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УВОД
Ближи се стогодишњица од усвајања и званичног проглашења грба Града Београда. За древан
град какав је Београд тако млад грб се чини, у најмању руку, необичним. И јесте! Пре свега
зато што је у питању европски град, а европски градови баштине хералдичку традицију која
је, поред свих локалних разлика, ипак резултат јединственог духа и осећања недељивости
културног и историјског простора. Међутим, Београд има и своје особености које донекле
објашњавају овакав хералдички парадокс: дубоко неповерење према свим еманацијама симболичке комуникације која се повезује са историјом сукоба и непостојања поверења између
друштва које већински не припада римокатоличком дискурсу и верској норми, те перманентно осећање привремености, које почива на честим и драматичним променама сувереног
ауторитета и пратећим ништа мање драматичним раскидом и поништењем установа, норми
и последица доминације претходне суверене власти. Оба фактора моћно утичу управо на
област која јесте суштинско подручје хералдике – питање идентитета!
Када се размотре ставови и судови о идентитету које су у последњих четврт века изнели неки
од важних аутора на пољу политичких и социолошких наука, није тешко уочити да заједничку основу чине фактори традиције, у коју спадају раса, нација, вера и култура, а да се разлика
своди на појачано деловање спекулативног разумевања личности као производа утицаја помодних и глобалистичких трендова и на безлични доживљај безобалног термина који називамо садашњошћу, а чије је елементарно својство то да је постала прошлост већ у тренутку
када смо је констатовали. Зато је право питање да ли наш идентитет примереније одређује
оно што jeсмо или оно што желимо да будемо, а то нас наводи на дилему да ли доминантни
коректив у самоспознаји дугујемо наслеђу или сопственом искуству.
Хералдика је свуда регистратор историјских дешавања, која се, ретроперспективно, посматрају као позитивна или негативна, али она су део историје и одрицање од неког њеног дела
је само по цену одрицања од самога себе, јер постојање није само производ повољних и пожељних околности већ плод својеврсне мешавине повољности и трагедија. Свака нација има
дилему о нужности усклађивања историје и садашњости и подложна је политичким утицајима, па смо и ми прошли кроз снажне турбуленције те врсте. Било је периода када су се симболима народа и државе код нас бавили изузетно посвећени, интелигентни и надарени људи,
као што је, на пример, био Стојан Новаковић. Иза њега је остало богато наслеђе, сваковрсно
па и хералдичко, а онда дође моменат када државу и народ више не представља Стојан Новаковић него неко ко је између никога и ничега! То је општи пад, свесни или несвесни, и такав
пад природно следи велике потресе и смутна времена. Тај феномен није ни привилегија, ни
посебан усуд било ког народа и било које средине.
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Историјски архив Београда
Основаност грба почива на припадању и власништву, дому и поседу, ауторитету и заједници. Грб је правни документ и законски инструмент. Грб додељује овлашћени ауторитет и он
му одређује садржај и примену, историјски или асоцијативни и алузивни контекст. Изворна
пракса да сам армигер, власник грба, има коначну реч у погледу његовог карактера и симболичког репертоара престала је у Европи да функционише још у 14. веку. На сличан начин норме и пракса по којима се грб допуњава, адаптира и мења развијали су се у оквиру ограничења
која намеће ниво и карактер суверенитета ауторитета компетентног за дефинисање и доделу
или усвајање грба. Ипак, када се говори о грбовима постоји фактор који је незаобилазан:
сваки грб је привилеговани знак идентитета и по том основу невербална идентификација
власништва, поседовања онога на чему се грб налази, и то јесте разлог зашто се алузивни или
асоцијативни садржај грба и његова јавна функција не морају увек поклапати. Однос јавног
права и свест средине о функцији и смислу грба дефинише да ли ће институција грба у некој
средини живети или остати ефемерна и чисто административна појава у времену и историји.
Разлика између грба једне породице и једне корпорације, каква је у својој суштини град, веома је мала и у основи се своди на извесне детаље који претежно припадају територији као непокретној имовини и формалној друштвеној заједници као инкорпорисаном телу, за разлику
од породице која је најчешће скуп права и привилегија конституисаних по основу крвног
сродства. Поменути детаљи, изражени хералдичким средствима, део су опште хералдичке
конвенције, или посебно регулисаног нормативног кодекса који се конзистентно примењује
на одређеном подручју унутар јединственог сувереног права.
Београд је, историјски гледано, погранично насеље. Постоји на једној обали реке, а на супротној обали је нешто друго, неки други ауторитет, нека друга историјска и друштвена пракса.
Околности које су довеле до стварања потпуно опозитних услова за живот и развој на различитим обалама истих река учиниле су да једна ефемерна појава, каква су грбови, постане
препознатљива симболичка линија која дели светове. Северно од Саве и Дунава грбови су
трајно присутни, појмљиви и прихватљиви пре свега по основу политичког и конфесионалног опредељивања; јужно од тих река грбови се појављују местимично и хаотично, углавном
као пратећа појава промене ратне среће и померања граница турског ауторитета ка северу
или југу.
Верујем да ће изложба коју је Историјски архив Београда посветио настанку, историји и лутањима грба Београда и његових општина у доброј мери испунити извесну празнину која постоји у јавности, и стручној и лаичкој, а дубоко задире у питање идентитета града и осећања
заједништва које повезује његове житеље кроз историју и ка будућности.
Драгомир Ацовић
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Хералдика
и грбови у Србији
Хералдика је помоћна историјска наука која се бави проучавањем грбова. Настанак и развој грбова
везује се за средњовековну Европу и потребу да се витезови обучени у оклопе и кациге међусобно разликују. Због тога су на штитове стављали знамења својих господара, чиме су означавали и своју лојалност,
а облик ратног штита остао је форма која се и данас користи за грбове. Временом су и градови почели да
користе грбове као своје симболе, а епоха крсташких ратова довела је до ширења хералдичких знакова
по целој Европи, што је условило и развој утврђених система правила по којима су израђивани грбови.

