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ОДЛИКОВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 

ЗАСЛУГА И КОЛЕКТИВИТЕТ 

Схватање да између ордена 11 заслуге пос
тоји иманентна веза релативно је нов фено
мен. Средњи век, у коме се орден поима као 
витешка заједница која обухвата известан број 
људи везаннх заједничким сталешким порек
лом и заветом заједничког циља. не претпос
тавља постојање било какве заслуге као услов 

за ступање у ред (орден), већ ступање у орден 
види као пут којим се до заслуге стиже. У том 
поглед} витешки орден представља јасну 11 не
спорну еманацију монашких редова, скуп оних 

који су "зашт~rћени двоструким оклопом", о 
l1ему је у својој славној ексхортацији "новог 
витештва" писао Св. Бернар из Клервоа 1• 
Осим ретких и ефемерних прекурсора да

нашњих од.1111ковања за заслуге. прву праву нн

сппуцију која систематски повезује чланство 
} в11тешко~1 реду са веh оствареном и призна
тш1 заслугом представља Орден Св. Луја2, 
који је априла 1693. године основао француски 
краљ Луј XIV. 

Појава Ордена Св. Луја и афирмације иде
је о витештву по заслузи. rде л11чно дело ком
пензује евентуалну ману рођења ван сталежа у 
коме је врлина инхерентна, представља рево

луционарну новину на којој ће током наредних 
150 година бити засновано ново схватање ор-

дена као јавног признања за већ остварено де
ло. Тиме је успостављен и потупуно нов однос 
између "Реда" и "припадника Реда". За раз
лику од изворног витешког Реда. у коме се ин
дивидуалност одабраних појединаца утапа у 

колективни идентитет Реда. а заслуга стиче и 
дефинише искључиво унутар тог колектив

итета, орден за заслуге претпоставља успос

тављање двосмерне ~щентификације: с једне 

стране, "извор почасти" примањем заслужног 

поједпнца у свој Орден преноси на њега део 

свог ауторитета и издваја одликованог од масе 
ою1х кој11 су му равни по пореклу. служби, ран
гу 11ли имови:ни док, с друге стране, одлико

вани преноси битан део своје индивидуалности 
на Орден у који је ступио, чинећи га судеони
ком нли "акционаром" у сопственом имену и 

делу! Припадник класич}IОГ витешког реда гу
би ннди.вндуалност пред снагом заједнице ко
јој припада; он се идентификује и легитимише 
само као прип.адник свога Реда, а сам Ред јача 

нестанком индивидуалности појединаца. вите
зова. који га чине. У ордену за заслуге, напро
тив, институција Ордена јача збиром 

индивидуалности које је окупила; Орден се ле

rити~шше значајем својих чланова, а углед му 
расте пропорционално порасту личног угледа 

сваког члана. Тим је створен потпуни пре
окрет и извршена јача и усмеренија инди.виду-
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ализација заслуге но што је Средњи век и 
познавао и признавао припадницима било ког 

Реда. Ипак, уrврђивање концепције одликова
ња за личне заслуге као доминантног модела у 

Европи 18. века није водило ка радикалном 
сукобу с веh готово окончаним процесом прет

варања монашко-витешких редова у дворске 

rслове 11 пле~111ћкс асоцијације. Напротив. но-

С1 1 - ,\.1~"сс11щ11р М11.1~11dн.11 111:нс~1t11111-. Фr•mцyci-c 
Pcnvf\,111~c . 

Гig. 1 - Лlc~wнlrc Mill1:rd11J.1>residcnt 0C1hc Rср11Ь11с ulTr.шcc. 

во "шпештво по заслуз11·' у највећем делу 
задржало је организациони модел и спољне 
форме. не само дворских и племићких, већ и 
сrарих монашко-витешких заједница Свете 
Земље и Реконквисте, али је битно изменило 
свој став пре.ма мотивационом аспекту ордена. 
Код класrIЧног витешког реда, мотивација за 
сr1щање заслуге последица је пријема у ред; 
код ордена за заслуге 11 моn1вација и заслуга 
претходе прнјему у орден. 

Пракса додељивања одликовања колекти

витетима има исrоријске антецеденсе3 , али из 

2~6 

аспекта познавања настанка и развоја идеје о 
заслужном rpaђamrny о њој се може говорити 

и као о својеврсном анахронизму. Потреба за 
апострофирањем и слављењем колективннх 
израза грађанских врлина васкрсла је у Европи 
у преме Француске револуц~~е. кад је 
усrановљена почасr Похвале за насељена мес
та (me11tio11 lюпт·аЬ!е). у оквиру које је била 
предвиђена могуhносr подизања спомен-сrе
ле. табли са натписом на јавним зградама 11 

лаудаторним текстом на засrавама похва

љеm1х јединица. Афир\lација схватања о коле
кт1шној заслузи отворила је чнтав ню питања. 
а пре свега дилему о могућности посrојања су

деоm1Штва у заслузи или врлини. о односу 

квалитета заслуге појединца и колективне за

слуге у оквиру петог одликовања. и коначно о 

практичној могућ.ности да колективни титу
лар признања реализује б1.гrну (понекад и 

једину!) бенефицију одликованог, а то је да јав-
но исrиче и носп инсигније одликовања које му 
Је додељено. 

Мишљења и сrручњака и лаика у погледу 
теоретске могућносrи идеалног судеоюrштва 
у колективној заслузи углавном се слажу да то 
jecre 11могуhе11 реално. Међуr1ш, сагласносr11 
нема у поглед) сrава да ш1 се колективна за

слуга уопште може објективно вредновати 11 
награђивати путем сисrема јавних признања 
конципираних и устројени.х према конзисrент

ном моделу афирмације индивидуалне заслуге. 

При том они који такву могуhносr оспоравају 
углавном полазе од консrатације да је индu
видуални носилац ордена бенефицијент почас

ти по основу сопсrвене и конкретне заслуге, 

док колективни носилац представља скуп 

неидентификованих и неравномерю~х поједи
начних заслуга које се ни између себе не могу 
мерити. па следсrвено не могу нп да се ставља

ју у било какву релацију са самосrалном. 
дефинисаном (11 у погледу квалитета и у по
гледу титулара) заслугом било ког појединца. 
Они који концепцију подржавају полазе од 



става да је постојање заслуге као такве неспор
но, и да се јавним признањем награђује заслуга 
по себи, а не правни или физички статус њеног 
аутора. 

Сл. 2- В111·с111к~1кrстор}(снuЉ.:гијс 1 1uC'111. ~10110.:л З. Рспубтш:, 
illlCJ1C. 

Fig. 2 Kn1ght's Cross or·1he Order of Legion of Honour. Зrd RepuЬ11c 
Modcl, ob•crse. 

С друге стране, питање могућности јавног 
истицања инсигније одликовања од стране ко
лект11вног титулара најчешће се концентрише 
на став да један инкорпорисани колективитет, 

па и насеље, има неспорну правну, али веома 

дискутабилну моралну и физичку личност. 
Обично се на ту примедбу одговор тражи у 

оквиру аналогије коју пружају хералдика и 
њене норме, на основу чега се морална и 

физичка личност корпорације могу пројекто
вати, односно представити, аналогно правили

ма по којима један такав титулар може 
поседовати грб и/или заставу. 

Као и приликом остmања првог ордена за 
заслуге, Француска је испредњачила у заснив

ању концепције колективних одликовања. 
Први формално одликованп француски град 
био је Лил, који је године 1792. проглашен 
"заслужним за Отаџбину" ('Ыеп meгite de /а 
Patrie") од стране Конвента4, али се 

Од.'lИКОВАЊЕ ГРАдА БЕОГРАДА 

"одликованим" у пуном смислу речи, значи 

промовисаним у носиоце одређеног ордена, 
могу сматрати тек градови Шалон-сир-Саон, 
Сен-Жан-де-Лон 11 Турн ис, којима је Наполеон 

Сл. 3- В1пс1шш крС't' џr11сне1Љ:гијс 1 1<1С'11џ1о}(сл 3. Рспуuлнкс. 
рсВО.:Ј1С. 

F1g. 3 Kn1gh1. s Cross or 1he Order or Legion 0ГН01юur, 3rd RepuЫic 
Modcl, rcverse. 

I 1815. године доделио "Легију части" за лојал
ност и др~ање током његове "стодневне 

владавине"). Прву доделу одликовања заста
вама обавио је Наполеон Ш за време Итали
јанског рата 1859. године0. До измене става 
према одликовању колективитета 1962. год
ине, Француска је систематски додељивала од

личја својим насељеним местима, мада no 
правилу само за ратне заслуге 7, али и другим 
колективним титуларима, школама, бродови
ма, ескадрилама, итд. 

Пракса колективних одликовања није сву
да прихваћена. У погледу одликовања војних 
јединица разумевање за постојање колективне 
заслуге много се лакше формирало, а принциn 

одликовања заставе као идеалног представни

ка одликоване једин1ще постепено је преузи
ман и тамо где се одржала начелна резерва 

према концепцији колективних одликовања 

уопште. Тамо где се у овом погледу формирао 
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л11бералниј11 став. најчешhе је успостављена 
1асна дискт11н.кција која разrраю1чава колек

тиве који се сматрају ,.подобним" од оних који 
немају право на одликовање: таква днст1111кци
ја ЈС обично заставах! У опредељнвању за 11ли 

ononr. NATIO:'i.\1. llP. 1. 1 l.t.(l(()N l)•HoN,'H:C'R. 

·-·~~-·-
~~·~R.и ..;. /" 1li f'C! ~ dЗс f'q; m\. 

1.:.. С~ C'«&t"<t1f1n .f; /-A6.,,J1"r,,.-,1 ~ ~-Ј.1'•#0-~ 

'-·"' 
~-~ "'~';..~..,::.> ;~;:. 

l .1 .Ј Љн1т 1щ1111(1 >)11..~11 В11т1:11ш1г ~(1С'1,1 0(1it1:11,1 Л•ГllЈ• ·1~ст11 
Б1.a•r·r•.tJ1Y (11(1\;Щt r\;пrодукщ1ј11 ю кн.нr1: Мар11Ј\: Им1I\· 

Aranon..:). 
1 ig. 4 lks1u1~al Docuinent of1he Knigh1·s Cross 111· the L~gio11 01· 
11\HIOur to tlt~ -;1t~ 01· Bclgrade (aГtcr з repюduction ш ll!e Ьоо~ 01· 

Maria llic-Agapo1з). 

против колективних одличја, политичка прак
са угледања на одређену политиt~ку и/или 
војну силу најчешhе је дефинисш1а и став по 

овом питању. Већина европских земаља које 
су допуштале концепцију колективног одлик
овања следнла је модел Француске и њену 
праксу: после Другог светског рата. поли
тички и војно подељена Европа раздвојила се 
11 по овом питању тако што је совјетски модел, 
као хипертрофирани производ класног 
друштва и његове револуционарне реторике, 

постао обавезан за земље социјалистичког 
блока. Основна концепцијска разлика ус
поставила се дуж следеће линије: 

• У земљама традиционалног схватања 
суш111не јавног признања јединствен је став да 
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одл11ковање колектива није упоредиво са од
ликовањем појединца; та се разлика оч11тује. 

пре свега. у ставу да је шщивидуалн11 носилац 
ордена бенеф11цијент почасти по основу соп
ствене и кон.кретне заслуге. ко1а посеД)је 
квалитет трајне натпросечност11 11 динамички . . . 
потенц1чал акумулације. док Је колективни 

носилац бенефицијент почасти по основу ндс
алног просечног сувласништва над збиром 

поједина[rних заслуга које су остварене у једн
ом временском периоду и немају динамичю1 
потенцијал. Стога индивидуални члан ЈедFЈОГ 
Ордена прима конкретни знак пршнања. по 
правилу први пут у наЈН11Же~1 степену. щк 

колективни носилац прима с11мбол11чн11 знак 

признања. и тај симбол11чн1t знак је по правилу 
Једино на нивоу темељног. односно 1ш1ю1жсг. 

степена одликовања. Поред све површне 
сл11чност11. није тешко уо 1шти битну разлику: 
док 11нд11в11дуалн11 носилац најнижег степена 
ордена ~юже перманентношhу сво1~ 11ат

просечности да акумулира обим 11 квал11тет 

заслуга и тиме себи омогући прогресију кроз 

Орден ка вишим степенима, дотле ес код колс
кт11вног носиоца квалнтет перманентне нат

просечности не подразумева 11 не очекује. па се 

не предвиђа нн прив~шег11ја статутарне пpo
rpec1rje кроз степене акумулацијом заслуга у 
одређеном периоду. 

• Основна карактеристика либералног 
модела, којн he совјетска пракса довести до па
роксизма. своди се на схватање да 11змеђу 
зRслужног појединца и заслужног колектива 
нема никакве разлике. Из тога је нзвсден 

закључак да колективни носилац ыоже про

гред11рати кроз степене ордена. односно да се 

- као у случају индивидуалних одликованих т1-
ца - може рангирати димензија и квалитет 

колективне заслуге. Отуда следи да постоје 
мање и више заслужни колективи. не само по 

статусу и квалитету одличја којим су одлико
вани, већ и унугар једног истог одличја. а у 
односу на друге колективне и индивидуалне 



титуларе. Непосредна последица је стварање 
неупоредиво веhе разлнке 1rзмеђу 1шд1mидуал-
11ог п колективног носиоца одређеног ордена 
него uпо је случај тамо где се пр1mцип учешhа 
у колективној награди не пр11знаје9. 

Правни основ за колективно одликовање у 

Срб11Ј11 створен је "Определенијама о одличји
ма за врб1е рата" од 12. јула 1876. г., на основу 
кога је кнез \.i.нлан Обренов11h IV о;џ1иковао 
седа1-1 војних Једиюща српске војске Колајном 
за храброст "Опре;!еленија" су изричита у по
г.11еду става да се колектпв1111~1 одликовањем 

т1пу.1ар инвестира путем заставе. Beh исте го
дине репертоар одличја додељених војнш.1 је
диницама прош11рен је и на Таковски крст. а 
пото~111 на остала ратна одлпчја. Преглед так-
1шх колективних одликовања којн је публнк
ова.'lа .Мила П11лет11h 1О указује да ес правнло о 
додели темељног степена одличја колективн
О\1 пгrулару поштовало уз извесне изузетке 

(Таковсъ:и крст се од 1878. могао доделити у 
два најнижа степена, а Медаља за храброст у 
оба степена). Године 1917. пробијена је и та 
граница доделом Ордена Карађорђеве звезде 
са чачевима 3. степена Другом пешадијском 
пуку, а 1918. и Ордена бе.1ог орла са мачевима 
3. степена Првом пешадијском пуку11 • У по
гледу моrуhности доделе одликовања насе

љеним местима , законски прописи hуте. као 
што се експлиднтно не помиње н11 могуlшост 
да се додела одличја изврши титулару без 
заставе. То ипак није било препрека да се 

колективна одликовања врше, како домаћим 
тако и иностраним титуларима. 

БЕОГРАД И ЊЕГОВА ОДЛИЧЈА 

Град Београд је одликован четири лута. 
што га чини најодликованијим градом у нас, а 
и по броју и по квалитету једнии од репрезен
тативних примера колективних носилаца од

ликовања уопште12. 

ОД.'IИКОВАЊЕ ГРА:1А ЬЕОГРАДА 

Хронолошки гледано, прво београдско од
ш1чје је француски Орден легије част11. У тек
сту Декрета који је потnисао nредсед1111к 

С.1. S-Г1:н..:р ... 1 Д11fiщ. В..:.11ш11>ctнцi.:.1ar Ор11~.:ш11~.:п111: •1ас:"111. 
Пg. 5 - Ge11eral Dнbail, Graщt Cl1a11cellor t11' tће Order 01· Legioп ol 

lloпour. 

