања Републике Србије

НАЈВИШИ ЗНАЦИ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА

О

ОРДЕН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Додељује се у I степену на великој огрлици председницима или суверенима државе

давање признања за заслуге појединцима на друштвеном
нивоу јавља се од давнина. Првобитно су то били дарови у
крзну, оружју или скупоценим тканинама. Касније, у средњем веку, у том смислу су само високи феудалци могли припадати одређеном реду и носити знак припадности. Отуда порекло
одликовања, која се нарочито развијају у новом веку. Од тада већина новоформираних држава Европе и света има сопствена одликовања уређена по одређеним правилима.
Установљени ордени, медаље и споменице су одличја која
додељују владар и држава из захвалности појединцу или колективу за истакнуте заслуге.
Разноврсност домаћих одликовања проузрокована je историјским околностима у којима су она настала.
Српска одликовања додељивана су у мирнодопским и ратним
условима. За време мира добијале су их личности заслужне за
развој друштва и државе, унапређење просвете, науке и стваралачких уметности, док су у ратовима вођеним на овом поднебљу,
долељивана за изузетну храброст и самопрегор.
Закон о одликовањима Републике Србије донет је 2010. голине. Њиме се утврђују одликовања Републике Србије и уређује
поступак за њихово додељивање и одузимање, права и обавезе одликованих лица, као и друга питања од значаја за одликовања.
Уредбом о статутима ордена и медаља из 2010. године ближе
се прописују статути ордена и медаља Републике Србије, односно њихов изглед и начин ношења.
Одликовања су највиши знаци јавног признања који се додељују за изузетне заслуге и дела од великог значаја за Републику Србију.
Одликовања су: ордени, медаље и споменице.
Споменице се додељују ради обележавања догађаја од великог значаја за Републику Србију.
Материју везану за одликовања уређује: Закон о одликовањима Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 36/10);
Уредба о статутима ордена и медаља („Службени гласник РС”,
6poj 91 /10) и Уредба о свечаном уручивању, ношењу и истицању одликовања и о евиденцији о одликованим лицима („Службени гласник РС”, 6poj 4/11).
Поред наведених прописа, ова материја у Министарству одбране и Војсци Србије уређена je: Одлуком за утврђивање критеријума за предлагање за доделу одликовања у Министарству
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист “, број 7/13).
Одлуком за утврђивање критеријума за предлагање за доделу одликовања у Министарству одбране и Војсци Србије утврђени су критеријуми (општи и посебни) за предлагање
професионалних припадника Војске Србије, државних службеника и намештеника, као и организационих јединица Министарства одбране, организационих јединица Генералштаба Војске
Србије и команди, јединица и установа Bojскe Србије за доделу
одликовања.
Ордени су: Орден Републике Србије; Орден српске заставе;
Орден Карађорђеве звезде; Сретењски орден; Орден белог орла са мачевима; Орден заслуга за одбрану и безбедност.
Извор: Сајт Министарства одбране РС

ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ је назван по првом
српском архиепископу Светом Сави.
Установио га је 23. јануара 1883. године
краљ Милан Обреновић.
Орден Светог Саве је био државни орден у
Краљевини Србији (1883—1918) и
Краљевини Југославији (1918—1945), а од
1945. до данас представља највише
одликовање које додељује Српска
православна црква.

ОРДЕН СРПСКЕ ЗАСТАВЕ
Додељује се за нарочите заслуге у
развијању међународних односа
између Републике Србије
и других држава

СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН
Додељује се за нарочите заслуге за
Републику Србију и њене грађане у
областима јавних, привредних,
културних, просветних, спортских и
хуманитарних делатности

ОРДЕН БЕЛОГ ОРЛА
СА МАЧЕВИМА
Додељује се за нарочите заслуге у изградњи система одбране или нарочите
заслуге у командовању и руковођењу
војним јединицама, војним установама и
њиховом оспособљавању за одбрану
Републике Србије

ОРДЕН ЗАСЛУГА
ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ
Додељује се за натпросечно, узорно и
часно извршавање дужности
и задатака у областима одбране
и безбедности