Историјски архив Београда
Основно правило је да сваки грб мора бити јединствен, па не могу постојати два иста грба, а два
слична морају се разликовати бар у неком детаљу. Грб мора да буде препознатљив из даљине, те
су због тога утврђена правила о употреби боја на штиту. Хералдика познаје црвену, плаву, зелену и црну боју. Поред ових основних боја, код приказивања људских ликова, животиња и биљака толерише се њихова природна боја. За хералдику су карактеристична два метала – сребро и
злато – који се представљају белом и жутом бојом. Једно од најважнијих правила хералдике је
да боја не сме да иде на боју и метал не сме да иде на метал. Важно је нагласити да се опис грба
наводи као да посматрач стоји иза њега, тако да је хералдичка десна страна заправо лева страна
онога ко гледа у грб. У хералдици се користи разноврстан асортиман фигура, које могу бити из
живе и неживе природе – људи, животиње, биљке, предмети и апстрактни ликови.
Најважнији задатак код израде грба је да се он прецизно опише. Ако се грб опише стручним
језиком, сваки хералдичар ће моћи да нацрта његов приближан изглед. Тај опис се назива блазон. На основу описа израђује се сам цртеж, осносно еталон. Грб треба да буде ванвременски
симбол његовог носиоца, титулара, али свако време носи специфичан ликовни израз у ком
важну улогу има и медиј на којем се грб ликовно исказује, па се тако ликовне интерпретације
грба могу разликовати све док укупни изглед одговара хералдичкој традицији и пракси и док
се не мења блазон, односно садржај грба, узајамни однос фигура и боје на цртежу. Грб се користи да изрази ауторитет власника, припадност власнику или јединство са власником грба.
У том смислу грб једног насеља представља његову идеалну слику у којој се то место позива
на прошлост, правни статус и етичке, грађанске или економске вредности на којима почива
као заједница. Фактори који одлучују којим елементима ће се насеље окренути приликом избора свог грба су свест о сопственој прошлости, политичка воља и естетска свест.
Најважнији хералдички симбол који је коришћен у Србији био је двоглави орао. Преузет из
византијске традиције за време владавине краља Стефана Првовенчаног, постао је заштитни
знак династије Немањић. Од Византије је преузет и крст са четири оцила, који је временом
постао најважнији српски народни симбол. После пропасти српске средњовековне државе
хералдичка обележја престају да се користе на целокупном простору који је постао део Османског царства, али у остатку Европе најзаступљенији симбол којим се описују српске земље
под турском влашћу постаје вепрова глава рањена стрелом, такозвани грб Тривалије. Вепрову главу су на своје заставе ставили и Карађорђеви устаници, а она временом постаје симбол
Шумадије и Браничева, док на државном грбу остаје само крст са оцилима. Проглашењем
Краљевине Србије 1882. на грб се враћа и двоглави орао са круном, а ови елементи унети су и
у грб Краљевине Југославије. Орао поново одлеће са грба заједно са крстом и круном за време
Социјалистичке Републије Србије. Четири оцила остају, а на грбу им се придружују црвена
звезда петокрака, зупчаник, излазеће сунце и венци од житног класја и храстових грана. Овај
грб је преживео распад СФРЈ и био је у употреби до 2004. године, када је враћен грб с крстом
и оцилима, двоглавим орлом и круном.
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Историјат
грба Београда