Александар Милеран 28. децембра 1920. год
ине у Паризу, наводи се 11 мопm доделе: "L 'ш1е 
des p1·emieгes et des plus illust1·es 11ictimes tfe !а 
GNmde Guene, dom !а popularioп, malgre les hom
barclemems ет l'ocupalion еппетiе, 11 'а cessrJ de /ai1·e 
рт11•е d'u11e Ьгаvои1·е sa11s defailla11ce; ji1t le 111ag-
11ifiCJ11e symbole de la 1·esista11ce, puis de !а 1•ictoire 
d'zme natio11 lzeюique decidee d пе pas реп~· "13 У то 
време, једини нефранцусюi град одликован 
Легијом части био је Лијеж у Белгији, коме је 
орден додељен 7. августа 1914. После Лијежа и 
Београда, још само један нефранцуски град 
почаствован је Орденом Легије части , и то 
Луксембург, престоница истоименог Великог 
војводства, коме је за заслуге током Другог 
светског рата одликовање додељено 18. јуна 
195714. Како измењени Статути Ордена легије 
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части од 1962. године више не предвиђају мо
гућност колект11вних одликоваља, укупан број 
нефранцуских градова који су до сада примље
ю1 у Легију частн остаје три. Поред Београда, 
. 11ијежа 11 Луксембурга. истим ордено~1 су од
ликована укупно 64 француска града. 1) 

C.1. li Ч1:\11с.11111d 1 1~..н Ратю1 i..rc-1. <1111.:rc. 
Fig. 6- Czcchoslovakiaп War Сrоы;, ob,erse. 

Ч вни се да овде није неумесно поменути да 
је у време доделе Ордена Београду Вел11ю1 
канцелар Легије t~асти, положај којн је у Фран
цуској још од времена првог носиоца те функ
ције111 изванредно престижан и значајан. био 
славни генерал Оrистен-Ивон-Едмои Дибај 
(Augustш-Y\on-Edmond Dubail), витез 2. степена 
Ордена Карађорђеве звезде са мачевима. Он 
је ту високу (и доживотну) функцију обављао 
од 14. јуна 1918. до 7. јануара 1934. Само 
уручење Ордена извршено је у Београду, а 

2YU 

француског Председника заступао је \Шршал 
Франше д'Епере, кој11 је том приликом пропз
веден у почасног војводу војске Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца. 

Легија части је основана 19. маја 1802 . 
(односно 29. флореала год11не Х). после дугих 

С1 7 - Ч..:\0С"1011а•ш1 Ра1 Hll "rc·1. r(;н\;rc. 
l~ ig. 7 - Czecl1oslovakian War Cross. re\C!'.~. 

и често бриљантних расправа вођених између 
Првог конзула (Наполеона Бонапарте) као 

предлагача, и упорних бранилаца траднцнја 
Конвента, апсолутно непријатељски настроје
них према свим институцијама које би увеле 
начело неједнакости међу грађанима Републи
ке. Чини се да Је Наполеон имао од самог 
почетка веома јасну визију институщ1је коју је 
имао намеру да заснује. и став који због своје 

прецизности и актуелности заслужује да буде у 
целости цитиран: "/dolcitlie, vanite, soit! Mais 



cette idotatJ"ie, cette 11aпite, sont des faiЬ!esses com
munes а tout le gem·e lzumai11, et de {'ипе et de l'aиtl'e 
011 peut faire so1·tiг de gгa11des 11eгtus. Avec ces 
lzoc/1e1s tc1111 dMaig11es. 011 fait des l1e1·os ! А !'ипе сот
те а /'allf/'(! de ces p1·ere11dues /aiЬ/esses. i!/аш des 

RepuЬliko. CeskoslovenskA 

\'1.\ll,\ 

1-Z~ 'Pt 1bliky С <·~ko-.lo'.'<'J 1 sk1; 
~"'·tnо.,н.Ф iit""' 7 11sJop..cN i9ws,"~rю•u 

~l1rм 11.,....i~ ... \"ll••1 R~f"ol..11kч Ci·•lo.o~~ 
t.~ dN ~ l·j,tap•ch1 1918 • n.t.' rhu :t• dn<t 

l6- 'i\"• 192S 
udJll 

С Psko~lo,·t't1skч 
Vc,1('(- Пl~ ~г i z 

,idelntmu ы .... nlm11 rМ.tu l..1-&lo" •• ,j 

Srbt. , llorv-f U ('О. S IQvioc1·1 

jti.ko 't.n..,.k t1t.n6n{ hrdlnskё М1·.,.т1 t'l"l~st~ pro"i 
•pol•~n6mu nep;:i!uli 't! .,,ffcrv(. ,.~Jcllt' 191-1- tql8. 

v p""" •. Jf14t 28 il-i!H"' J92i 

~ •• _""."~".wu~ 
•fieo!S..•-W..t• ... ~~\11~" 1'111u"tr "'l~"';l11l()t-.",).НЧ 

)f,н: 

С.1 Н- П1\В<.:Љd ,, l\tЩ\.:Лll 11<.:\0CЛ\11!d 1 1Kt>Г Р~пноr кrc-t'd 
Бi:orraдy. 

~·ig. 8 B~s1111val Dосшп~111 оГt11е Czc~hoslovakiaл War Cross to tl1c 
• Ci!y ofBclgrade 

sig11es extel'ieшs. i/ faut ш1 culte аи se111ime11t 
гe/igieu.:r:. i/.faut des distinctio11s 1•isiЬles аи поЬ/е se11-
1imenr с/е /а gloi1·e "17. С друге стране, став тврдих 
републиканаца, какав је био славни мате~ш
ти1.1ар Гаспар Монж (потоњи гроф, 1mак!), ос
лањао се на начело неспо1ивости опште 

једнакости пред законом са јавним истицањем 
и унапређивањем појединаца који одступају од 
општег узорка. Међутим, како је Устав из 
1791. године допуштао да се, "по потреби, 
установи одликовање које би се додељивало 
искључиво по критеријумима врлине, дара, 
службе Држави", Први конзул је своју замисао 

ОДЛИКОВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

лагано, али упорно, реализовао18. На седници 
Тајног савета, одржаној априла 1802, Напо
леон, подржан од Лисијена Бонапарте и Кам
басера. елимюшсао је отпор Треhег конзула 
Лебрена, и у мају је први нацрт Закона изнет 
пред Државни савет. Ни тамо пројекат није ус
војен без отпора, који је (позивају!ш се на ар
гументе сли1.1не Монжовнм) предводио 
Државни саветник Берлије. Коначно, нацрт је 

усвојен и у Савету и у Трибунату, а 18. маја 
1802. (потоњи гроф) Редерер доставио је За
конодавном телу Нацрт уз пропратни текст 
који, због значаја за разумевање свеукупног 

односа према једном ордену за заслуге по коме 
су каснлје већином моделована савремена од

ликовања, донос11мо у целости: 

"Citoyens legis/ateш·s. 
La Legio11 d1/10n11eUJ; qui 1•ош es1 p1·oposee. doit 
ёи·е 1111е i11stiшtio11 auxilliaif'e cle toutes nos lois 
l'epuhlicaines et sen1i1· ci /'afj'en11isse111e11t de /а 
Re1·olutio11. Ellepaie aux seгl'ices militaiгes сот
те аих se1·vices civilis le ргiх du coumge qu'i/s 
0111 lOl/S mel'ife; е//е f es COJifond cfaпs /а 111е111е 
g/oi1·e сотте /а natio11 /es co1~/011d dans la тете 
1·eco1111aissш1ce. 

Е//е unit рш 1111е disti11cLion сотт1111е des /ют
теs deja unis раг d'/101111ol'a/J/es so1111e11iгs; е//е 
co11v1e д de douces affections des Јюттеs q11'1111e 
estime гесiр1·оцие disposait ci s'aime1: Е//е met 
sous !'аЬгi de /еш· c0Jшde1·a1io11 et de !еш· seг
melll nos lois co11Seгvat1·ices de /'egalite, de /а 
libe1·te, de /а pmp1·iete. Elle ејјасе les distinc
tions 110Ьiliaim qui plar;aienl /а g/oi1·e /1bltee 
(1\1{/п/ /а g/oi1·e acquise, et /е desce11cie111s des 
gf'and lюmmes avant les gmnds /юттеs. 
С 'est 1111е instilution т01·а/е qui ajoute de la Јо гсе 
е/ de / 'aclivite а се 1·esso1·1 de l 'lю1111еиг qui теи/ 
si puissemenl /а 11ation fiшu;aise. 
C'esl ипе i11stil11tio11 politiqиe qui place dans /а 
societe, des intennediaiгes рш lesqueles les actes 
du pouvoiг sont tгadиits д l'opinion avec fidelite 
et Ыe11\lei//a11ce, et рш lesцuels l'opinion peut ге
топtег jusqu'au pouvoi1: C'est ипе institution 
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militai1·e qui attiгeгa clans 110s am1ees cette p01·
tion de la jeunesse /ran9aise qu'il.faudгait реиt
еtге dispute1· sans elle а /а mollesse, compagne de 
/а g1·a11de aisa11ce. 
Eлfin, c'est /а aeation d'une 11ou11elle mon11aie 
d'1me Ьiеп autre 11aleur que cefle qui soгt du tгe
sor риЬ/iс, d'une monnaie dont /е titre est inal
teraЫe et dont !а mine пе peut ёtre epuisee, 
puisqu 'elle reside dans l'lю11ne11гfi·a119ais; d'une 
топпаiе, en.fin, qui реиt seule ёtre /а т·есотре11sе 
des actions regardees сотте superieuгes а 
toutes les гecompenses. 19 

Првобитна организација Леп1је части би
ла је "заснована" на идеји "легије заслужних". 
организованих у четири степена. са 

.,легионарима" распоређеним у lS. потом 16 
,.кохорти". Значајна имовина у некретнинама. 
уг:~ а вн ом оним које су остале без правног влас
юrка и на новоосвојеним територ11ј11ма. став
љена је на располагање Легији, на чијем челу 
се налазио Први конзул (као Поглавар Леги
је), уз асистенцију два Званичника (Великог 
канцелара и Великог ризничара). Поред Се
ДЈ1шта у Паризу, свака кохорта је имала своју 
регионалну идентнфикацију и локално се
диште. Током наредне две године, Наполеон 
није могао да се одлучи у погледу изгледа ин

сиrнија Легије, тако ца је прва инвеститура ле
гионара обављена тек 1804. године, дакле 
пошто се Наполеон већ био прогласио за 
Цара. Наредне године уведен је нови степен, са 
првенством над осталим, и тако је успоставље
на карактеристична петостепена организаци

она структура Легије. Од 1808. године сви 
витезови Легије добили су право на аутомат
ску промоцију у ред царског племства, с пра
вом да (под извесним условима) племство 
пренесу и својим потомцима. До краја Напо
леонове владавине Легију је чинило око 40.000 
људи! По пропасти Првог царства Легија није 
ни укинута ни забрањена, већ је 
"ројализована", а Краљ Луј ХVШ постао је њен 
"Велики магистар и суверени поглавар"; ко-
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хорте су, међутим, распуштене, а Орден губи 
своју псеудо-римску организациону и војну 
структуру. Осим кратког периода на почетку 
Tpehe републике (од 1870. до 1873). када је 
Легнја додељивана искључ11во за војне заслу-

с, '1- i-..џi. п~1щ111 . 
1:1g. 9- King Pt:ter 11. 

ге, кроз свих 196 годи.на њеног постојања 
задржан је изворни принцип да се у оквпру ис
тог ордена н исте органшације награђуј} 11 

војне 11 грађанске заслуге. уз обавезну на
помену да се у време рата по правилу не врше 

друге доделе ван војних. У читавом том пери
оду, Легија је задржала своју позЈЩију нај
вишег француског одличја и једне од 
најцењенијих националних институција. 

Орден ски знак витеза (лети степен) Легије 
части, који одговара идеалном степену уручен
ом граду Београду, је сребрна петокрака бело 
емајлирана малтешка звезда са сребрним 
гранулама на врховима кракова. Између крак-



ова звезде провучен је венац од сребрних и зе
лено емајлираних плодних гранчица храста и 

С1. Y<t -Оrнен 4. степено Карађорђсис з11сз11с са ма•1с111ща, 
аве рс. 

Fig. 9а-Badge oftћe Кnight's Cross of the Order ofStar ofKarageorge 
with Swords. obverse. 

ловора. са истим таквим, само овалним, 

венцем у надвишењу. У центру звезде је округ
ли позлаћени медаљон који у аверсу приказује 
идеални лик Републике у обличју богиње Це
рере, окренут у лево, а у реверсу укрштене 

емајлиране француске заставе. Око медаљона 
. . 
Је плаво емајлирани прстен исписан у аверсу 

RepuЫique Fraщ:aise-1870, а у реверсу Honneur et 
Patrie са две златне ловорове гранчице. Орден
ски знак се носи о црвеној моарираној траци. 
Овакав модел додељиван је у периоду Треће и 
(делом) Четврте републике, од 8. новермбра 
1870. до 27. фебруара 1951. године.20 

Друго београдско одликовање дошло је из 
Чехословачке. Текст одлуке о додели чехосло

вачког Ратног крста у преводу гласи: 

"Рейублика Чехословачка. (Влаgа Рейублике 

ОДЛИКОВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Чехословачке, йрема решењу 09 7. окiйобра 
1918, решењу МинисLТtарсi"йва paiua Рейублике 

Сл. \lii- Орден 4. стсnен<1 Карађорђеве знсзде с<1 ш1чев1ша, 
реверс. 

Fig. 9b-Badgeofthe Knight's Cross of'the Orderot'StarofKarageorge 
1vilh Swords. reverse. 

Чехословачке 09 8. окШобра 1918, а йрема 

йре9лоiу 09 28. сейiuембра 1925. 909ељује чехо
словачки Pai'ilнu кpciu iлавном ipagy Краље
вине Срба, Xpвailta и Словенща Беоiра9у у 

знак йризнања јуначке 09бране ipa9a йроШив 
заје9ничкоi нейријаiй.еља у Свейiском paui>{ 
191411918. / У Праiу, 28. сейШембра 1925". 1 

Ратни крст је Београду уручен пред Видовдан2 27. јуна 1926. године, у Народној скупштини.2 
Поред Београда, чехословачким Ратним крс
том су исте године одликовани још и Шабац и 
Крагујевац.23 

Чехословачки Ратни крст (Ceskoslovensky 
valecny khz) за 1914-1918. је највише чехосло
вачко војно одликовање за период Првог 

светског рата. Основан је декретом Владе у 

париском избеглиштву, 7. октобра 1918. годи-
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не . и првобитно је био намењен само за јуна ч.ка 
дела извршена ради ослобођења Чехосло
вачке и личну храброст пред непријатеље1>1 , а 
касније (током 1919) и за учествовање у бop
i)a \la у Слов::~чкој. Статvтом је бнло одређено 

од Мађарске и хабсбуршких италијанских 
поседа, Чешка. иако у рангу држава у саставу 

Аустро-Угарске трећа по важности. није има
ла индигених ордена кој и су могли, евентуал
но. па прерасту у l\1.111ч ја нове Републнке. 

