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15.септембар 2021.
Застава, стег или барјак представља већи или мањи комад тканине, најчешће правоугаоног
облика и у више боја, на коме се могу налазити грбови или неки други символи. Застава
служи у сврху идентификације или сигнализације. Њоме могу бити представљени државе,
народи, покрети, институције, организације, локалне административне јединице (општине,
области и сл.), војне јединице.
Застава се држи, односно „излаже“ или „истиче“ на јарболу, копљу, разапета на зид
или на неком другом погодном држачу. Уз државни грб и државну химну застава
представља један од три уставом и законима утврђених државних символа. Грбови се
приказују као слике или рељефи и ретко се померају са места где су истакнути. Државна
химна се често интонира у приликама које имају сведржавни карактер, али интонирање
државних химни траје између једног и три минута. Тако је застава државни символ који
има чешћу, дуготрајнију и универзалнију употребу, од друга два државна символа, мада
су сва три символа међусобно равноправна.
Наука која проучава заставе од 1957. године зове се вексилологија, од латинске речи
vexillum (застава) и грчке речи λογος (наука). Научници који проучавају заставе и историју
застава називају се вексилолозима, док се научници који осмишљавају изглед нових
застава називају вексилографима.
Српски народ је у средњем веку, као и други европски народи, користио заставе са
мотивом крста (барјаке крсташе), са приказима икона (хагиографске заставе) или заставе
са хералдичким мотивима који су припадали владарима и племству. Једна од српских
застава из прве половине 13. Века, која је припадала Краљу Владиславу Немањићу, била је
црвено-плаве боје.
Од 16., а нарочито од 18. века, у Европи почиње увођење претежно тробојних
застава са водоравним или вертикалним распоредом боја. Са стварањем савремених
европских нација, ова појава је све чешћа од 19. века, када се коначно формирала већина
савремених европских застава. Најстарија тробојка са водоравним распоредом боја,
црвено-бело-плаво, је Холандска, која потиче из 16. века, док је најстарија тробојка са
вертикалним распоредом боја, плаво-бело-црвена, застава Француске из 1790. године.
Сматра се да су три боје на европским заставама од 19. века символизовале националне
револуције, коначно стварање европских нација, републиканске и слободарске идеје
европских народа. Символисале су већински народ у једној држави, као и историју тог
народа и те државе. Русија је, највероватније по повратку Петра Великог из посете
Холандији, 1696. Године усвојила боје са Холандске заставе, само у измењеном распореду
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боја: бело-плаво-црвено, прво као општу поморску заставу, потом као заставу трговачких
бродова, а од 1883. године и као своју националну заставу, а то је и данашња застава Руске
Федерације. Француска тробојка такође је инспирисана Холандском заставом. Боје на
холандској застави символизују: црвена - храброст, снагу, храброст и издржљивост; бела мир и поштење; а плава - будност, истину, оданост, истрајност и правду. Сматра се да је
француска тробојка насталаи као спој плаво-црвене боје са грба Париза са белом бојом
старе француске краљевске заставе, али су те три боје у духу Француске револуције
тумачене и као символи револуционарног мотоа: слобода - плаво, једнакост – бело и
братство - црвено.
Три боје са руске заставе трговачке морнарице постале су временом „свесловенске
(пансловенске) боје“ и данас се, све три или барем две од те три, налазе на заставама
готово свих словенских држава.
У време Првог српског устанка користиле су се заставе са хералдичким мотивима
које су по облику и садржини више личиле на средњовековне заставе. Међутим, једна од
њих, Застава Хаџи Мелентија, из 1807. године, имала је на себи, осим иконе и грба, у
водоравном распореду плаву и црвену боју. Међутим, већ после Другог српског устанка
Србија, под утицајем Француске револуције и словенофилских идеја, прихвата идеју о
употреби тробојке као националне и државне заставе у свесловенским бојама. Прва
застава Кнежевине Србије, према ретењском уставу из 1835. Године, имала је распоред
боја црвено-бело-плаво (као и данашња Холандска и Хрватска застава) са грбом
Кнежевине Србије у средини. Боје заставе су одговарале бојама на грбу Кнежевине: штит
је био црвен, крст бео, а оцила плаве боје која је символизовала челик. Првобитна идеја
аутора Устава, Димитрија Давидовића била је да српска застава буде још сличнија
Француској, те да има вертикалан распоред боја црвено-бело-плаво, али се од те идеје
брзо одустало. Устав је убрзо укинут, али је исте године Србија султанским ферманом
добила као заставу тробојку са грбом у средини, али и са другачијим распоредом боја:
црвено-плаво-бело. Од 1839. Године Кнежевина Србија је на својој застави морала да има
четири златне звезде у углу, као символ да није независна држава већ да је под турским
суверенитетом, али су те звезде скинуте са заставе одмах по објављивању рата Турској
1878. године. Све до 1918. Године Србија је на државној застави имала грб, грб
Кнежевине, до 1882. године, а потом грб Краљевине, до 1918. године, док су националне
тробојке биле без грба.
У време Краљевине Југославије коришћена је искључиво југословенска застава,
плаво-бело-црвена тробојка настала комбиновањем распореда боја српске, хрватске и
словеначке заставе (црвено-плаво-бело, црвено-бело-плаво и бело-плаво-црвено), односно
по узору на пансловенску заставу плаво-бело-црвену тробојку усвојену на Првом
пансовенском конгресу у Прагу 1848. године. У време комунистичке Југославије
коришћена је иста застава само са црвеном петокраком звездом у средини, символом тада
једине и владајуће политичке странке – Комунистичке партије Југославије, односно
Савеза комуниста Југословије и комунистичке идеологије уопште. Југословенска тробојка
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је по распаду СФРЈ је, сада без петокраке, постала застава Савезне Републике Југославије,
односно Државне заједнице Србије и Црне Горе.
Србија је у комунистичкој Југославији, као једна од шест Социјалистичких
република, поново користила своју црвено-плаво-белу тробојку, али све до 1991. Године
са црвеном петокраком на средини. Идентична јој је била и застава СР Црне Горе. Од
1991. године Република Србија користи тробојку без других обележија на њој.
Данашњи изглед и употреба српске тробојке прописани су прво Препоруком Владе
Републике Србије о употреби грба и заставе из 2003. године, а потом и Законом о изгледу
и употреби грба, заставе и химне Републике Србије, из 2009. године. Према овом закону у
Републици Србији су у употреби четири тробојке: Државна застава, Народне застава, и
стандарте Председника Републике и Председника Народне скупштине Републике Србије.