Историјски архив Београда
Две реконструкције
потенцијалног изгледа
грба Београда из времена
деспота Стефана, које
је израдио професор
Милош Ћирић и објавио
у књизи Грб града
Београда

Грб Београда из Валвозоровог кодекса (17. век)
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Изложба Грбови Београда и београдских општина

Није познато како је изгледао најстарији грб Београда, али се верује да је постојао за време
деспота Стефана јер његов биограф Константин Филозоф помиње да је деспот даровао „печат златни који има слику града”, али не зна се са сигурношћу како је Београд на њему био
представљен. Најстарији сачувани приказ грба Београда налази се у делу „Фугерско огледало
части” из 1555. године. Скоро исти грб налази се и у Валвазоровом кодексу из 17. века и неки
стручњаци верују да је управо тако изгледао грб на печату деспота Стефана. Турци су освојили Београд 1521. године и за време њихове владавине град није имао никакво званично обележје у виду грба. Међутим, грб из „Фугерског огледала части” и Валвазоровог кодекса наставио је да се користи на војним картама из периода аустријско-турских ратова. Једна таква
представа је и на Монатовој карти из 1717. године, где се грб може видети у ћошку окружен
знамењима који указују на положај града и значај у сукобу Аустрије и Турске. Изнад штита се
налази турбан, а са стране су копља, топови и заставе с полумесецом.
Када су Аустријанци освојили Београд 1717. године, увели су нови грб. На њему су представљене три џамије над којима лети царски двоглави орао, са девизом sub umbra alarum
tuarum (у сенци твојих крила). Дворско Ратно веће одлучило је да избаци ту девизу, а печатну циркумскрипцију изменили су из grss. insigl der statt Belgrad in Servien 1721 у Alba Graeca
recuperata anno MDCCXVII. У истом периоду командант Београда Александар од Виртемберга предложио је Ратном већу још једну верзију грба, која је заправо била антички медаљон
са приказом римског легионара који држи руке на сапима бика и коња. Аустријанци су већ
1739. напустили Београд, који поново прелази у турске руке, а хералдичке ознаке коришћене
током њихове краткотрајне владавине пале су у заборав.
У нововековној српској држави територијална хералдика није заживела и питање градског
грба није покретано све до 1895. године, када је Ђорђе Стратимировић у тексту „Нешто о
Београду и његовом грбу” дао предлог да београдска општина прогласи Светог Саву за градског заштитника и његов лик стави на грб града, али та идеја није заживела. У исто време у
Европи се издају енциклопедије опремљене богатим илустрацијама, међу којима су грбови
имали важно место, из којих се открива да од европских престоница само Атина и Београд
немају градски грб. То је, нажалост, узроковало да се у тим енциклопедијама Београд често
представља лажним грбовима, а те погрешне интерпретације касније су преписиване и уносиле забуну. Градске власти озбиљније покрећу питање грба тек 1914. године, када је у нацрту
Закона о општинама, у члану 111, дефинисан изглед грба. Услед избијања Првог светског рата
тај закон никад није ступио на снагу.
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Реконструкција грба Београда
израђена у Земуну 1929, према
карти о опсади Београда из 1717.