С1. 111 - Уrу11сњс Оrнсн<1 K<1raђorђt:BL Ј1юнс IV с1~nсна БсогрннскоЈ 011111 п1ю1. 
~· ig. 1 О - 111.: Сеге111011у ot' A1varding tl1e K11igћt's Cross of' tl1c Order 01· Star о!' Karageorgc 1~itl1 S1vords to tће Belgr~de Mu11icipal ity 

да припадници јединица одликованих војном 
похвалом носе на траци крста липову 

гранчицу од бронзе (ако је похвала на нивоу 
команде армије), односно липов лист (ако је 
похвала на нивоу дивизије или армијске гру
пе). Допуном из 1919. одређено једа и поједин
ци који су били јавно похваљени носе на траци 
Крста сребрну или бронзану звездицу (у за вис-. . 
ности од тога да ли Је похвала армијска или ди

визијска). а потом и златну звездицу (за 
похвалу на нивоу команде армије). Конаtrна 
правна регулација Ратног крста извршена је 
Законом бр. 243 из 1920. године.24 За разлику 
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Једино одликовање са колико-толико нацио

налним предзнаком био је Чешки племићки 
крст ( C:esky slechticky kЫ) из 1814. године, 
који су носили припадници Чешке племићке 

гарде Франца r. Током 1918. године основали 
су чехословачки добровољци у Русији Чех
ословачки орден за слободу (Ceskoloveпsky rad 
za svobodu) и уз тај Орден афилирану Медаљу 
Јана Жишке од Троцнова (Medaile Јапа Zizky z 
Troc110va). Изгледа да сам Орден никада није ни 
додељен, али је Медаља, рад вајара Карела 
Бапке, искована и једно време. веома шкрто, 
додељивана. У октобру 1918. генерал Штефан-



ик поt1ео је да додељује Орден Сокола (Rad 
sokola). познат и као Штефаников25 орден (Rad 
Stefanikuv), инкорпоришуlн1 у његов састав све 
до тада рег1tстроване носиоце Медаље Јана 
Жишке. Чехословачка влада he овај орден ле
гализовати тек 1920. године. а његови носиоци 
су махом били из састава чехословачких до

бровољ~ща у Русији. Коначно, 1920. године ос
нован Је 11 први аутентични чехословачк11 

орден. Орден белог лава. Уз Чехословаt1ч 
револуц11онарну медаљу (за коју је решење 
урадно Антоан Бурдел). Чехословачку меда
гьу победе и Споменицу чехословачких добро
вољаца 1918-19, Чехосло.ваt1ка је у време 

доделе Ратног крста Београду потпуно затво

рила свој нови спстем државних одличја за 
заслуге и учешће у Првом светском рату. 

Ратни крст је пзрађен од бронзе у форин 
1 1ет11р11 преплетена круга. д11~1ензија 
37 х 42 мм. Свак11 круг у аверсу нос11 херал
;(11чки \ЮТЈЈВ по једној од области Чехосло-

13ачке Релублике2ћ. У реверсу се из центра са 
11н1щија.111ма "ЧС"' (CS) у сва чет11р11 круга 
простире по јс11на ол11стала rран•вща липе. 
Трака о којој се Крст нос11 је црвена. широка 
37.5 \1~1 (cтapllJll прнмерци) до 41 ~1м (познИЈll 
прю1ерц11). са тр11 беле пруге 11сте ш11р11не: сва

"а 6е:1а пруга пресечена је уском црвено~~ лин-
11јом. Ивица је уска бела, са црвен11м кантом. 

Апор Крста 1е сл11кnр Франтишек Kynкn. а 
ску:mтораЈЈ11а обрада дело је вајара Ем11ла 
Пургхарта. 

Познате су три разшrчите групе ковања: 

*Тип А: период 1918-1920, са четири под
вари1анте 

* Тип Б: период 1920-1938, са две подвари
јанте 

* Тип В: период 1945-1946, без лодваријан
ти. 

У недостатку орипrnалноr пр11мерка Крс

та додељеног Београду, може се само прет

постав11т11 да је у питању био ТlШ ковања Б, 
који се одликује тамю1јом бојом бронзе, нешто 
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виткијим патаријарашким крстом у пољу Сло
вачке. и мање бујном гривом лава у пољу 
Чешке, као и димензијама које се у подвари

јантама крећу од 38,5 х 42 мм до 37.7 х 42 мм. 
Овај т11л Крста је знатно тањи од остала два 
(ЗЈ мм. према 4,1-4.5 мм за тип А односно 
4.2 \ЈМ за тил 8)27. 

С..1. 11 Or;1~11 Har••,11111r \Lr••J.1. 
Ftg. 11 - Љ~ Ord~rol the Natюnal l kю. 

Трећи по реду доделе, али свакако први по 
значају - како историјском тако 11 сентимен
талном - је Орден Карађорђеве звезде са 
мачевима 4. степена2х. Непосредни повод за 
прилично закаснело одлпковање Престонице 
нађен је у јубиларној двадесетпетој год11шњ11-
ц11 започињања Првог светског рата. На 

Спасовдан. градску славу, маја 1939. године, 
извршена је свечана инвеститура Престонице 
Орденом у дворани Градског веhа у Узун
Мирковој улици. Пошто је Патријарх Гаврило 

2Ч5 
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обавио славски обред, Краљев изасланик гене
рал Милутин Недић, Министар в~ске и морна
рице. одржао је пригодну беседу2 после које је 
предао Орден градоначелнику Влади Ишrnз{;. 
Градоначелник Илић се захвалио беседом 1

, 

након qега је Председник удружења одлико

ваних Златном и Сребрном медаљом за 
храброст. пензионисани пуковник Антиh. 

С.1 . 12 - Гpr)oflfl rр<111ош1 онлю:ован11х Ор111.:нш1 лt:rнјс ч<1стн 
ftл11 Ор11t:нш1 осло60~1.:њ<1 (11рт1.:ж Р. Луј<t). 

~-ig. 12 - Arms or Mнnicipalities decorated 1vitli Order ot' l,egioп of' 
I-loпuur ог 1vith tlte Order of LiЬeratioп (drawiпg Ьу R. Louis). 

обавестио присутне да је Удружење изабрало 
Београд за свог првог почасног члана. 
Свечаност је окончана појањем ,,Тебе Бога 
хвалимо". 
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су остали једина насељена места одликована 
Карађорђевом звездом са Мачевима све до 
1942. године, када је краљевска Влада у избег
лиштву одлучила да покуша да изванредним 

гестом комеморише догађај без преседана у 
новијој европској историји. Тако је Краљевим 
Указом В.К. бр. 264932 од 22. октобра 1942. го
дине Крагујевац одликован Орденом Ка
рађорђеве звезде са мачевима 1. степена. 

Орден Карађорђеве звезде основан је За
коном од 1. јануара 1904. године "за успомену 
на устанак под Врховним Вождом Карађор
ђем, а за признање и одликовање заслуга 
стечених за Краља и Отаџбину како у миру та
ко и у рату". Уредбом од 15. априла 1904. про
писан је облик, ранг и начин ношења инси

гнија. а Указом од 28. јуна исте године уведено 
је начело постепене прогресије кроз Орден. од 
најнижег 4. до највишег, ] . степена, потом 
обавезни минимални двогодишњи стаж у сва

ко~1 степену пре стицања права на аспираЦИЈУ 

ка вишем степену Ордена. као и пшnerus clausus 
за српске грађане (10 носилаца 1. степена. 40 
носилаца 2. степена, 150 носилаца 3. степена 11 

300 носилаца 4. степена, осим за све доделе из
вршене у 1904. години као јубиларној). Допун
ом датом Прописом од ЗО. новембра 1906. 
године утврђено је да су страни владари, прес

толонаследници и краљева мушка деца и 

браћа изузети из нумеричких и других огра
ничења , и да потомци Карађорђеви стичу 1. 
степен овог Ордена као привилегију порекла. 
Пројектом Закона о орденима и медаљама ·из 
1911. године, Орден Карађорђеве звезде тре
бало је да добије и ланац, намењен Краљу, 
Престолонаследнику, пунолетним муШЮ1м 

члановима Краљевског дома и страним влада
рима, али овај пројекат није никада реализо
ван. Прве доделе Ордена са мачевима 
извршене су 1912. године, током Првог бал
канског рата. Уредбом од 20. октобра 1912. 
укинута је обавеза стажа у нижем степену код 



доделе са мачевима, и укинут је numerus clausus 
за доделе у тој категорији. Прописом од 22. но
вембра 1914. године Орден у категорији са 
мачевима проглашен је највишим орденом за 
ратне заслуге, отвореним за све официре "за 
ванредне успехе и пожртвовање на бојном 
пољу". Уредбом од 28. маја 1915. прописано је 
да официри могу бити одликовани Орденом 
Карађорђеве звезде са мачевима и за лично 
показано изванредно јунаштво или 
пожртовање, а командири и команданти за 

r~. 13 Пr.:нл11г Bi!pllj<IHTC Срсдњ~.:г rp(la града Б~.:огр;ща Cil 
\ 1)\Л llKl!lii!ЊllМCI. 

F1g 13- Vanant Proposul for1hc Middle Armsol the Ci~ ofBclgrade, 
11 ith аН lhe Orders and Dccorntions. 

"смело и умешно командовање и за ванредне 

успехе на бојном пољу скопчане са великим 
напрезањем или пожртвовањем". Исгом Уре

дбом је одређено да Карађорђевом звездом са 
мачевима могу бити одликовани и Начелник 
штаба Врховне команде, заставе пешадијсю1х 
и коњичких пукова, подофицири, каплари, 
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зна чари и редови свих позива народне војске и 
последње одбране, а за ванредну "приказану 
личну храброст и пожртвовање". Уведена је и 
погодност убрзане промоције кроз степене (са 
размаком од по месец дана) док аспирант не 
достигне степен који је заслужио. Указом од 
28. маја 1915. године основан је, као посебна 
група унутар Ордена, Војнички орден Ка
рађорђеве звезде са маt1евима у два creneнa 
(Златни и Сребрни), који се имао додељ1шати 
само подофицирима, капларима, значарима и 
редовима свих позива народне војске и послед
ње одбране "за изванредно показану личну 

храброст и пожртвовање". Пропис од 28. маја 
исте године регулисао је изглед те нове кате
горије Ордена. Током Другог светског рата 
настављена је додела Ордена у категорији са 
мачевима као и Војниtrк.ог ордена. По 
завршетку рата. Орден Карађорђеве звезде 
остао је у 1mгеренцији Круне. посебно у свом 
аспекту Породичног ордена, али су одређене 
привилегије признаване носиоцима Ордена са 
мачевима и Војничког ордена и у земљи (под 
карактеристичним условом да се носиоци нису 

у међувремену "огрешили" о патриотске 
дужности, под чим се углавном мислило на 

однос према новој 1?.еволуционарној власти. 

током и после рата).Ј3 
Орден Карађорђеве звезде. настао из сас

вим практичне потребе да обезбеди новој кра
љевској династ~qи одговарајући породични 11 

државни витешки орден и награду за заслуге. 

временом је - захваљујући пре свега строгим 
критеријумима доделе и вештим избегавањем 
да се из диnломатсшх или протоколарних ра

злога умањи његова објективна ексклr.шв
ност и висою1 критеријуми за доделу -
прерасrао у праву националну инсrитуцпју. 
После 1945. године, нова власт је према начелу 
апсолутног ПОЈедностављивања стварности, 

одбила да призна постојање иманентне заслу
ге витезовиыа Карађорђеве звезде без мачева, 
без обзира на природу заслуга, и без обзира на 
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околности доделе. У извесном смислу, веро
ватно и без постојања свести о томе, револу

ционарна власт Је учинила нешто слично 

ономе што је сменом Династије учињено у Ср
бији, када је офющрима ускраћено право да на 
униформи носе инсигније Ордена Милоша Ве

ликог и Ордена Таковског крста без мачева. 
Орденски знак 4. степена Ордена Ка

рађорђеве звезде са мачевима је сребрни, бело 
емајлирани "Рупертов крст", између чијих кра
кова избијају сребрни зраци преко којих су 

Сл. 14 - П рс дл ог вар11јантс Вел иког грба града Б~ограна са 
О}(ЛИКl1113ЊИШ1. 

Fig. 14 - Variant Proposal t'ortheGrcater Arnis oftheCity of Belgrзde. 
\\•ith all the Orders and D~coratioпs. 

постављена два сребрна мача врховима на

горе, са укрсномтачком у центру крста. У над
вишењу је сребрна и емајлирана краљевска 
круна. У центру крста је кружни медаљон, у 
аверсу емајлиран плаво, са емајлираним 
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"старим грбом" Србије (крст између четири 
оцила), док је у реверсу емајлиран црвено и 
носи представу двоглавог сребрног орла са 
штитом на грудима. Око медаљона је прстен 

исписан у аверсу сребрним словима на белој 
подлози "За веру и слободу 1804", а у реверсу 
сребрним словима на плавој подлози "Петар 1 
1904". Орден додељен са мачевима ношен је о 
"ратној траци" црвене боје. Има индиција да је 
аутор нацрта био Михаило Валтровић, а у вре
ме доделе Ордена Београду главни овлашћени 
фабрикант била је швајцарска фирма "Браћа 
Игенен" (Huguenin Freres) из ЛеЛокла (крај 
Нешатела). Пречник крста је 42 мм. 

Четврто, и последње одликовање града 
Београда је Орден народног хероја. Првобит

но, овај орден који је основан Указом Врхов
ног команданта НОВ и ПОЈ од 15. августа 
1943. године, стицао се искључиво на основу 
личне заслуге, а за "освеgочена херојска 9ела 

на бојном йољ;.; и херојско gржање йреg 
нейријаiuељем". 4 Лица која су већ раније стек
ла звање Народног хероја (основано јануара 

1942. године) имала су непосредно право да 
носе Орден. Трећег октобра 1944. године изда
та су Објашњења којима се упућивало да се за 
доделу Ордена предлажу "најисiiiакнуШ.ији 
бори.и и сiйарешине, најисiiiакнуШији орiани
заШори, йионири наше војске који су йали на 
бојном й.ољу, у затвори.ма и лоzорима" .. живu 
бори.и и ciuapetuuнe који су нарочшuо й.ознаiйи 

и й.ойуларни. йо својим херојским 9елима, који 
су у сваком йоiле9у бесйрекорно чис1uи љуgи, 
који већ gанас живе у свесйlи нароgа као 

хероји". Први Статут је донет 1946. године , а 
Законом о одликовањима из 1955. делимично 
је снижен стандард заслуга које квалификују 
за доделу {"борци и старешине Југословенске 
народне армије и други појединци који су се 
истакли изванредним јуначким подвизима у 
борби против непријатеља и који служе као 
нарочити пример јунаштва"), чиме је - у 
ствари - допуштена додела Ордена и у мири-



одопско време, и за дела изван бојног поља. 
Допуном одредбе из 1956. године отворена је 
могућност да се њим изузетно могу одлико
вати и друштвене организације35, док је 1961. 
године овом могућношћу обухваћена и додела 
војним јединицама36. Први југословенски град 
одликован Орденом народног хероја била је -
Изненађујуће - Љубљана. 1970. године. После 
четири године дошао је ред на Дрвар и Бео
град, док су Цетиње, Загреб. Прилеп, Пришти
на и Нови Сад одликовани истим орденом 

Сп. 15 - Прl:ДЛОГ варијанте Великог rrбa грана Бсоrrада са 
1щл11ковањ11ма. 

Fig. 15 - Variaвt Proposal fortlieGreater ArmsoftheCityofBelgrade. 
1vitli all the Orders and Decorations. 

годину дана касније37, када је дефинитивно ос
тварен принцип да у свакој републици и покра
јини мора постојати град-херој. О апсурдности 
тог става готово да нема ни потребе говорити, 

а идеја да се Загреб може назвати "херојем" по 
било ком основу, и поређење истинских жрта-
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ва , што је Београд био у Другом светском рату, 
са престоницом усташке државе која је не

мачке трупе дочекала овацијама, представља 
пре увреду него почаст! Дејством Уставног за
кона из 1993. године обустављено је доде
љивање Ордена народног хероја којим је до 
тада одликовано укупно 1.324 југословенска 
држављана38 , 22 странца39, и 445 колективних 
титулара.40 Деловањем Уставног закона из 
1993. године обустављено је даље додељивање 
Ордена народног хероја. 

Непосредни повод доделе Ордена народ
ног хероја Београду био је јубиларна (тридесе
та) годишњица ослобођења града, а Указ о 
додели донет је 20. октобра 1974. Текст Указа 
о одликовању гласи41 : "Пре9сц1ник Coi(ujaлu
iUuчкe ФеgераШивне Рейублике Ју'i.ославије / 
на основу члана 337. Усйiава СоиијалиШичке 
ФеgераШивне Рейублике Ју'i.ославије и члана 2. 
Закона о 09ликовањима Сои.ијалисйiичке Феg
ераiuивне Рейублике Јуiославије оgлучује 9а се 

/за јуначке 01/tйоре сШраним завојевачима и 

неуништиви слобо9арских 9ух, за херојска gе

ла и безбројне жрШве у наро9ноослобо9и
лачкој борби и за исШакнуШи gойринос 
револушюнарном со~щјалисШичком йрео
бражају Ју'i.ославије / оgликује / Орgеном нар-
09но?. хероја / Гра9 Бeo'i.pag. / Бр. 136 / 20. 
Окйiобра 1974. zщ;ине !Бeo'i.pag / Пре9се9ник 
Рейу30блике / Јосий Броз Тшuо, с.р" . 