Државна застава Републике Србије је црвено-плаво-бела
тробојка са тзв. Малим грбом Републике Србије помереном у лево, ближе јарболу. Њу
користе државне институције, свакодневно, у току свог рада, на државне празнике и у
току државних прослава. Такође се може истицати на прославама и другим свечаним
манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Србију, на
међународним сусретима, такмичењима и другим скуповима на којима Србија учествује.
У дане жалости државни органи, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе и
јавне службе истиче се на пола копља.

Народна застава Републике Србије је црвено-плаво-бела
тробојка без икаквих других обележија на себи. Она се користи у свим другим
ситуацијама и на свим другим местима где није предвиђена употреба тј. истицање
Државне заставе. Она се може користити и од стране приватних лица, тј. од стране
грађана, при приватним прославама, на свадбама, весељима и другим пригодама које
немају опште државни и национални карактер.
Државна и народна застава имају однос страница 2:3.
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Стандарта Председника Републике Србије је квадратна српска
тробојка са Великим грбом Републике Србије на средини, оивичена наизменично
постављеним црвеним, плавим и белим троугловима, врхом постављеним ка пољу заставе
или изван њега. Дизајнирана је по узору на Краљевске стандарте које су као шефови
државе 1882–1945. године користили Краљеви Милан и Александар Обреновић и
Краљеви Петар I, Александар I и Петар II Карађорђевић. Ову заставу користи искључиво
Председник Републике Србије, у својим службеним просторијама и на свом службеном
возилу.