Погрешне интерпретације
грба Београда из Брокхаусове
(1898) и Ларусове (1960)
енциклопедије
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Изложба Грбови Београда и београдских општина

 ечат који су аустријске власти
П
користиле за време владавине у
Београду, од 1718. до 1739.



Предлог новог градског грба, који је аустријски командант Београда Александар од
Виртемберга упутио Ратном већу у Бечу
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 еконструкција Милоша Ћирића објављена у књизи Грб
Р
града Београда (1991), рађена према члану 111 нацрта
Закона о општинама из 1914.:
Београдска Општина има свој грб. Он се састоји из два
поља: доњи из две петине и горњи три петине целог грба.
Доњи део завршује се у шиљак. У доњем су пољу зидине
римског кастела Сингидунума, а на подножју његовом на
реци, римска лађа (трирем), са римским једрима. У горњем
су пољу Небојша кула, у Доњем граду, облика какав је имала
у средњем веку са двоглавим белим орлом без круне од ког
полазе светли зраци на све стране.

 Предлог градског грба који је Ђорђе Стратимировић изнео у чланку Њешто о Београду
и његовом грбу (1895) и рестилизована верзија
коју је Арпад Балаж израдио 1931.
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Конкурс за израду
градског грба
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 Идејна решења које је Ђорђе Чарапић
изнео током рада стручног одбора за грб
града Београда
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Идејна решења које је Живојин Лукић
изнео током рада стручног одбора за
грб града Београда

Изложба Грбови Београда и београдских општина

Иницијатива за израду грба града Београда почела је 1929. године, за мандата Миросава
Стојадиновића као председника Општине града Београда. На његов захтев у Градском поглаварству Земуна израђена је реконструкција грба града Београда са карте о опсади Београда
1717. године. Међутим, у допису новог председника београдске општине Милана Нешића,
видимо да градским челницима тај грб, као ни друга два пронађена грба, нису одговарала и
зато је покренут конкурс за нови грб. Задатак организовања тог конкурса поверен је Марији
Илић Агаповој, референту библиотеке и музеја Општине града Београда.
Свесна тога да у процесу израде грба постоје хералдичка правила која се морају поштовати,
Агапова је оформила комисију која је имала задатак да утврди елементе који морају ући у
нови грб. Главни човек у тој комисији био је историчар Станоје Станојевић, и она се у ужем
и ширем саставу, састајала у просторијама историјског семинара на Филозофском факултету
од 31. марта до 8. јуна 1931. године. После сваког састанка идеје које су изнели чланови комисије скицирао је секретар канцеларије краљевског ордења Ђорђе Чарапић и ти цртежи, уз
извештај који је на крају рада комисије поднела Марија Илић Агапова, омогућавају да пратимо развој идеје о неопходним елементима који морају бити представљени на грбу Београда.
Чарапић је већину идејних решења радио као црно-бели цртеж тушем и колорисану верзију
акварелом. Финално идејно решење, којим су утврђени елементи које учесници конкурса морају да поштују, садржало је следеће мотиве: националне боје, реке као симбол исконске снаге
Београда, римску лађу (трирем) као симбол старине Београда, зидине с отвореном капијом
која представља слободан промет.
Конкурс је расписан решењем Суда Општине града Београда 29. септембра, а рок за предају
радова био је 1. новембар 1931. године. На конкурс се пријавило 56 уметника, који су своје
радове поднели под шифром. Жири је на првој седници одабрао у ужи избор 10 радова, а на
другој прогласио прво, друго и треће место. Прво место и награду од 5.000 динара добио је
рад под шифром „Црвена тројка” Ђорђа Андрејевића Куна. Друго место добио је рад „Urbi
Renascenti – Signum Renatum” Вере Бојничић, а рад „Етерна 12”добио је посебну похвалу.
Кунов предлог није одмах прихваћен, већ је жири аутору дао упутства како да победничко
решење додатно прилагоди. Тако је тврђава издигнута на искошено тло, додате су јој куле
мотриље, а капија је пробијена и добила је дубину. Грб је званично усвојен Решењем Министарства унутрашњих послова 15. децембра 1931. године.
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Текст конкурса за најлепшу скицу грба
града Београда

Захтев председника београдске општине
Милана Нешића упућен Марији Илић
Агаповој да се распише конкурс за нови
градски грб