Орденски знак је перфорирани овал, по 

Статуту израђен од патинираног злата, ди
мензија 43 х 54 мм. Компонован је у виду две 
ловорове гране које обухватају 12-краку зра
касту звезду преко које је суперпонирана фи
гура борца у шињелу и опанцима; борац левом 

руком држи развијену заставу са петокраком 

звездом, а десном држи пушку. Орден је јед

ностепени, а орденски знак се носи о црвеној 
траци широкој 36 мм са белом пругом од 2 мм 
на истом таквом растојању од ивица. Физичка 

лица орден носе о огрлици. Аутор нацрта ор

денских 1mсигнија био је Ђорђе Андрејевић-
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Кун42, док су пластично моделовање обавили 
(у два наврата) Антун Аугустинчић и Франо 
Менегело-Диничиh. 

ХЕРАЛДИЧКА ПРИМЕНА ГРАДСКИХ 
ОДЛИКОВАЊА 

Настанак хералдике и настанак првих мо
нашко-витешких ордена у историјском погле
ду је готово једновремен. Отуда се хералдичко 
цитирање припадности одређеном витешком 
реду среће веома рано, обично у форми херал

дичке параферналије (најчешhе је орденски 
знак приказан поред 7зба), а касније у виду 
посебног поља у штиту 3. Ипак, и рана пракса, 
и потоња партикуларна статутарна регулати

ва ПОЈединих витешких ордена, односно херал

дичких канцеларија, редова уређује само стан
дарде означавања припадности одређеном ви
тешком Реду за физичка лица. Пракса при
казивања државног грба са државним одлик-

. . 
ова њима никад НИЈе значило да Је држава одли-

кована тим ордеюrма већ да су ти ордени атри
бути државе. Историјско поистовећење држа
ве и Суверена у новијем периоду је попримило 
вид формалне персонификације државе у лику 
државног поглавара, без обзира да ли је у пи
тању Суверен или Председник републике.44 

Хералдичка пракса приказивања градских 

одликовања варира, у зависности од традиције 
и од постојања (или непостојања) специ
фичних прописа који регулишу ту област. За 

Београд је, с обзиром на композицију одлико
вања ко1има Је град почаствован, превасходно 

битна хералдичка пракса Француске, Чехо

словачке и Југославије. Претходно поменута 
прва позната додела једног одличја на колек
тивној основи (фанцуски град Сен-Кантен 
1746. године) није садржавала право на ап
ликацију орденске инсигније у грбу града, већ 
обрнуто- грб града је био аплициран на инсит
нију јединственог орденског знака.45 Напеле-
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онска хералдика је предвиђала посебну 
хералдичку привилегију за витезове Легкје 

части, али се и она првобитно односила ис

кључиво на физичка лица.4t1 Тек током своје 
"владавине од 100 дана". Наполеон одређује, 
додељујући Легију части Шалону, Сен Жан-де
Лону и Турнију, да he " орао Леzије часйiи 
чшшти geo ?.рбова iuux ?.раgова".47 Прва де
финисана хералдичка привилегија једног гра
да, да свом грбу може додати, односно у њега 
инкорпорисати орденски знак којим је као 
колективни носилац одликован, утврђена је 
Наредбом француског краља Луја-Филипа од 

6. септембра 1831. године којом је граду 
Шалон-сир-Саон потврђено право да у грб 
унесе представу орденског знака Легије части 
којом је одликован још 1815. За разлику од На
полеоновог Декрета из 1808, и повеље из 1815. 
Наредба Луја-Филипа прецизира да херал
дич.ка представа орденског знака Легије части 

треба да буде верна стварном изгледу ин

сигније.~х. Током периода 3. Републике, 
међутим, постепено се дошло до става да од
ликовани градови не треба своја одликовања 
да хералдички приказују као неку врсту 

почасне ауrментације на самом штиту, већ као 

параферналије, и то испод штита и са огра
ничењем на максимално до три одличја4У. Пре
глед грбова француских градова одликованих 

Легијом части показује да девет градова)ј' има 
орденски знак као почасну аугментаци]у, у 

штиту, док сви остали орден приказују међу 
параферналијама, испод штита. У Чехосло
вачкој, чија је хералдичка традиција и пракса 

блиска немачкој, нема посебних правила који
ма се означава колективно одликовање насе

ља, нити статути чехословачких одличја 

садрже посебне одредбе у том погледу. Ипак, 
пракса приказивање орденских инсиrнија код 
индивидуалних одликовања блиска је веома 
распрострањеном западно и средњеевропском 

моделу, КОЈИ дозвољава да се у оквиру херал

дичке привилегије грб одликованог допуни би-



ло почасном аугментацијом~1 (у случају старих 
витешких редова који у свом Статуту садрже 
такву пр~rвилегију. и под условом да домаће 
хералдичке норме дозвољавају директну при
мену те привилегије). било представом инсиг
нија у оквиру пара~ерналија (и то у 
зависности од степена). Југословенска прак
са нити је икада постојала. нити је било којом 
правном нормом или прописом била регулиса
на. Од формалног утврђивања грба града Бео

града l 931. године. приказивање градских 
одличја никада није било предмет било каквог 
прописа, нити се практнковало (макар и) у 
одсуству прописа. 

У време отварања јавних расправа о град
ском грбу Београда, 199G-l991. године, пост
ављено Је први пут и питање опортуности и 

нащm_а приказивања градских одличја. Радна 

група)3• формирана на састанку одржаном у 
Скупшгпни града Београда 8. фебруара 1991. 
године. саветовала је да се изврши хералдич:ка 
ревизија грба чији је аутор Ђорђе Андрејевић
Кун. и да се стандардна представа градског гр
ба организује у три степена. према нивоу 

службености употребе (као Велнки грб. као 
Средњи грб 11 као Мали или Основни грб). На 
нивоу Великог грба. предложила је тада Гру
па. могла би се приказати градска одличја?4 
Без обзира на добру заснованост става Радне 
групе. овај предлог никада није озбиљно раз
матран, нит11 је по њему било шта предузето. 

Тек 1997. године, када је Скупштина града ск
лоmша У!'ОВор са Српским хералдичким 
друurrвом)5 из Београда за израду предлога 
Средњег и Великог грба, поново је покренут 
предлог да се одликовања додељена Граду 
Београду инкорпоришу у градска хералднчка 

знамења. Предлог је дефинисан кроз алтерна
тивне предложене варијанте Средњег грба 
Uедна од три варијанте). односно Великог грба 
(две варијанте). Сви предлози предвиђају да се 
са доње стране штита прикажу аверси четири 

одликовања с тракама, и то према херал-

ОДЛИКОВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАдА 

дич:ком пресеансу који одговара рангу и хро
нологији доделе респективноr одличја. Тако 
се на почасном месту са (хералдич:ке) десне 
стране вертикалне ocoвime грба приказује Ор
ден Карађорђеве звезде са мачевима 4. степе
на, а са леве стране Орден народног хероја; 
витешком крсту Ордена легије части припада 
место са (хералдички) десне стране од Ордена 
Карађорђеве звезде. а LЈехословачком Ратном 
крсту место (хералдички) лево од Ордена на
родног хероја. У време пасања овог приказа, 
ннкаква одлука о начину хералдичког при

казив~ња одлико~ања додељених граду Бео
граду ЈОШ увек н~че донета. 

О СУДБИНИ ОДЛИКОВАЊА ДОДЕ
ЉЕНИХ ГРАДУ 

У читавом периоду после 1945. године у од
носу државних и градских власти према од

личјима додељеним граду Београду владао је 
егземnларни немар. проузрокован делом 

општим политичким разлозима, делом посеб

но~~ резервом према ауторитетима КОЈИ су 

бшш нзвор тих почасти. Једино T\1'-le се може 
објаснити да је, са очекнван11 шузетком Орде
на народног хероја и припадајуће Повеље, у 
једном тренутку потпуно изгубљен траг доде
љеним инсигнијама Карађорђеве звезде са 
мачевима. витешког крста Легије части и Рат
ног крста. Разговори са др Марком Поповићем 
и мр Радомиром Стоmщом, двој1щом угледних 
српских фалеристичара, који су се посебно нн
тересовали за судбину ових одличја, дозво
љавају приближно датовање нестанка ориги
налних ИIШLrнија Ратног крста. Док је Повеља 

о додељ11вању Ратног крста сачувана у фонду 
историјске збирке Музеја града Београда, др. 
М. Поповић се сећа да је саму инсигm1ју пос
ледњи пут видео 1974. године у витрини испред 
кабинета Миладина Шаки:hа, изложену на бе
лом Јастучету са извезеним чехословачким 
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државним грбом у центру и црвено-белим пер
вазом. Уместо оригиналног орденског знака 

Карађорђеве звезде са мачевима 4. степена, за 
кој и се не зна када је и како нестао, од 1996. го
дане у свечаном салону Старог двора изложен 

је истоветни примерак, набављен заслугом др 
Попови.ћа. Витешки крст Легије части и даље 
недостаје, а од дипломе се зна само за ре
продукцију коју је својевремено објавила Ма
рија Илић-Агапова. 

НАПОМЕНЕ 

1 St. Beniard of Clairvat1x: LiЬег ad milites Тt:mpli = De la11de no
vae militiae. The Cistcrcian Fathers Series #19: The Works ol'Bemard 
ofClairvaux. Vol. 7. Treaнses 111 (Cislerc1an PuЫications. Kalamazoo. 
Mich. 1977). У енглсск1\М преводу Конрада Гр11н11јс (Conrad 
Greenia), Сн. Бс.:рннр n11py11yjc Игу лс Пајсну (Hugh dc Payens). 
јсдном 11д 1~сн1ша•~а Темпларског р1ща. слсдсhс: ,Jt seems thar а 
m?\I knig/Jthood /Jas 1·есе111~1' appeared 011 1/Је eaгrh, and precisel; in 
1ha1 part of i11 и·Ысh the Oriem [гот 011 higli v1sited i111he flesћ. As /Је 
1/Je111rouЫed 1he p1·i11ces о/ darkness i111'1e stre11g1'1 of his migllty l1a11d, 
.101here /1е 11011• 111pes ои/ their folloи·ers, 1/re childreп о/ disbelief. scar-
1er111g rlrem Ь;. tlle /1апd of l1is mighry ones. Еvеп 11011 lw brings оЬоиt 
the rede111p1io11 of Ыs реор/е raismg ир agai11 а liorn of salvationfor us 
111 rhe liouse of lii.s sen:al// Da\•id Tht.s is. 1 SO), а 111.'11· kiпd of Anig/11-
hood and 0111! и11Апо1т 10 1he ages gопе ЬЈ /r ceaseleJ.s/1 11 ages а f\l·o 
fold 11ш Ьоr/1 aga/11s1 jle.s/i and Ыооd апd ogai11st о spir1111al ат~) о/ 
e1•i/ in ihl! l1t!m•e11s. ll'h!!u sотеопе slroпgly res1sts а /ое 111 tlie jlesil, ге
(н11g so/ely 011 1he s1re11g1/1 о/1/1е jlesh, 1 и•о11/d liard~1· remark i1. siuce 
11 i.1 соттоп e11ougli. Љrd и·/1е11 11·ar is 11:aged Ь; spiritual slre11gth 
agaitrsl 1•ices ог demons. this. 100. 1s 11olћi11g remarkaЬ/e, praise:ii>ortily 
us il is.for lhl! 11·orld is [111/ of monks. Ви/ 11 '1е111/1е опе sl!es и 11ш11 po11·

erful/1 girdb1g /1imself11 ·11/1 both ru·ords апd 11оЬ~1· marki11g /т Ье/1, 11 ho 
11·01t!d поr coпsider il 11 ·ог1'1у о/ al/ 11·011der, 1/1е тоге so since il has Ьееп 
hirherю ипАпо11111 Не is truly а ft!arless k111g'1t ond secure 011 е\."1?1:\' side. 
јог bls soul is protl!cted Ьу t'1t>armor offai1/11us1 as lus bod; is protec1ed 
byarmor of siee/. Не is tlrus doub(varmed and 11eedfear neil/1er demons 
11or теп. No1 1/101 /1e fears deoth- по. he desires il. 11'/iy s/ioud ilefear 
10 /ive ог fеаг 10 die 11•'1е11 [ог him /о Jive is Clrrisl, and 10 die is gaiп?' 

2 "/д ver1 и, Је merile е1 les sen•ices re11dus avec tlisti11C1ioп daпs 
nos armees seront les seuls ti1res раиг у entrer'. лрсцюнр<t 11С
н11на111.Ј1 Укю 011 9. <111р11ла \693. ("Ordes de cl1e\aler1e el 
Recompeпses nationulcs". Oltalogue d'щюsition au Mus(e rnonetnire: 
Adm1Qi~tratioп des 1nonna1es е1 mcdailles. Paris 1956· стр. Х5). 

' Мали с1: у ант1111ка нрсм~:на знмt1 за на1 11:.111 нагр<1ђина
н.<1 K(IJllЖI Нl!НОГ 1 111на. 11у~·см к1111смuрнс~ња пр11Г11ЈIНIШ СПО· 

мсю1кщ1. на1ш1сом 11m1 юуз~:hсм он ю111:сю1х 11(ia11C.:зi1. 
11}(нt1сно 11ст1111i1њuм фы11:ri1 на 11~:кс11луму 11т1с11гнущ 1111л 11к-
1шин..: 1юјнс.: јсю111нц..:. п1к11<1 nraкcit нсtграЬ11вањн кол~:ктю~нс 
з<tслуг1: 11л 11 храбrост11 Јамрла ji: нж1ш Срч1њ~:г 11.:ка. 

~ Фрин11уск11 хср<1ЛЈ111•щр Робсr Луј ( RoЬen l.ou1s: liom
mage 1101iопа/ 011.т v1/les decorees Ordre de /а Lёgюп d'ho1111eur. Or
dre de !а liЬer01io11, Ралs. 1975 '>) на1ющ1 Jlit Jt.: 17-16. г1111ннu Лу) XV 
1111.111коuао Гј'НЈI Ссн-К<1нтсн нароч11т11м крстом (·1ilкоз11ающ 
.. Крстом грщ111нё111слн11ка", HIЩll ~Quid 1994". C'l'J1. 5g1). 011111111-
ЛllK\\llilЊC, кој~: јс 11 само llMilJI() npt:TX\)j(HllKЗ у ИСТОltмСНОМ 
Крсту који јс јо111 1537. стекао гран Перон, осп11н1 јс у ссн1111 по· 
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тон.сг зан1~са рс11олуционарном 11емигог1фш 11 1шnср1ф1Лн1ш 
усnес1ша. Порс11 Љ1т1. међу nr111ш OJIЛllКLllll!HIШ градо1111ма 011 
crpё111u Коннснта су 11 Валilнснј~:н (19. оан11с~111јср11 гою1не IV). 
щrгом Мс11 ( 17. Јула 1793) 11 Ландрсс11 (17. мi!рТ'd 1795). 

~ L. Boплcville de Marsangy & Claude Ducounial: Јд Legioп 
d'Ho1meur (Charles-Lavauzelle: Paris-Limoges, 1982), стр. 233-267. 
Cna тр11 франtl)'СК<1 nрноо11ш1ко11ана града югуб1tла су с1щјс 
ор11с.:нс одлуком Лујн XVlll, јер н 11кю111 уста11ю111т1 nравн11 С1~
т11 Ниr10лс11на 1 током 1 Ш-11нсвнс llЛilJlilHИHC ннсу смi1·111е1н11 
11м111~ннм: л11• 1ист11 су им 11раhсне за rtЛilJtc краља Луја-Ф11т111а. 