Стандарта Председника Народне скупштине Републике Србије
је квадратна српска тробојка са Великим грбом Републике Србије у средини. Ову заставу
користи искључиво Председник Народне скупштине Републике Србије, у својим
службеним просторијама и на свом службеном возилу.
Стандарте Председника Републике и Председника Народне скупштине имају однос
страница 1:1.
После редизајнирања Великог и малог грба Републике Србије Уредбом Владе
Републике Србије о утврђивању изворника Великог и Малог грба, изворника заставе и
нотног записа химне Републике Србије из 2011. Године, редизајнирани грбови заменили
су дотадашње грбове на Државној застави и стандартама Председника Републике и
Председника Народне скупштине Републике Србије.
Српска тробојка је, у једној варијанти и део Заставе Аутономне покрајне Војводине,
а као црвено-плаво-бела застава са редизајнираним грбом некадашње Кнежевине Србије и
Српске Војводовине, из 1848. године, тзв. Традиционална застава Аутономне покрајине
Војводине.
Народна црвено-плаво-бела тробојка инкорпорирана је у заставе родова и јединица
Војске Србије, а представљена је и на највећем броју општинских грбова у Републици
Србији, уз заставе самих општина.
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Српска Православна Црква као своју заставу
користи такође црвено-плаво белу тробојку, у односу страна најчешће 1:4, на средини које
се налази златни (жути) равнокраки крст са четири златна (жута) оцила између својих
кракова. Символ златног крста и оцила на застави преузет је са грба СПЦ, који води
порекло од грбова Београдске и Карловачке митрополије, из 18. века, а који је преузет, као
символ Србије, српског народа и његове саборности, из традиције 14. века, а преко тзв.
Илирских грбовника насталих између 16. и 19. века. Ова застава је ушла у употребу од
стране СПЦ њеним првим Уставом из 1931. године. У члану 4. Овог Устава и потоњих
устава СПЦ из 1947, односно 1957. године, који је још увек на снази, застава СПЦ је
описана управо овако овако. Њу користе институције и службе СПЦ, истиче се на
храмовима и свим другим објектима СПЦ, а користе је и сви епископи СПЦ, осим
Патријарха који користи своју личну стандарту.

Стандарта Патријарха СПЦ је српска црвено-плаво-бела
тробојка на чијој средини се налази Велики грб СПЦ, а чији углови су двоструко
оперважени оциломорфним украсима златне боје. Читаво средишње тробојно поље
оперважено је златном траком, а око ње се налази ивица сачињена од наизменично
постављених црвених, плавих и белих квадрата. Ову стандарту користе у својим
службеним просторијиама и на својим службеним возилима сви Патријарси СПЦ, од
поновног уједињења 1920. Године.

Законом о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије регулисана је
и употреба и однос поштовања према српској застави. Ни државна ни народна застава не
смеју бити изложене тако да додирују тло, нити као подлога, подметач, простирка, завеса
или драперија, нити се њоме смеју прекривати возила или други предмети, нити се могу
украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у облику стоне заставице.
Такође се не сме употребљавати ако је оштећена, поцепана или својим изгледом
неподобна за употребу. Застава се не истиче у току ноћи, осим ако није посебно
осветљена, као и за време неповољних атмосферских прилика које могу да је оштете. При
вертикалном истицању заставе горње поље заставе јесте прво с леве стране, за гледаоца.
Ако се истиче преко улице или трга у вертикалном положају, горње поље заставе треба да
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буде на северној страни ако је правац улице исток – запад, а источној страни ако је правац
улице север – југ или на кружном тргу. Закон дефинише како се застава Србије истиче са
другим заставама, без прављења разлике између државних застава и других врста застава.
Ако се застава Републике Србије истиче поред неке друге заставе, она се увек налази с
леве стране посматрача, осим приликом званичне посете овлашћеног представника стране
државе или међународне организације када је застава посетиоца на левој страни. Ако се
застава истича на са другом на укрштеним копљима, њено копље мора бити предње. Ако
се застава Србије истиче заједно са две друге заставе, мора бити у средини. Ако се застава
Србије истиче заједно са више застава, налази се: у центру круга, тако да се јасно види –
ако су друге заставе поређане у круг; у темену полукруга – ако су заставе поређане у
полукруг; на челу колоне – ако су заставе поређане у колону; на првом месту у врсти,
односно с леве стране, спреда гледано – ако су заставе поређане у врсту; на челу групе –
ако су заставе распоређене у групу.
Контролу над употреба државних симбола, па и застава, у односу на државне органе,
органе јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и ималаца јавних
овлашћења (јавних служби) врши Управна инспекција. Комунална милиција надлежна је
за вршење контроле над употребом и истицањем заставе у односу на правна и физичка
лица, осим у односу на она лица за која је надлежна Управна инспекција. Казне за
злоупотребу или неправилну употребу заставе крећу се од 5.000 до 500.000 динара, за
физичка, одговорна и правна лица.
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