 едница оцењивачког одбора за избор
С
најбоље скице за грб Беогарда, 5.
новембар 1931.
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Изложба Грбови Београда и београдских општина
Три такмичарске скице



Списак скица које су поднете на конкурс за грб града Београда
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Реферат о конкурсу за
најбољу скицу грба града
Београда, 8. децембар 1931.
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Друго место на конкурсу –
„Urbi Renascenti – Signum
Renatum” Вере Бојничић

 Прво место на конкурсу – „Црвена тројка” Ђорђа
Андрејевића Куна. Првобитна скица која је победила
на конкурсу (у техници петрасанкте) и преправљена
верзија у боји, која је постала нови грб Београда

 Похвална скица – „Етерна 12”
Димитрија Мордвинова
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Образложење Суда којим се одбија захтев Ђорђа Андрејевића Куна за обештећење



 амени рељеф грба Београда на Мосту краља
К
Александра (Бранковом мосту)
Фонтана у облику тврђаве са грба Београда у дворишту
и витраж изнад улазних врата зграде Музеја и
Библиотеке града Београда (Змај Јовина 1)
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Грб Београда
за време СФРЈ
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Званични грб Београда
од 1945. до 1991.
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Упрошћена „дизајнерска” верзија
грба, у употреби упоредно уз
званични грб од 1960. до 1991.

Примери уметничке слободе у приказивању грба

Изложба Грбови Београда и београдских општина

После Другог светског рата и успостављања републике, хералдика на нашим просторима
престаје да постоји у свом традиционалном облику. Градови и општине добијају нове симболе, који се називају амблеми и који су пре свега графичка решења намењена масовном репродуковању у виду медаља и значки. Београд, као главни град нове социјалистичке републике,
задржао је дотадашњи грб, а његов аутор Ђорђе Андрејевић Кун постао је творац и новог државног грба. Његов ауторитет допринео је томе да грб Београда остане у основи неизмењен,
само му је по угледу на државни грб и републичке грбове постављена црвена звезда на врх.
Законски је питање грба, односно амблема, решено тек 1964. године, када се у Статуту града,
у члану 9, даје опис амблема: Амблем Београда има облик елипсастог штита са пресеченим
горњим и проширеним доњим делом поља. Простор штита подељен је на два дела тако да
град са небом заузима три петине, а земља са рекама две петине поља. На зидинама града,
између две мање куле, налази се кула са отвореном капијом. У доњем пољу таласасто су означене две реке. На првој реци налази се римска трирема. Небо је плаве боје, град, реке и једра на
триреми су беле, а земља црвене боје.
Ова законска регулатива није била обавезујућа, па су у наредном периоду уметници интерпретирали грб на различите начине, прибегавајући модерним графичким решењима. Тако
је у периоду од шездесетих до деведесетих година 20. века израђено неколико различитих,
„дизејнерских” верзија грба. За њих је заједничко то што су исправили Кунов „барокни” облик штита, избацили боје и упростили одређене елементе како би се цртеж ефикасније могао
репринтовати у различитим величинама и на различитим материјалима. Занимљиво је да,
противно духу епохе, скоро ниједна од ових „дизејнерских” верзија није садржала звезду
на врху штита. Прва таква верзија грба постављена је на обелиск подигнут поводом Прве
конференције несврстаних земаља у Београду 1961. године, а један од последњих примера
употребе тог грба може се наћи на промотивном материјалу за кандидатуру Београда за домаћина Олимпијских игара 1996. године. Једна од ретких градских институција која је за основу свог симбола узела Кунов грб био је Историјски архив Београда.
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Грб Београда на обелиску код
Бранковог моста