Пр11а 111~л1щ111ана јсдию111С1 Љtла ji: 2. зу<шск11 лук (Дс· 
крст 111120. ~уна 11!.59). н11ос1ю11у111~1уке Наn11лсона 11 11а свако~ 
jCJtНIЩll l\Ojil у r11ip(i11 Зi!рОЉI HC11p1tjdll:ЉCKY ]<IC'JilHY пrюшl 
nрюю /lil 11cn1111 "11rла'" (х1:рi1.1Ј111•1ка n11ще1 Цаrсг11а. кој<1 ес.. 
Hi!JIIOll;\il на 11рху ЗЗСГi!llНОГ KllПЛ.il) ltC'lilKHC ордснски JHil\( 

Лсп1~ 11аст11 ('"Mo11i1eur universel", 14 ЈШ11 1859). 
В1tс1!КИМ Ор11..:ном t~слобођен.а, којн јс осноuао гснср<t11 

Шарл ){С Гол у Брюа1111лу 1940. го1111не. l•JIЛlll(OflilHИ су rrадош1 
Нант (1941.), Гренобл ( ltJ4-I.), Љr11З 11 ВасЈс-<1н-В1:ркор ( 1945.) 
н fiретонсl\1111С1р1ю Сен (1 У411.), l(ao 111то ЈС знатС1116рој 11pyr11~ 
фр<1н11уск11\ 11сста 01~111к111шн за 1<1слуrс у 1. ~1л11 2. С11етско11 
ре1ту Р<tтн1ш крстом До 1%2 г111111111: фr<1нцус~..С1 npaкcil н111с 
/\\YJIIOЉallii.1il щ1нонљ~:ну 1111д1:.1у llC'IЩ 111\ЈНIКОRања ji:)IHЩI 111-
тулаrу. Нlml np<1rrcc11jy 1((\Л\:КТllЈЈНОГ HllCllЩ{(I \\}IЛllKOl!(IJЫ! Kil 
llltlllCM степену llCTOГ OДЛll 'lja. 

х П 11 nра1111лу , i!Ktl колектив, no 11uжсl\1щ npor111c11мa . 
щ~ссдуј~: итt мож~; посс11опат11соnстнсну1нс1·а11у , сматра ес да 

noc1:11yjc колскти11н11 моралн11 1щс.:нл1тст. па схо11нотомсможс 
б1r111 11 <1Јt1111к1111ан. У Фраю1уској ес с<1м<1 з<1стаuа 1щснуЈс 
,.111псЈ1щ ЛсГНЈС 11асп1" ми н11 у Фран11ускоЈ оно на•tсло Н11Јс.. 
апс1тутн11 1ю11111111<1щ1 ј..:р граlје1нске школе 11 у11ружсња. К\\ЈС.. 
су та1шђ~: Љ1т:: к11а.111ф11конан~; за 11/Џ1 11к11наtы:. нису п1~с..:11ов
<1Лс nрющ Hd 1аста11у. Мсl)ут11м. lli!Jl1a 11\tilTlt у 111111у 1111јс1111111,;;1<1 
Лi:r111c 11нс111 l(t1Лскп11111ма . !itiлo 11а су у nнтању нассљ<111.11111н· 
с1·и·rу111ф. ri11лa ~юryhit с<1~ю з<1 р<tтн~: заслуг~:. 

9 Прс1111:т11ј~ илустра~щј~t таквог щ111~:ли јс с1·а1Ј Ji: Jl!t ЈС 11н· 
JlllllllJtYilЛHll Ht>CllЛ811 1111ri.:ђcнor 11Ј~111'1ЈИ 1. Cl"t:llCH!t у !IJIHOCY H<I 
К!\ЛСКТIШНt\Г HOCll\\l(!t llCl"OГ 111џн1•1ј~t. H<I np11мer 3. Cl"t:n1.:нa .. ,З<I· 
с.1ужн11111'" 11н1~л11ко nyгd кол11к111111<11щсалн11х у11сt!Н11ка у к11лс1'· 

лшн1щ 11/Џ11tк111~ању1 У сr11<1рносТ11. мсЬу11щ, статус 11 nри1111Л~· 
г11ј~; ltHJlllUlll\Y"d.1H11Г 11rryл<1pd су Јi!СНе 11 Ht.:Cllorнc. /{111" С) 
npaK111'1HC rх;нсф1щ11ј..: 11}\Ci!JlH\IГ у1 11:сн11ка у 1.:0'1~КТIШН\\М 11)!· 
Лll'IJY BC\IMil лимнт11ранс ИЛ/1 HИl(ёll(J!C, il \\HI.: ~Юр<t11НС пре Cl!i.:Гil 
ЗаЈШСН~ од Cl<fl)'Cil трајне Пtlllt:ЗilНOC'llt са O}ЏlllKOIJaHltM КОЛСК· 
тином! 



IO Мнл<t Љtл1.:т1th : О9л11коаања ју?оrлооmrких 1юро9а 
.\/Х 11ирое11олоо11111' УХ оtка (90 1941) llJ Ј611рке Вој1101 Ј1узеја 

1 Бeozr._gy (Бс11rрсщ. 19Ю). стr. 111-&!. 
1 М1tли Љt.11.:пth : О9л11кооања 1уiослооmск11х наро9а. 

Ор Cll" СТЈ1 8-t 
12 К11тш1 ЈС nтнато е1утоrу onor тсксте1, НС1ЈОЈ1Л ltко

щ1ю111 1 .:11r1'1пс "11 гrе1д ЈС В1.:r11сн , кој11 ј1.: з<t xcroJCK1t отn11Ј1 нс
ме1•1юш Тf1УШШСI 191(). Г(\/\ltHC OJIЛHK\lllCIH Ci! 26 Of1JICHCI. 
11ЈЏ11tКО1!3Ња. МСДСIЛ.(1 н CПШICHltl\il, ~1~;ђу кој1tмn јс 11 српск<t 
Златне1 мс11аљн ~а хриброст, 11t111сљ1:не1 Ук<tэом 011 17. аuгустё1 
1 У\11. гр1111н1.:. Ист11м јс одлнковањсм tщл 1щ111ш111 Љtјl:ж. 

1 ·' Цн 111rано премсt L. Bonne\ Ше de Mara11gy & Claude Du
cuunial: Ор. с1~ стр. 267. Њшсдсн јс само фрагм~:нт декрета, осз 
i!JIШ1H11CТf13TllllHO·П!1ilJlllllX ёlНllHЛilf111jd. tll\IT(1Гf1<1фнjy }lllllЛШ\C 

11бџн1ш11 ЈС дr Mar11Ja Ил11h-Агалощ1 у "И11уС'r1ю~t1но1НС'Г111111-
111 Бс11rрщ1а" ( Бсurрад 1933.г.), Тё1fiла 11сnрщ1стrанс395. ТскС'Г 
на 111шлом1t rлас11 ORDRE NAT!ONAL ОЕ LA LEGION D'IION
NEUR HONNEUR PATRJE Le President de /а Rep11Ьlique 
Fraпraise confire ti /а 17//е de Belgrade !а CroLr de Cl1e1'alier de 
l'Ordf'!' Natioпal de la Ugion d 'Ноппеиг (cлe9111u111i11pauo обраЈ

ложење) 1 Foit о Poris. le 21 Decembrr 1920 А. Millero11d тр. Pour 
Је Presideпt de Ја RepuЬ/ique Le Grond Chaнcelitr de l'Ordre Na
llo/lol de !о Ligioп d'Ho11111шr Dubail mp. ' 

14 Дс.:кrс.:т11 11 с.111:111к1111ању Љф.:жа 11 6r.:t1Гf1<1J1a 1Ю1а11.ъr.:н11 
су у фr<1нцуск1111 с.1ужr11.:н1щ л11с1-у. 11ок нr.:кrо.:т 11 01џ111ко11ан.у 
Луксс~tliУf1ГИ НИЈС 

1·' Фрщщускн rpa111m11 0111н~к1111аю1 Лur11J1•~1 •1аст11 су сло.:
дсk11 : Шмон на Сшн111 . Сен Ж<tн 1 1е Лон н TYf11111 (c11f1 1815), 
Роан (IХЬ4 ). Шатщ1ен ( 1877), Бслфор. Рамrkр1111лер (olia 1!!911), 
Сr.:н-К<1нrсн (1!!97). Д~1жон (l!l'Y\I). Б<1зr.:Ј. Љм. Паrю. Валсн
снЈ~.:Н 11 Љн1tрr.:с11 (с11111 1ЈШ), Сс.:н-Дюје (1905), Псrон (1913). 
Br.:r11i.:н (1916). 61111. Р~;мс. Дс.:нксрк. Фалсi.1Уf1, Crpi!cC1yp. Ара, 
Лан. Кам(iре, Дус.:. Лонп111 , Баnом, Нанс11, Мщ 11 Бс.:т11н (с1111 

1919), Соасон. Т11с.1Н1111л. Ноајон н Ша·ю-Тјс.:р11 (1920), М11н111щ
Ј1. (1924), Номснн (1928), Ба11онu11л1.:р (1929), Жc.:prin11лcr. 
Оден-лс-Роман. Л1111r11јон 11 П\)fп-а-Мусон (сни 1930), Алоср 
( 1932), Булоњ-снр-Мс.:r 11 Кмс.: (1947), Брr.:ст , Мr.:вил-Сlщ 
К<tсн, Амнј~;н, Сс.:н-Љ, Ссн-Ммо, Фалt.;'Ј 11 Евре (194!!), 
АржаН1"dН, Аск , Етобон. Лс.: Aup, ЛорИЈЗН, 0р<:ЩУf1·СftЈ1·Гл~н. 
Руан, Сс.:н-Днјс. Сс.:н-Назс.:r 11 Љ111н (сви 1949) 11 Бове (1957). 
Према: Л Bonnevi\11: de Marsaлgy & Claude Ducounial: Јд Legion 
d'Ноппеиr. ор.с1 1. стр 267. 

lh Пr111t Всл111ш кан11с.:лаr Лсп1јс.: част11 б1ю ЈС.: Бс.:рнаr
Жо.:р~1с.:н-Е1јсн rroф дс.: Љ1сс.:nс.:11 дс ла В11л-с11р-Илон 
( 1756-1 !!25), славни пр11рtщње11\. Ту јс.: нужност оr~авл.щ1 нд 3. 
фрукт1щ11р<1 rо1111нс XI 110 аnр11ла 1814. 

17 Ц11т11ран11 прем~ "lfistoire du Co11s11/a1 et de l'Empire", 1. 111 
ri11 ню«щу ю l. Bonn.:v1lle de Marsa11gy & Clnudc Ducounial: La 
Lt!giorr d'Ho1111e11r, ор. ciL. стр . 43. 

IX Дијмоr 1ш1~.:ђу Hant~qi.:11нa 11 М11нжп, IШJlt ji.: забс
т.:жно Арно. такође 11рс1111 1\нт11ратн . Сrс.:щ1н1щ фefipy<1ra 
1!!02. rо11ннс Напол~.:он Jt.: у Малмс-юну np11peюto uc•1c.:ry n11CJ1c.: 

к11Јо.: се n1mc.:11 pa:ir111111r 11 пријему KllJll ЈС Прн11 ~.;оюул npc
-ix1111нo.: недеље уnrил11ч1111 у Тил..~.:р11јама nш111111~м n1жл11њсню 
амбас~щора К11юулнма Pi.:ny(iл11кc. У пжу разr11вора, Д1.:н11н , 
11ирсктор Муз<.: ја, nр11мст1111 је: "// /аиt co11venir que /es larges 

ОWЈИКОВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

rubans de couleur 1ro11c/Ja11te, /es ploques, /es croi.t emoil/ees. produ
isent 1111 ef!et merveilleu.t et co111riЬuel// pui.fsamem а relever /'a/lurr du 
person11age qul еп est co11s1elle: еп щ1 тоt. се/а hobille 1'/ютте.". на 
11п11 ЈС Монж 11ofiaннt1: "Љi/а bien l'artiste. Ces croi.т, ces plaques. 
ces cordot/S 11е sol// que dи clmquant, de 1•eritaЬles hochetsr'. ша:1-
11а11111111с.:11ну 1щ CЛdtlHllJllX Њшолс11нt11111х реплика: "Hochets tanl 

que vous 1·oudre:. mais, si 011 Jes oiтel Ces croix. ces cordo11s, ces 
sig11es ostensiЬ/es des grandeurs /111mames frappem /es уеит de !а 11111l-
1i1t1de et /ui impoщ1t 1111 i111•0/ontaire respecr. Les hommes sont epns de 
dis1/11ctio11s, et les Fran~ais plus que les ошгеs: ils е11 .rom reellement 
affames; tel о ete leur espril da11s IOUS les ll!lllpS. Тепеz, \'O)'eZ /а сго~т 
de Samt-Lauis; jomais Louis X/l' 11'aura11 ри souteпir avec a1·anlage /а 
lutte ca111re l'Europe coolistie, lors de la guerrr de /а Successioп, s'il 
n'Ol•ait еи о sa disposition !а 111on11aie de /о сгоiт de Saint-Louis. Се 
pшssom au.тi/iaire enfomo des prod1ges de valeur. L'argent 11'e1at/ d'а11-
сш1 рпt auprёs de ce11edistinction: Ые11 des ge11s /'auratel// ргеfегёе а 
dts топсеаш d'ог1 " Цитирано по на11011у 11з L. Вoпneville de Mar
saJ)gy & Claude D11courtial: La Legion d'flonпeur, ор. cit" сгр. 44. 

19 L. Bo11ne,'ille de Marsnngy & Claude Ducoun1al: La Legion 
d'Ho11neur, op.cil" Cl'jJ. 5ll-5 I. 

20 Разли.кује ес, у п11глсду д~.:т<1ља, 111t111c щ\дсла: 1. Цар
С'111n = укупно 4 т11nа. БУЈ1бонс~.;а реС'Гауrа1111ја = 1 т11n. Луј
Ф11л11п = 1 nш. 2. Р~.:пуr~лнка = 2 т11nа. 2. Ц<1рст1ю = 1 т11n. З. 4. 
11 5. Pcпyfi.1 1tK<J = Уl\УПН\1 з ПIПсt 81щ11 ЈС\ l'ИПl>Л\1\llKC кaraктc.:r
l!Clltl:c.:: L. Bonneville de Marsangj & Claude Ducounial: Јд Ug1on 
d'llonneur. op.cit.. Andre Dam1e11: Le gra11d J1m! des Ordres de che1·
alerte et des Decorations (Solar. Рапs 1991 ). 

21 У оrигннму: Rep11Ьliko Cesko.1/ove11skд l'lcida Rер11Ыф 
('eskoslaveщ/...ё podle >.Ј

0 

nosu dne - llSlopadu Ј918, ~Ј'· поsи Mi
nistersn·o l'Jk) RepuJik) Ceskos/01·e11ske :е dne 8. listopad11 19Њ а 
щivrhu ze dпе 28. ;у11а 1915 udi/1 CeskosJovensky l'alec11} Кrё 
s1delmm11 hlal'flimu тёs111 kra/ovsn·i Srbu. flon·atu а Slovincu 
Bёlel1radu. fako :110Ј. u:пimi hrdins/...e obran) mes1a proll spolecnemu 
11ep;11~/i 1-t sveto1·e va/ce /9/ ./-/9Ј8. 1 Рга:е, dne 18. Njna 1925. 
Zo prai•ast originalu diplomu chef konce/ti;e cs. 1•alec11eho kiiie. NЛ', 
т.р. Ministr Narodni ОЬгапи: NN 111.р. М У'ЈС.:Ј грщ1а Бс.:оrрада, 11нв. 

tip. и~ 1190. 
2 "Рат1111•1к1t гласн11к" (1926). C'rp. 216. 8111111: Мила Пилс

т11h: Оfл11к0Gоња јуiОС11оое11ск11х нарО<Ја, ор. cit. C't'jJ. Sб. 
1 Мнлd Пилr.:тнh: О9л11коо111ьа 1)1?осло1Јl'нск11.r нароr;а. 

op.cil C'l'f1. 1111. 
24 Vacla' Meriёka· С eskoslo1·eпskti vy111amenani, 1. ёаs1. 

1918-1938 (llradex: Knilove, 1973), str. 10-12. Та~.;ођс.:: Alec PUf\-es: 
Т/Је Meda/s" Decorotions & Orders of tlte Great /Vаг 19 / ./ 1918 (Lon
do11, 1975). C't'f1 143. нМ Delande. Lesordresfroncais, /esordresco
/011io1Lt, mёdallles commemorati•·es, mMailles d'ho11neur des 
111i11i.11eres, /e.v croix et medailles de /о guerre 19/./-18 des pays allies 
(Paris 1934 ), Cl'f1. 92-93. 

25 Тако Ha:.JllUH nu ГCHl.:f1dЛY М1tлану PoCTl\CЛillJY шт~фа
н11ку, 011111<1"')' 11 np1ttl,ll 'lt:XOCJIOllCl'IKOM MllHllC1'f1Y рита. кој1t )С.: 
Сiщ1 11 <1уюр 11нс11rн11је111r11сна. 

2h У Г11рњс.:м кругу nponi.:т11111111pc1111 лан (Чешка). у (хс
рал111111к11) десном кrугу 111ах11rан 1111rao (М11ра~1ска). у (хсрал-
111111ки) левом кругу јс \\f1<to с n11щ1жен11м nолумс.:сецш1 на 
груд11ма 11з кога израС'га чюл11ст, 11 ч11ји се.: роrовн завршавају 
испш ·1·ак111ш 1'f1ОЛНС'1'11ма на rамсннм<t крила (Шлс.:сю1) , а у 
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11он~.\1 кryryтpo<ipt:r из кога 11зраста nатр111ара111ю1 ~:рет (С111-
11а•1ка~ 

2 Клас11ф11ка11ија т11noua пр~:ма: Vaclav Mericka: 
Ceskoslovenska vy znamennni''. ор. cit .• стр. 11-12. 

2Х Укю објю1љ1:н у "С1уж\~сн\1\111нјном 1111С1у". i/15 (111. 
~ldj~ !УЗУ). т~ко\)1; 1111д11: М1111а Љtл~mth: 09лllKQ(J{//V(' jyio
CЛOUl'll('KI/ t ндµоџа. on. цит. стр. !!n. 

~ Го11ор rлdc1t: "У 11..11t 1~ioao1 8l'л11•1011c1uou Краља Пе
ш ра Дру101. Краљrоскн На.~1rсн111ш 11ЈООл1'л11 СЈ 09л11ком1/111 

111t19 Бе01 ра9 орџтом Kapa~opbear Јоез9ес11.1т•1ео11д1114.1ю;11. 
Оа11.11а11стrи.м09л11коошьl'м KJJ<llЫ'OCKI/ Н11мl'сm1ш1 Жl'м 

911 0911(}) 11aj011111r iiр11Јна1ы• 110tttl'M иµrсГйонам ipa9y. 1~1ооој 
трабµос1i11111њпооо.411/ожр1iюооању. 

ДО(}rље110 на /)ан iрш;ске славе, у l)OfllJPCl'ltl 11е1иој 109111111 
О(ј 110'11'/UK(I Оl'Л//КО? COl'IUCKOl µоПiа. КОЈ// (/' СОО.11 iiiеж11ном 

fJ<IJOfl(lfbl/ 11 11_\'CIL/Of/111 б/'jll/111' 11apo•1tt1UO обр)'l/1110 1111 1111111)' 
Оmщ1611ну 1111a11111pec1uo1111 ipa9, ооо 09л11кооањl' 90611ја у1110-
л11ко ое/111J1ttl'111j,1111110 се qма, хµоброс11111 Пожршоооање Бl'о-
1ра9а са9а Посмшuµоју кроЈ llр11з.му 11с1uорщске upo111лociii11. 

Протлос11i11 која 90Cl'ЖI' HI' само _v 11осм9њу 'ff'lйopiii оека 
ншtt/' 11шщонал11е 11ciilop11je, oeh бtЈ мало у је9но 11110 ctТioлellr, 
11с11уњено 11е11ЈМерн11м 11рп11у/111.1ш 11 бt'Јбµо1i111,11 жрtТiоама. 

ll'p 09 к119n 1е 10111 Карађорђе µoJollo Jaciiiaoy наро1Ј1101 
1Хлобођењ111111а •ttлy соој11 r yciiia1111кa, слабо наору.жан11.r, ал11 
ЈЩЈn.шуЉuх н11ј11леА11'11111Т111јо.м rµоброшhу 11 itoжp1uoooaњl'.11, у 
нео9ољ1101t.11 jyp1111ш.it0 саола9ао .,110/те бe9t.4le беоiµо9ске 
1/1ар!Јаое, lfXll) Бетраџ rtuojuo 1е чюб1ю 11 tiожрПiоооано на 
•1е.11• 1111111ei 1т1111011ално1 ж11ooiiin. СrТшаран 11 щiрађ11оа11 
11р11л1100.111ю9уЈе1ш111х еле.,11е1101uа 11Ј со11х крајеоа 11а111па наро
qа. lJIШJ Бе01рщ1 6110 jr кµоЈ саа ооа оре.,11е110 аеро11 mу.ца•1 11 

6_1·9ан •1vonp 11011111~1111111101111л1111х 119r11м 11.чgар, с,111'01111с111ра-
1ш111/IOHllp 110 //ОЉУ Њ//ХО007 0{'/llllllpeњa. 

С/110111 ооо OllCOKO Ol)ЛllKOIJllЊI' ,ЈН(/ 11/f 11 llJШ.11/llЊI' CO/l.AI 
1iJpyyбPHll/tl/,\/(/ 1111 Otltll/Ue.ч Hll/UIOH/IЛ/10.\f //Ослу КО/11 )1' оође1111Ј 
Бrо11юr;а 11а са11.11 1юљ11щ1 1001101 ж110011111 11 11кtи11онос1ш1. 

311111111још1е91ю 0111111' Прt1.Ј11ање со11.11а борш1.11а, ~·0111 су са бе· 
с11рщ1rр1ю.11 .rр11бµо111ћу бµот1л11 нш11 1ipt'cliio1m 7/IOI), и на
µо•1111ио он11.ма кој11 су соо10.11 крG1Ьу 1й11ко об11д110 Јал11л11 11 

соо1щ1 кос1u11.Ма .чоhно 0111•111л11 1ьпоое 1ор9е бе9еме, као 11 

1рађ111111А1а Бетраq11 кој11 су. оерюt соощ• ?ра9у 11 соојој О1йаџ· 
б111111. (/О.111на11тьу •((l('/Ut/ // CЛUOI'. 

Зна•111 11ајо111111' 11р11Ј11ањl' Пµrс1йо110.11 1pt19y Бt>о1ра9у, 
КО)// јР 111' ('fl.МQ rРројск11 11 //1'//ОКОЛе61100 ОСlйао у 11роом бор· 
бено.11 Pf9Y у 1uoк.v 11rл01 сое1uско1 parua, ое/1 је 11 1ita9a као 11 
крОЈ соо µон11ја Ofll'.All'lta, храбро CIUOJUO на •//'Лј' 11a1111~r HlllU/0-
нaлmн 11/Jl!lllJfia 11 рукоо09110 раgом на ослобођt1ьу 11 }11'1)11· 

Њl'lb)' 11a111ei 11аро9а, сшаољщуh11 беЈ устеЈаtьа 110 KOIU(Y 
co11c1ital'1tJ'. 1Uе111ю1м жрtйома 11ску11љту слобо9у, ж11оотr 
COOJI' fJttLI' 11 соу raojy 1L1101Ј11ну Пµr9а1tм, iосП0911нt Пµriiice9-
ml'le 11 lOCiio90 tpagrкu оеh11111щ ооо 11що11111е ра111110 09л11к
оаање Ја rpaбpociU на 'laclii 11 rлаоу ip111)11 Бе01µо9а" 
U11п1ран11 пр~:м~: "61'01роl)ске oй11uii1111cкr ноо1111Р ". 1 tЈЗУ, стр. 
277-ПК 

"' Б.:с1:д~ гл~с11: 
Гос1iо911щ щасла1111'11' Њ.В.Краља, Ва11ш Сое1Пос1и11, 

Гос11оqо М11ннс111р11, r ocuoђl' 11 lOC/101)0. 
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Cn оел11к11.4I )'Јбуђеt~м yJttмa.41 Pf'' ga у 11.111' Гра9скоi 
oeha, у 11ме coojt 11 col'i беоiµо9ско'i ipaђ011c1uoa, 9убоко Јl1блп
iо9ар11м /Ьеzооом 8l'л11•1m1c1uoy Краљу Петру 11 11а tТtако 
з11а'l11ј11ом йрt1з11ању које указује н1111tl'м 1ipectТio110.•1 БeoipalJ.Y. 
сtТtаољање.,1111а 1ьnоое 911оооскr lpy911110Jaehr? р01111101 09л11к
ооања Карађорђеае JOl'J91' с А11Ј 11еошt0. Моје је уЈбуђење у1110 -
л11ко ol'he 11111io зuак 0001 011соко109л11кооаља11р11мп.11 ttJ рук_v 
jt9110109 бра!11101и:t Бео1ра90, ко111 се коо.11л11q11 оф//1111ро9л11к
ооао у борба.110 око 11ресtП0111111е, а у 1ip11cymiay .11110111х ж~1011х 
бра1111лти:t Беоiра9а 11 coel)Ofl.·a оно? xepojrкoi 90611, ка9а CI' 1111 
Бе01ра9 11 110111 ју1m•1к11 на/Ю9 61'111е yctifµr.11110 Hl'lfpttJШUeљ са 
Oi/)OJlllOAI 00/1111'/КО.11 CHйlOAI, 

Храброс1111111oжpfiiooaaњe 6l'oipa9a, 1/1е 9ое орл1111е којl' 
qшшr 9об11јщу 11p11.J11mbl' са lf11jo11111n Места, у•1111111м су 09 
IIO/f/1'7 lpltl){I COl!ll//10/f/IK Hll/UIQHa.1111/X Cll//.lf',\IЉl'Њa 11llpll.HP/J1111· 
JllJJЮ.l//ILlll/1'7 11ожр1uоооања. 

И9уf11111у1/1ем ко111 .41)' је обележ11ла 111111оµщ111m111n 11аµ-

09а, Бео1раq jl' ycµr9cpl'b11oao уаб11 cot нт11юнал11е, ослобос;11-
м•1ке 11 У/1'91111//tйељске 1йеж1ы•. не f1µo1t)Шtllajyh11 1111 Jl'l)lf) 
йр11л11ку 90 соо111,11 /1р11.меро.н uокажt Kйfl.'O се служtt HllJOllll11t.11 
11н1иеµrС11А1а Краља 11 О//iаџб1111е. 

Око бе9Рм11 Бео'iра9а tiрол11оана /€' љу9с,,,·а кра бе.эброЈ Пу
та у тiюку њeiool' 9yil' 11clliop11JI'. Ал11 се н11ка91е9а11 нароl) HllJI' 
бор11О за је9а11 lpo9 са 011111е 11рааа 11011111Р1ioжptiioooaњa, 11t10 
1111Iio је 1110 •11111110 ttt)'Atal)11jcк11 ус1Тtан11к/80f>. ю9ш1е, 11ре9оођен 
нtуд1рл11м Каµођорђf.11, 11 ср11сК11 001н11к у оел11ко,н pmtiy, 11µ1'1)· 
ooђl'll щю1·нуком бtсмрtТtно1 Вож9а. И у /1'9110.11 11 _\' 9pyio.11 
сл у•т1у Ј11ао jt наш 11apor; 9а је борба Ја Reo7 рп9 усП1оар11 борба 
ЈО Њ/'706_1' слобоgу 11 /((//ЩОllал11у /leJaO//CHOCIU. 

Жр11161' су бим Hl'llJМl'p//1'. крај cot1ucl(()1 ра111а 9o•tt'Kt10 JI' 
Бе01ра1Ј pnJOpl'H, унакажен, cno v py111ro1111n.11a. Њnоо11 llCJP 

OЛll, Atebyttlll.41, ОС/1///ЛI/ су 11е11оаµrђен11. у СКЛО// у Ol'Лl/KI' jy10-
CЛOOl'/ICKI' 1Јр.жаоl', као Њl'Hll 11рес11iон111щ 51'01µoq /1' нmшао110 
СбОЈV //ClllOpllf!KY .lf//Clfj_\ о~·v11љања // \'}l'l}f/IЬOOO/l>ll. 

/1 ш1 Сб// мора.110 C'll ЈО НШЛ/f//.М 9110Љt'lbl'.11 (/l/U/1111ttpl'(j01'· 
Лll'llllfOAI Q)'/111' КОЈО COflUЛll llJЖ//OOllllli' llJIUtll.IOCIU/11111///l'l llpl'· 
CIU0/10? 1/IOl)O, ка9а ЈНа.<10 како QI/ l/l'l/OKOЛl'бl/60 6911 1/Щf 
01111111i11.11 qобро.41 нмоку11но11рослоае11ско1 нщЈО9а 11 А·олuко 
.41)' Jl' 9ра10 car 0110 1111йо служ11 oй11111ttA1 9обру co11r кра1еиа 
/f(lflll' Ј('А/1111' //СО//\ 1/Jl'llllX С/1//0011, .о\1(1 Hll KOJll Hl/'11111 01/// CI' 60? )' 
МОЛ//Л/1. 

Бео1µо911р11.ма ооо а11соко 09л11fl.·001ы• на Cuarooc;aн. 91111 
сао јр крснl' слао/', ка911се1111 оел11•1щ1С111ае1111а•11111 Atm111фerltl)Je 

1рађш1ск11сол119ар11ост111111µ091111кул11111рrма оекоо1111м щрt1· 
9111шјама на111п l/htl)a. 

Бео1ра9 ht ociйaiii11 11оносан 11а 011соку •шc1Ii 11111111зншvе 
које му се указује на 9ан ње?оое славе, .10 Пока.за110 тepojciiiao 
11с;ух11ожр1uооааља 11 ca.410/iµriopa. Заје9но са Леi11јо.м •tartTщ 
Owm Каµођорђеое зоез91' с м11•1rо11.1т 1101/icehahl' .11м19t ?l'H· 
ертшје на теројrку стuрану 11а111Р11ра9а, бм којl' се 111' .1юже сх
отй1111111 ње?оа 9ух. н11fй11 09щршu11 њпоаа 11с1Т101111јrка vлом 

)' lllll//e,lf 11аµо9у. 
М11 r.110 со11 r;уижо блаl0(/t1р11111ш oOOAt nюliy 11р11Јнања 

Крамоско.11 На.•1есн1111111iау н11 •~елу са /Ьпоо11.11 Краљеоскщ1 
811со•11111с1uаом Кнезо.41 На.4lес1111ко.11, кој11 с бу9110.11 ll(IЖЊOAt 
Пpa11i11/}{IJOOJ11µrс1йон11ш• 1• со11А1 йрао1щма. Ја Вас щ>з11оам l)n 



11а1111' 11p11JllllЊI' 9об11јР 11зраЈlЈ у ciio111i1011oм 11 09у111еом110,11 
11ок.111ку: Ла ж11011 /Ьеiоао 8l'л11•tашi'йао Краљ Пeiuap 11! Да 
ж11а11 Њпоао Краљеаско B11co•1011c1uoo Кнl!Ј Намесн11к Поом 
11 Краљtасю1 ДоА1! Ж11ом11 Краљеаски //ащсн111и1! Ла ж11011 
1ш111 li01t0c1111 11 херојск11 Беоiра9!" Ц1пнра110 r1р1.:ма 

"Бео1.ЈF9ске oli1111u1mcкe 110011не " 1939. стр. 277-279. 
· 1 Wali<щ 11 Ма1Јш1нск11 Прња~юр су 1щлнконин11 Кра

љ~111ш Укюом ОЈ{ 3. јун<11!134. ru1111н1.:. В11щ1: "Cлr.+:()(;Hlt 1и.1јнн 
ЛllC-t'' 1115 (3. јун 1934). 