Ознаке Градског саобраћајног предузећа Београд

 знаке које су користиле
О
службе електродистрибуције и
градског водовода
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Повратак
хералдичким начелима
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Крајем осамдесетих година XX века у јавности се покренула расправа о аутентичности београдског грба. То је привукло пажњу градских власти, које су закључиле да је неопходно да се
прецизно формулишу и одреде симболи града, њихова употреба и заштита и да се онемогући
даље представљање различитих графичких решења као грба Београда. Тим поводом фебруара 1991. године одржан је састанак на ком су учествовали представници Скупштине града и
истакнуте личности из релевантних културно-просветних установа. Одлучено је да се Кунов
грб из 1931. године утврди као званични грб града Београда и да се формира радна група која
ће предложити хералдичке и графичке корекције грба, израдити његов опис (блазон) који ће
ући у Статут града, предложити изглед заставе града и размотрити проблематику употребе и
заштите грба, као и облике грба. Групу су чинили Мира Кун, ћерка Ђорђа Андрејевића Куна,
Бранко Миљуш, професор Факултета ликовних уметности, Драгомир Ацовић, архитекта и
председник српског хералдичког друштва „Бели орао” и секретар Скупштине града Томислав Лакушић. На састанку групе у марту 1991. усвојени су предлози Драгомира Ацовића о
измени дотадашњег грба. Одлучено је да се лађа на грбу блазонира као златна и да јој се дода
и трећи ред весала, да се спусти темени камен архиволте градске капије испод зупчастог круништа града и да се повлачењем вертикалне линије раздвоје круниште града и куле мотриље.
Такође је одлучено да се, поред основног, уведу и средњи и велики грб града, као и застава
града. Требало је да прође неколико година да се почне са израдом средњег и великог грба.
Рађени су различити предлози, а коначне верзије усвојене су 2003. године.
Употреба грба и заставе регулисана је законом.
Град има грб и заставу. Грб града користи се у три нивоа – као основни, средњи и велики.
Основни грб града је штит барокне форме, на плавом пољу је сребрни, каменом озидани
град закошених зидина, са круништем са четири зупца и две угаоне конзолне куле мотриље
коничних кровова са по једним уским црно испуњеним прозором, надовезане на спољни
пар зубаца круништа. Над круништем града, између кула мотриља и изнад у поље отворене
двокрилне сребрне капије од талпи, са по две хоризонталне греде за учвршћење, кроз чији
се лучни отвор са клинастим теменим каменом види плаветнило неба, издиже се двоспратна
сребрна, каменом озидана кула са трозубим круништем и са по два црно испуњена правоугаона прозора на сваком спрату. Град почива на ескарпираном црвеном тлу изнад две таласасте
сребрне греде, које представљају реке Саву и Дунав. На доњој удесно броди златна античка
трирема са три јарбола, са разапетим сребрним четвртастим једрима и црним ужадима и
сребрним кружним отворима на трупу у три реда, из којих излазе црна весла која су уроњена
у реку, и то у горњем реду три, у средњем четири, а у доњем реду два весла.
Средњи грб је истоветан основном грбу, али је штит надвишен златном бедемском круном
са пет видљивих мерлона и са истом таквом дијадемом украшеном рубинима, сафирима и
смарагдима.
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Велики грб се састоји од сребрног двоглавог
орла у полету, златно оружаног и исто таквих
ногу и језика. Орао у десној канџи држи сребрни мач златног балчака и јабуке, а у левој
плодну природну грану маслине. На грудима
орла је Основни грб града, а изнад орла златна
бедемска круна са пет видљивих мерлона и са
истом таквом дијадемом украшеном рубинима, сафирима и смарагдима. Испод орла су две
лучно постављене плодне златне гране храста,
преко чије се укрснице налази први познати
грб града (штит раздељен, горе у црвеном из
раздеоне линије издиже се сребрно бедемско
круниште са три мерлона, од којих су два бочна
надвишена златним патријаршким тролисним
крстовима, а средњи кружном двоспратном
сребрном кулом са круништем и са по два лучна пољем отворена прозора на сваком спрату,
а доле три пута раздељено црвено и сребрно).
Са обе стране штита, преко храстових грана су
одличја додељена граду у природним бојама и
са одговарајућим тракама, и то ближе штиту
десно Орден Карађорђеве звезде с мачевима 4.
степена, а лево Орден народног хероја. Даље
од штита, десно је француски Орден легије части 5. степена, а лево чехословачки Ратни крст
1914–1918. Сва поменута одличја приказана
су у аверсу.
Заставу града представља грб града, без штита, који испуњава читаво поље заставе квадратног облика.