12 Уке1з rлас11: "На 11ре9лоi но111еi .Atш111ciiipa оојске, Аюр-
11ар11111.> 11 оаЈ91•tойло11лоос111оа - _v Жl'Mt f}a 09амо 11р11зноње 
жpiiiaa,11a l/ltl~OllCKOl C/Umt00/1111/llUOO llOl/11' 01Iiщ161111t, KOjl' је 
oliµa9aлo 11с1ио iUnкo као 90 ЈР бораи. а 11р11 соем /Uo,11 о•tуаало 
соо1 011сою1 .норал 11 оеру у 1iобе9у на1щ• 11µаое911е c1uoap11, 
рr11111л11с.мо11pe11taotJ.At09n сео9л11кују: 01Ј9е110.,11 КароЬорђеое 
JOl'Jf}l'('O ма•1ео11.11а 1/рооl ре9а: Варош Kp(11.VJtOllll. се11111т11е 110-
1.шопа.1111' .11111·л11 Шу,1109ще сщ1бо:1 соих J_l'IOC лооенск1н 1 µа90· 
61111)"11'1111/W,Щ'Cliюy KOAll'C)' ylioKOJl.J/1.illl/1.ЮptШ'llllAI 11/)0111.11! 
Jl'Cl'llll 09 /Jl'l)OtJlll' неш1•11<1' 001ске 11 9е1щ 9ала r;оказ о ЈУ· 

111111111101 кп;1• 111' нш1ој111i111 6y9yhe наро11111m)Р. Пешар, r /1· ". 
Ц11л1r<1н11 nrxм<1: "И.1ао1л1 Службетн 1ю1шно КрФЪ<'а<А·е 
11·1u,лooentxl' Ф109е. Р111и110 11.19ањ~ 19.//-19./5" (М11л11щ,11. Сх:з 
г1щ11нуЈ. стр. 12. 

'3 Н11с111щн 1. с-r1.:nсни К<tр<1ђ<1рђ1.:11~.: ·1111.:з11~: са ш1ч1.:111tм<1 
ЉL111 су: Пrt:сто.111насл~:дн11к Ал1;ксан;џ.1р (11ш·оњ11 краљ Алс
ксан!tар 1 ). 011ј1юд~ M1111111h 11 C1·1.:n<11ю1111h. фр<1Н11УСК11 маршал 
11 nо1111сн11 llOJllll}Џt СХ С Фр<1Н1111.: д 'Encpi:, фр<1нцуск11 ш1р1нал11 
11 r1.:нср<1л11 Жофр, С11рај, Љ:тсн 11 Гнјшш, ~.:нrлссю1 ф1.:лн
щ~р1ш~л11Xi:jr11 Фрсн1 1 , ам1.:р11'1к11 rсн1:рм Пср11111нr.11111Л11ј<1н
сю1 rснсr<щ Кад11рна 11 11умунс1:11 К(1i1Љ Фср1111н11н11 1. с1111 за 
:1<1сл~/\: у Пр1111м с111.:тск1ш (1dTf, град Кр<1ГУЈ~llЩ\ЈС 1. ст~n~но11 
tlДЛllKOJl<IH Ј(\ Ј<1слуrс 11 cтp<t}{ilЊI.: у дrуr11м Clll:'J'CKl)M rату. Ор-
11~.:нщ1 4. CICЛl.:Hil Са M<IЧCllllШI l)j{ЛllKllЩIHC су. nopi.:н rрано11<1 
Бсоrрщ1и. Шапt\а и М<1 1111анског П[1Њd1Юf1<t. и .\2 1юјн~.: зкст<1вс. 
Пр~Мd нск11\11111д;щ11м<1. уку11<1н бр.1) Ј{1щс.1<1 .\. crcncнa Ор11сн<1 
Cil \li:IЧl.:1!11Мi:I Ја r11.:po11 Пр1юr с11стск11r p<f'IЋ 11знос1111 ј~ 1.317~ уз 
111 3.li:ITHll\I IIOJHll'IКll\I 11рд1.:н1щ OДЛllKl\ШIH\J јс 1.111 шща 
(укљу•1111 111 НсзнСtног јунака). <1 Срсбrн1~м ор111.:ном 2.21!5 л1щн. 
Тщ;щ1 Цруr11г с111;1·скоr rн1111 4. с1"1.:n1.:н Оrн~:н<1 са \1<1 11сшша 
Ј111i111л11 Ј.: 125 .~1щ<1. З.ытн1111t1ЈН1Ј11кн 1•р11сн 2Ы. е1 Cp..:Cirн11 в11Ј-
1111•1~.:1111r11.:н CdMO 111 тща. Г1.:нср<1Л Дparon.yri М11х<1ров11h Јс 
Jl.:llllHll K<IJll ji: <!)(л 11к11н<1н Op1tl'fll1М Кариђ11рђ1:н~: ~1юн1.: се1 
\l~'l.:t\11\fil Ј CTt:Пt:Hil. 1(<1К 2. 11 1. Cl'CПt:H Cit Мёl'IСIН\Щ\ НllJ~ }l11Cillo 
н11 Јt:дан П\IЈ1.Ј111на11. 

:\4 Укю 11 11)(ЛИК1111ЗЊУ у Н3рОД1f\1СЛ\1()1))l11ЛЗ'11\\1) (x1pfi11 
(Збор1111к 90K)'Ate11a1Iia 111/0l)a/Iiaкa о 11аР09ноослоб0911ла•1ко..11 
patl.ty jl'lOCЛOOet/CKll.~ наро9а. 11/1. с-111. 299). 

•-' Ст11ја11 Руд~:ж (щщ11: Stojan Rudez: Odfiko1·011)0 
Socija/isucke Federali1'11e Rep11Ьlike J11gos/(11·ije (Sluz~ni list. Beo
grad. 1987. с-гр. 49) no}{cckи на ji: nр~:с.:дан 11 Сiсз постојања 
nрю1н1.: ос1ю111.: 111.:h fi1111 нс~ 1111њ1.:н Јlt~дслом Орд~:на Нt1(1\1дног 
xi:poj~ СКОЈ-у 11СУБНОР-у 194!1, UJIH<ICHo 1956. ГOJlllHc. 

-~ И 01111с ј..: пракса лрстх11д11ла норш1, ji:p јс 1951!. r111111нс 
Орденом ниронног х..:роја 11ch б1tnt\ о}{ликовано 17 ратних 
б1111rщ1<1 11 Пратсh11 батаљон Врховног 111таба НОВ 11 ПОЈ). 
Коначн<1 при11но рсдакц11ја из11р1111.:на jt: 1%4. годин~: KCIJ\il јс 

ОДЛИКОВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

уП!рђ~:но J{il ci: Оrд~:н наrонног xi:poja щ1жс "1109 11ctu11..11 ус-
110011..110 llJ)'Je1uнo 909еЉ11оот11 оој1111м је911н1111.11,11а 11 9ру1тuае-

110-ио11111u11чк11.11ор10н11ЈО1ш1а.11а11 у9ружењ1um" (01щ11 : Stojan 
Rudez: Odlikc\·011)0 SFRJ, ор. cit .. стр . .t':I). 

37 Stojaп Rudez: Odliko1•anjo SFRJ, ор . cit., стr. 137. 
:ix Љ1слсдњн 1џ1н1.:1н1 Ор111.:на l111ла ј1.: оне1 мајоrу Мнлану 

Тсш1~v. 
"9 Б1юј с-rр<1н11х н1к.111ла11а тр~:ба nрим11т11 C<t рсзср11ом, 

ј1:р ji: услед nш1нл1•1ког опортун11з~1а долазило 110 брисан.а иди 
пр1.:hуl'к1111ањ<1 П\\јсд11н11х 11од1.:11а, •1ак 11 у оф111111ј1:лним рсг11с
тр11щ1 11 11111ор1ша. Тако. на лр11м1.:r. у зnан11•1н11м n11}{а1џщ~ о 
нос11111111.1ш н~:мd 1щ1.:н<1 conj1;1·cкor мар111алd Ћщ()ух11на. Ј{\\К 
фот.1rр<1фсю1 i1(1Х1111ск11 ш1юр11 nокаЗУЈУ н~:сумн.111111 да му jt; 
Оrд~:н !1110 уру11сн ли•1н11,1щ CllJilH<- e<iмor J11c11nu Брта Тр11Ј11-
11н Ллliонщи, којщш јс Ордсн 1111д1.:л.сн llJ~S. 11 1946. ro}{ltHt:, 
t1pCtt1L111 су Ор111:н ntJCЛr о(iј;щл.1t113Њ<1 Рс)о.1у111чс Инф11рм
Љtрщ1(Р<11111щ Ч1>.1<tf... Ен111;рХ11џ4111 В1)јо Ку11111).}1ок1стр1•ј1щ11 
1угос1ю111.:нс~.:11х rрађс~на Ор111.:н оду;~.:т (uко Сл1н11ј..:u11h, М11-
щЈщ1н Ђ11,1r1с 11 Фр<11щ С;11юм11н). Вщ111 пр1.:n11ску у .Лол11 пщ11" 
юмсђу Bac11m1ju Жаr11hи. Р<1дој<1 С11.:фанщ111hа. Мншка М11рс-
111hи 11 С111Ј<1Нi:1 Р)111.:жа (маЈ-ЈУН IWO. n•1111н1;Ј.руuр11к" "О1uщ11 

11 pi.:o~111!<1Њil-П\IC-l'l')ilН.t.: 11~.:рманснп11.: /{llЛt:~I<- око ·rр1.1'\1дН3 кол~;". 

1·1шн11х н11с1tщщ<1 оrл~:д<1 се 11 у r1отnунш11щсуству рсrулю111Јt: 
ЊllXOllllX npa11a. )U pd'l.111KY од llH/1111111/{Y<IЛllllX llОСНЛёЩd 1 111ја су 
лра11u р~:гул11С<1н<1 Законом (1]11(:.11:дње р1.:11а1щ11јс npcшs 
"Службt:ном т1с-гу СФРЈ'· 67П2, 2\П.t, 33П6, 3211!1. :!5/85 11 751 
!1.5). В1щ1111 : S. Rudel, ор. cit. с-111. 114-122. 

41 Q()ја11љ~;но у "Сл. л11сту СФРЈ" lipoJ 13. стр. 307: 14. 3. 
1975. 

42 Ђорђt: Андр1.:ј1.:1111h-Кун Ji:.11нi1•11.:.11 etyi'<1(1 апу1.:,1н11r rp
Ga Гf1311il Бcorpi.l.lli1. Прсм<1p1.:np1111укц11Ј1t К ун1щ11х ск1ща коју Јс 
11fij;ш 1111 Сто1нн Ру11~:ж (ор. cit.. стр. lfi2). нн ос11011у ј~:нн~: Щ{· 
riёt•1c111: 111:рз11ј1; nрснл11r<1 югл1.:да. щщ11 ci: на ci; рнзщ1111љи.111 ди 
с;; 11 Оr111.:н нuр(>11н11г хсрој<1 устаноuн у '1'" стсn~:н<1. од КllJllX 1.: 
Л(11111 тр~:бало да !\у){\; HOllll.:H (\ orpЛIЩll (CЛll'IHll уснојt:Н\1\1 МО· 
11слу). '1 lllla ниж" С11.:nсна (1 111н 11 ci:) о мю11н11! Основа рс111<:њи 
Ji.: бнлн 1\Pll~Hёl Пl.:Т11Крё!К<l са су111.:р1юн11раН11М ЗЩIТНllМ }{t.:CllllM 
11роф11.11щ Ј . Б . Т1п<1. 

~~ 3<1 HllJKt1\tn.1t:THllJll щх;Г.1СЈ{ (1<1ЗЖ.~јсl opJ{CHCKt: хсрё! . .1· 

m1кс 11111111: Oнliled Neul>t:ckeг D1~ Ordenmuerliche fferafdik. (O<r 
llcrold llir Gescl1kcllta-. \Vap~11- 1md Sicgelk1111dc: Bd. 1. Gorlнz. 
1940. repri111· INIO- l'rt:uпdes- uпd F!!rderkгeis [)eu1s~l1es Ord~11111u
sc:um. Wappi:11-I krold. Deutsche l leraldische Ge~llschaП # 14 Februar 
1981 1140:SeplcmЬer 1985). il )(l t!ПlllТll (l~ГЛl.:JI HdCТ<IHKil Mll· 
на111кtн111тс111к11х р~:1111ва: Hans Prutz: Die Geistlichen Rillerorden. 
fhre Ste/111ng z11r kircblichen, politiscfieп, gese/lscl10ftlici!e11 und 
\l'irtsc/1aft/iclre11 E11/\1·icklu11g des Лliuela/1ers (Haude & Spener. Berlin 
1908. псnр11нт Бсртш 1977). 

Отуда 11 пракса д<s ес nр1.:11с~:дн11к Рсr1убл11к~: yRo}{ll у 
дужност предајом инс11гн11ја ниј1111111сг државног 11рнсна (ни пр. 
у Фран~1уској, nr~:ннјом В1.:л11коr Л<IНЦ<I Лсп1ј1.: 1 1аст11) , О}{НОСНо 
11а n111:11с.:дн11к Р~:nублик~; 1шнш1 nрсу-Ј1ш<1ња фующиј~: n11СТё1ЈС 
сх onicio HOCll.131\ сuнх llPЖ<ll!HllX \1}\ЛllКОВања. 

45 У 111.:нтру l(pCт<t ш1алн11 м~:даљон са л~дста1юм rpбd 
rри11а Ссн-Кннтсн окруж~:н натписом "LUDQ/l/CO XI' REGN. 
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АР'< lll'AГOMИP AUUIШЋ 

ГЊ" у ш11:рсу. односно си ухр11т:н1ш \1<1111:н 11 гриi1ск11\1 "-ЪУ· 
1 1..:м 111.руж1:н1ш т..:кснщ ''F/DELITAТIS l'RAE.\f/U\I' у pi:111:pcy. 

411 Тик11Д1:..:р1:1·11Ј1 25Ј.IХОН. г111111нс 11pt11111cy1i:: "Lещџ1еdе 
la /.e~ion d'l lm111e11r етр/оуе с/апs les armoirie.1 e.\/ lfШ..emile 1/'ar~e111 
а 1·m11 do11Ыr' brm1tlu:,1 \Qn.r rчhш1. т соцrтте, placee vш· 1111е des 
р1есе~ lтrюгаЫеs. laq11el/e sera 1011;ors de g11eules pa11r rappeler /а 
сои/ег ф1 г11Ьа11 de la L,;gio11 d'flanm!llr · (noJlll)'X<tO <1ymp ). 

Ј L'Aigle de !а Legю11 d'honne11r fero parlie des armeJ de щ 
Ј i/les ·. кико 111tт11рају 1" Bo11neville dc Marsш1gy & Claude D11couг-
1ial: ОЛ. cit стр. 23/i 

S " .•. d'o:ur о m;is a1111e/e1s d'ог. so111em1 d'm1e champagпe tle 
g11eule.1 chargee de !а decor01io11 de fa Legioп d'llo11neur; co11leur.r 
пamrq~rr (nо1111ук<10 <1утоr ). 

Ак1111х rpitl\ noci:11yj1: 1111111i:-np11м1:r Bi:rncнit- н11 rp!iy 
С..: 11р11КЮују ТЈ111 H(lj/11111/(l JIO ринrу.11 То T<iКll )l<t CI: ПOlllTyji: СЛС· 
}1..:!11: lli1 1ll:ЛO: 1\(:НТр<tЛН\! щ:сто 11p111lil)l<I Jl<ljllllllll:~I flt\ р~НГУ ОЈ[ 
1р11 Xlj1M)lll'IKl1 Jll:CHll Ј1руг11.11. "Лl:llO тpi:hi;~I 1111 rангу. Ако 
П1>C'l l1Jll JlllЛйlil у П11Гllt:J\Y J1<1HГii. наr11•11по CTpi1HllX t>)lllll'IJii. 
11rL111~y11yjr.: cr.: 110 с1: npm..a·1yjr.: C<t.\1t111<11н11111r.: 11ош1h1: 111~111•1jr.: 

1 Т.н;у: Ш<tт1н-с11r-Сн•н. Тур1111. С't:н Жан ас Лон. Pt><tH. 
Ша щ1r.:11. Б1:.1ф11r. Paмril:p1111лLr. Б<t'll.J 11 Љ1н11rr.:с11 Уз "'· 8dЛ
џнс11јL·н 11 Лан11rr.:с11 1.ш11:,1ор11111у n<1p<1фr.:pнa.1111a\la 11 c1111Jt: щ1-
.1 11~..• 111оњ.: 1111\1ш.10м К< •lll<r.:IПil • .А hic111n~г11~ ,Ја la l1a1r1c 

' 1 Тr.:rщ1н "n1111асна <1уrщ:нт<ЩllЈd .. 1r\;r1<1у11111111 к11н1r.:к
сту 11р1ш11111 Ci1 rr.:зr.:rнo\1 Пуно JЩl'lt:Н.I: "(ll! 1НICHt: 
·•YГlllll I ;щ11ј.:" )\: ~11 1111<1111111 11ас.1r.:дна дщ1ун;~ гр6<1 к11ја CL Jlajr.: 
""" юр<11 11,1cr.:iiн,11 11r1ннан.а 11.111 шL111с111. Ко11111inyнr.: rpli<t 
JH<tl\11\1 11p1111<1J(IНICl'll OpJllHY 11~ рщщ с1: 11 11111 1асној аугмr.:111· 

<11111]11 ~11·ic1u ~enso. ил~1 11.:стr.: v 11111 <111.у "d)Лlt:Hл11111j<1" Ј<:Ј1 cr.: 
y111:hallil xi:r<t.1}111111;11 11 Tt:\IMCKll ~11r.:rнмр "'''lll<ШЩllJL' 11<1 

11111пу.111r.:c1.: "nt1•1acнa" 1r.:r с..: 11r11шtЈ1н11с1 ј~;.01н1"1Оrдlну1ш· 
"" ,1"rd 01ит11.н11 r1rв•1r.i'Jr\;11н",1 n1111<:1.111hy. Ос11111ш<1 ra·1.111i..a 
JL' у 10\lt: Ј!)Т1\ ПЈ1<Шil .JIO'li!CHil ,l\ Г\lr.:H ПЩllја" \ll'j1il (\11л111ri:11-
~1.:1 lll!C<:ЉlllГ ilKTCI llj[t>JIL:llll.11111' С\; V KOHTl:KCTYlll!llПl:KCПI 11<1· 
1(11 11 ilYl't\М<iTCK\1) 11p11Ml.:Hll llПllП\:Г Пра111111а које ПРСЛt.:ЈlУЈС 
фа~ 1 v 11.1i1нст11а v Or111:11v. 

s2 Ћ1к1• n1ч~1111н11111l1с1111.:1111rJ1r.:н11111•з1111.1.1шју да н11С11111111 
н;.i11111111t:r cп:ncнil су11српон11ра)у ншп· гр()и r1р.:ко ордснск~.. 

sllt:Si(i.. 11т1 }li! С1: lllТIП rpfii! 11'-PYЖll l'fН\1\1 Щ сн lli.:llllJЩI 0[1)\l:Hil. 
11.111 Jlil с~ 111пп rpfia ••кrужн лш1111.:м Ор11сна. ~њ11 .1i1нн11 с11~11и 
у llHCllГHllJI: l'ОГ стr11с11а: lllIOllillll cн:rt~ll<I '11\)С Се llHCllГllllJC 

11• >С\; 1) l1ГЈ1.11Щ11 llЛll \\ TJ1iЩll H<I rpyJlllМd oЉl'IHO llJ1Jlt:HCKll JHHlo. 

c1111r ст~:nсна 11r11кюују 11 тrи111111сп1111 lll'lllТi! rpliit. У n11pтyri!.1-
cкoj Пpi!KCll. гр(i ГJ1<1Jltl Се t!Кружујс Op)ll:HCKIШ .1<1Hl\t:~I: l"i!l(O С\; 
11ко 111т11т<t грщ111щ1 Aлкo!iacil. Ам<tрантс. Ангр<t Ј111 Хt:ро1ю11>. 

Анеиrо. Браrи11с<t. Шнш:с . K111шr1p<t. Ко1111љин. Ел ва111. Eвoril. 
Љ1сн(11>11. M11p<1HJlt.:Лil. Ollilfl. Порто 11 C1нп1rt.:~I nr11i..юyj1: 
!l<tHilll Ор111:на \IU'lil 11кр~:.il11ко 111111Гd rpiii! гращ1 Кас:1.:до 
Бран ~;.о Л<IН<Щ Ор11сна Хр11стi1 ( 11111111: ,111101110 \/aru11.r 1 e.тilolo?,IO 
t Hertildica Por1ug11esus. video-s1l~). 

53 Р<tдну групу су са•111њн11i1Лll М11ра Кун. кht.:рк<1 Ђ. Ан· 
11p..:jщ111hi1- Куна. слнкнр Бран1<1• М11л.у111 . нrх11тскл1 дrt1r1 щ11р 
А1\ош1h. uyтor 1111ог 1·1.:кста. 11 Ћщ11с.1и11 Лаку11111h. С.:кr~:тнr 
Ci.:yn111т11нr.: rraдu. 3ИJ(i1Пtl\ Радне rpyrtr.: fi110 јс /ld: ..11) 11ЈЈ1'9ЛОЖl1 
йоiйр1'6нР шиы• tl'/!11л911•1ю111 1paфu'll\ll ощюв9аиr IФ/Н'/\ШIЈI.' 
lрба, KOJI' llP 11щ1н11ааајуау1/10рско ре111ење 11 ау111щхка ир11а, бЈ 
11Јµш;11 01111с l/lfilt Jll Сiй111Тtу11111ю1Ј11(блаш11).11}11ре!Јлож111/.1· 
1111•9 Ja<'lllcl/11' l(laf}a, fl) /ЮЈ.11оtир11 11роблеш11щ11.:1• у110111ре6е 11 

Ј01111ш11uе 1/IOll л·ао 11 обл11кР 1рбо Бео1ра911, 1'} 1tpl'fJ/IOЖ11 
11r111Рње 11 Qfl.l'?llt йpoбЛl'.ttn л·щ11 11' око ш.11бол11 111ш111 1101.1 

110/00lllllll ". (ttltпlp<11!1t прош с.1ужСi~:н11ј "Б1:.11:11щ1111 rпю1111 •f1У 
rн1н1•Jtt>11 гр6а ГЈ1<1/l<1 Б~t1гри11и"' Сt.:кr.:н1r111<1та 'Jit 11нфt1рщ1с· 
i\Њt.:. \l~ђугr~нс~v Сi1rю1њу 11 llJIOIHl\11:1 1111 1\ 2. 1 WI г" 1ir11j 
XX-Vlll 111· tlllf..l711н IX. .Ј llJ91 i 

чЋl'1ка 111"Б~.1~111~ ... о сас1<111"у rа11н.: гру11L Ја 11rt1r•.11:\1-
н п1ку rpiia грщн1БLorpa11<1··1111 211 1. llJ'JI. Г\>)11111~ 1·м11~:11..:н"' у 
CL~r..:1<1p11JIOY 1<1 1111фi•p\lllt~1Н.1:. ч..:~уrр;щс~.у саr•1;1н.~ 11 
r1r111ш.;o:i" 1111л C>1111Jt'1XXVlll11111111-371t;1IK-I.19'JI . r11ј111н.Ј 
глас11. " ( afimpo.111ш (!'paлq1111i;1· щюкп· у cщ·tu1" 11111'Qл11же а 
ljll (1!, 11Ореџ .11(1,111? 1рба, J'llfl//' ffJl'l/IЬ/1 " Ol'ЛllKll l/lб l(M/tl. / 

Среџњ11 ?рб 11.11шџ 1111Љ11йа 611 111ши 61•qf.11cк1 ' кр_1·111· ~·11111 т.11-
6о.111.Јј1<' рш1111 J11t1•11111pu1jt1.I Не.1щ·и l/IO 611се1щ1111р1•бљт1110 
Ј' Cal"IOl/11.\1 11/111.11/h'll.llll /1 fi110 fi11 1)011\'lbl'lf 1/11/l<ll{Jl'/>1111.111/(L\//I 

(CllO:Ъll/l.11 _1'1'Jit1Пl.ll/// llpl'.\//l l'llJi/lllC/ill.\I ft'{llt11jll'lh'/111 Чlh.(Jll//.llll 

11 щ1ак1·11: nt'Ql'.\/c ко.11 h'JJPI0.11 к110 r11.11бо.10.11 щ11•с111m111111', 11()
л11h·оаты1.1111111ш;а 110 rртюлv111ко.11 fil'fJOC1i'IJI' (11 ll(l<'l)ll(Jlllh.1 

џо.110/111.r 11а9 ('lltp111111.11a}, ·џрж1!'111.1Ш· i1Юа. ormш.1111 р1111111 11 

.11111ю, о.так11.11а .Ј11а•ю11111r 10911111111.111r111op111r 1paqa, 1раqск11.11 
н1111ш11сщ1и. Укџ.r11ко 611 се от1ј 11/il'!Jдm Ј 1111111·. iy н 1ш11ю. рш;-
1т ipy11a 611 ('(1111//lll.ltl rpaф11•1/..'/l ll/lf'IJ.10l Г/Н!IЈIЫ'l 11 Щ',1/IA'Oi lJl-
61111qa.1a1·0111101щ11•fi11a и6р11.цож1•1ы1 

5~ Пу11111111<1Ј11111111: Српско 11ry11111111 :ia х1:рил11н~ у. r..:111:и.1-
t1ri1jy. 111:1\CllllPllllГlljy 11 фа11..:r11с:1111;у .Б,щ or<111". llCl!llBilH11 
llJ92. г1111111к 

ORDERS AND DECORATIONS CONFERRED UPON СIТУ OF BELGRADE 

Dl'agomi" Acovic 

IJnders1a11ding lliat adш1ssion 11110 or conkn11cnt 01· ап ОnЈег 
щю11 ~omcbody ш11s1 lшd ~е11 pгeceded Ь) а11 ас1 01· шcril. is of ratlier 
recc111 oi·igi11. deгived l'rotn сег1аi11 Ггe11cl1111stit111ions ol'the latc 171'1 
анd l 8tl1 Centuries. l l1e basic postulale 01· sucl1 liaison is 1ndivid1шl
iza1ю11111" а щегi1. Duiпg the "Hundrcd-days rc1g11·· 01· Napoleon 1, ho-
11e1 er. а precedent 11Ћs crealed opening 1'1е poss1blliry ol' collect1ve 
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111eшhl:rsl1ip i11 nп Order 01· Kn1gh1l1111.xl ог 01· Меп\ Тhс preccdenl 
consisted in 1!1eoralic.1I s1a11dpoi111 1\ш lhere exist~ ш1 1deal par11cipa-
1ion 1vithi11 а collectivc act ol' 111cri1 11р<щ 11!1ich lhe q11alil1ca1io11 lог 
a1vaгd ог a(\111issio11 i1110 ап Ordeг is Ьased. lr is s1ill opcn 10 deoolc. ci
theг as а philosophical parndox. сi1!1ег as queslion 01· exi~1c11ce ol' oh
jective possibility lo evalua1e ai1 1mn1cdia1e nnd indi\ idtial act 01· meri1 



1viti1 ан idcal and i11termediate collective merit 1vitl1i11 опе ш1d same i11-
stitU111111. ai1ti 11·ithi11 limits оГ identical criteria оГ cxceptio11 as to tl1e 
co111111on staiidard. 

Belg1·ade is опс 01· tl1c cities ol' Europe tl1at lias been l1igl1I) dec-
11ratctl li1r tlle lst апd 211d World War 111еп1. Clironologicnlly. tћс lirst 
а11шd сшпе 1·rom l·п111се. K11iglш Cross М tће order ot' 1.egioп 01· 
Нопоr \\а~ co11ti:rred ttpon Belgradc on Oecember 28. 1920. lЋе De
crce ~шtcs tliat "Belgrade 1v11s a111011g tl1e lirst апd 1110s1 conspictюнs 
v1cti1ns t1l' 1ћe urcat \Var. it's c11izc11s. despite bo111bard111c11ts and епе-
111) 1iccщ1a1io11. пcvcr ccasiпg to oll'er proof's nl' ш11li1incl1111g courage: 
1111as а spleпtlid syn1bol 01· юista11ce апd е1 c11111all) ol' tlie 1ictor) 01· 
а galln111 1шю11 rcad) ю persevere" Ље Gо1·спн11с111 ol' C1cclюslo1'a
k1a dt·co1a1ed lklgratlc 011 '\eptcmba 28. 1925. 11 itli Czecl111sln1 akia11 
\Var Crљs 1914 191&·-. Ље lirst a11tJ tl1e lнghest 1va1· a11ard of' tl1e 
Ki11gdo111 ol Yt1gosla1 ia, K11iglits Cr\1ss оГ tће Ordcr ,,r ll1e S1ar of' 
Kшageorgc 1~itl1s1101·ds.11а~ co111t:rгetl щ1011 tће Cit) 1111939.01125111 
Л111111с1·~аr~ t1l'tl1c Begi1111i11g Mtl1e (ireal \\'аг. Љс lasl of'tl1c a1var&; 
11as at:ч11ircd i11 1974. 11·l1e11 Cap1tal Cil) ot' Yнgoslavщ 11 as decora1cd 

ОДЛИКОВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

1vitl1 Order of tlie National 1 lcro. 011 occasio11 oi' 1l1e 30th A1111iversary 
ot'tl1e LiЬeratio11 l'ro111 Ger111a11 occupalioл iп 1944. Лll ol'tlie a1vards 
conterred uрол City are Ьci11g descriЬed. ~lюrt l1isto1-y 01· eacl1 give11. 
and tlie rckva11t l'acts regardi11g tће 1111·esti1ure descriЬcd . 

Л special aspcct оГ а tlccorated Cit} concer11s 1he i11ct1rix1ratю11 
uf'1l1e 111sign1a inю ћeraldic acl1ieve111e1н ol.the Mtinicipal Aullюrit~ 01 
of'Cit) iisclf'. Siпcc tћere 11ever ex1sted specilic legal 110r11ћ regulat111g 
sucћ шанш. the relevalll prac1ice i11 Fгапсе and Czcclюslovakia 1s an
alY7ed. Ьotl1 сош11riб beiпg sp.:cilic "sot1rccs of l10110rs" bcsttJ11ed 
щю11 Belg1·ade. Tl1c projcct ol' tl1e incorporatio11 of' tl1e OrtJers a11d 
Dccoratioлs besto11cd ороп BelgratJc into Middlc апd Greater Лr111s 01· 
thc Cit). pc11di11g li1шl dccisюn of'tl1c Cil~ Aшlюrit). is dcscriЬcd a11d 
explai11cd. 

Љ· li1шl part dcals 111111 tћс dcs1i11y 01· tће orig111al haJges. ol 
11 l1icћ onl) tl1e Ordcr ol'Natioнal 1 kГ111s prescr1cd Batlgc til' 1l1c Star 
о1' Karage<.1Гgc is s11bstltl1tetl 11itl1 сщ11е111ЈХНШ) sрсс1111еп. 11l1ik tl1c 
1~lierealюt11s о/' tl1c \\'ar Cros~ апd l.egio11 01· Нопоr batlg~s re111ai11 ob
scL1re. 
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