Зоран Милер, „Грб Београда није
заштићен законом”, Политика,
26. јул 1989.
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Н. Тркља, „Вратити Београду
његов грб”, Политика, 8. мај 1989.

Предлози Милоша Ћирића
за нови грб Београда, које је
објавио у књизи Грб града
Београда (1991)

Варијантни предлози Драгомира
Ацовића за велики грб Београда
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Основни, средњи и велики грб и стег (застава) Београда
аутор Драгомир Ацовић
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Велики грб Београда на повељи урученој
Нелсону Мандели поводом проглашења
за почасног грађанина Београда
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аутор Драгомир Ацовић
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Изложба Грбови Београда и београдских општина

Раскид с европском хералдичком традицијом током турске владавине био је превише снажан, тако да територијална хералдика није заживела ни у једној од српских нововековних
држава. То је значило да, уз неколико изузетака, локалне власти у административним областима, општинама и градовима нису имале потребу да установе грбове као своје симболе,
већ су у званичним приликама користили државни грб. После Првог светског рата и стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, хералдичка обележја најчешће су се могла наћи
у виду магистратских печата код градова и општина који су раније били у саставу Аустрије
и Угарске.
После Другог светског рата све већи број градова и општина у Југославији израђује своје симболе у виду нехералдичких композиција које су називане амблемима, а прављене су са идејом
да буду коришћене као значке или плакете које би се додељивале заслужним колективима или
појединцима. Такве амблеме користиле су и неке београдске општине. Враћање хералдичким
принципима почиње деведесетих година двадесетог века оснивањем Српског друштва за
хералдику, генеалогију, вексилологију и фалеристику „Бели орао”. Друштво је оформљено с
циљем да окупи највеће познаваоце из области науке о грбовима, родословима, заставама и
одликовањима, да истражује и региструје српско хералдичко наслеђе и да створи и очува национални хералдички стандард. Од оснивања до данас српско хералдичко друштво израдило
је више од 50 пројеката за грбове општина у Србији, Црној Гори и Републици Српској, који
се и данас налазе у званичној употреби. Оснивач друштва, његов дугогодишњи председник и
аутор идејних решења за највећи број нових грбова био је Драгомир Ацовић.
Чак и кад чланови српског хералдичког друштва нису били директно укључени у процес
израде новог грба неке општине или града, њихова начела су се поштовала. Када је неки грб
био према тим начелима већ у потпуности хералдички дефинисан и када је имао неспорну
историјску провенијенцију, као што је случај са територијалним грбовима у Војводини,
односно са Земуном од београдских општина, српско хералдичко друштво није вршило
усклађивање са својим стандардима, које примењује на градове и општине у Србији који
раније нису имали грб. До израде грба обично се долазило сарадњом општинских власти
и стручњака из области хералдике. Одлучивање о грбу је пре свега одлучивање о његовом
садржају, односно опису (блазону), који специфичним хералдичким речником формулише
однос фигура и боја у грбу. На основу тог описа даље се израђује цртеж, односно еталон.
Према начелима српског хералдичког друштва територијални грбови се израђују у три
нивоа. Основни, или мали грб, представља само штит са хералдичком композицијом. Грб
на овом нивоу је у најширој примени и представља заједнички симбол становништва једне
територије.
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Средњи грб приказује штит са хералдичком композицијом надвишен одговарајућом бедемском круном и евентуално додатном флоралном композицијом, одликовањима и траком са
девизом или називом титулара. Бедемска круна (corona muralis) користи се у хералдици да
назначи да хералдичка композиција припада територији, а не породици или појединцу. Композиција бедемске круне и метал дефинишу ранг и статус територије. Хералдички стандард
српског хералдичког друштва предвиђа златне и сребрне бедемске круне, и то на следећи
начин: за насеље са мање од 10.000 становника сребрну круну без кренелације, за насеље
са више од 10.000 становника златну круну без кренелације, за насеље са више од 25.000
становника сребрну круну са три видљива мерлона, за насеље са више од 50.000 становника
златну круну са три видљива мерлона, за насеље са више од 75.000 становника сребрну круну
са четири видљива мерлона, за насеље са више од 100.000 становника златну круну са четири
видљива мерлона, за главни град покрајине или републике сребрну круну са пет видљивих
мерлона и за главни град државе златну круну са пет видљивих мерлона. У случају да је
одређено насеље током историје било престоница, у бедемску круну додаје се златна дијадема
са драгуљима. На овом нивоу грб користе органи управе на територији титулара и користи
се у службене сврхе.
Велики грб, као и средњи, приказује штит са хералдичком композицијом и бедемску круну, али уз њих убацује и држаче са стеговима и евентуално постамент и траку са девизом
или називом титулара. Држачи, или чувари грба, јесу фигуре које придржавају штит са
хералдичком композицијом и служе да садржају грба дају допунско значење. Држачи могу
бити животиње, стварне или из домена фантастике (грифони, змајеви, једнорози), или људски
ликови, анђели и свеци. Понекад се као држачи могу наћи и одређене историјске личности
од значаја за титулара. Према стандардима српског хералдичког друштва ниво великог грба
прате два стега, односно заставе, и то тако да десни хералдички стег припада надређеној
административној структури, а леви власнику грба. Ниво великог грба припада највишем
управном органу титулара, као што је председник општине, и користи се у најсвечаније сврхе.
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СТАРИ ГРАД

Грб општине Стари град усвојен је 1993. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а аутор
ликовног решења је Драгомир Ацовић. Грб је заправо
рестилизована верзија грба Београда из 16. века. Пошто
је град Београд озваничио коришћење Куновог грба, општина Стари град је као баштиник територије коју је Београд заузимао све до 19. века искористила право да узме
баш овај грб као свој симбол.
Градска општина Стари град има свој грб. Грб градске
општине је раздељен штит. Горе, на црвеном из линије
поделе, издиже се сребрна бедемска кренелација са три
зупца, од којих је средњи шири; иза средњег зупца издиже
се кружна двоспратна сребрна кула са кренелацијом и по
два лучна прозора на сваком спрату, а са бочних зубаца
по један златни тролисни патријаршки крст. На црвеном пољу доле су две сребрне греде. Грб градске општине
има две свечане верзије: средњи грб и велики грб.
Средњи грб је истоветан грбу општине, са златном бедемском круном са четири зупца изнад штита.
Велики грб је истоветан средњем грбу, с тим што садржи и два држача штита у облику сребрних орлова, црвено оружаних, златних кљунова и ногу, крила дигнутих
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на полет. Десни орао придржава и златним ресама
обрубљени стег града Београда, а леви златним ресама
обрубљени стег општине Стари град. Оба стега су
истакнута на црним копљима златних врхова. Постамент има форму бедема Калемегданске тврђаве,
са кулама мотриљама на угловима, све у природним
бојама.

Амблем Старог града

Предлог за незванични грб Дорћола,

аутор Љубодраг Грујић
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ВРАЧАР
Грб Градске општине Врачар усвојен је 1993. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а
аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.

Општина има грб и заставу. Грб општине је плави златом обрубљени штит, на коме је златни крст Светог
Саве са куполе његовог храма на Врачару.
Грб општине има и свечаније верзије грба: средњи грб, који
је истоветан са основним, али је штит крунисан златном бедемском круном са три зупца.
Велики грб је истоветан са средњим грбом, али садржи и
држаче – два анђела природног инкарната, белих крила и
златних ореола, десни светле, а леви тамне косе увезане
лепршајућим тракама, плавим код десног, црвеним код левог држача. Слободном руком сваки анђео држи златно
епископско жезло. Анђели су одевени у дуге хаљине златних овратника и рубова, десни у црвеној, леви у плавој
и огрнути огртачима, десни плавим постављеним у боји цикламе, леви црвеним постављеним светлозелено.
Оба анђела су обувена црвено. Између анђела и штита
у тло су пободена црна копља окована златно и истих
таквих врхова, са којих се у поље вију стегови Београда
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– десно и Врачара – лево; стегови су квадратни и опшивени златним ресама. Постамент великог грба је златном травом обрасли Врачарски брег, на коме је, испод
штита, отиснут црвени, бело акцентирани печат
Светог Саве. У дну грба, на белој траци, исписано је
црним словима ВРАЧАР.
Застава (стег) општине је квадратног облика, са три
слободне стране обрубљена златно и на плавом пољу
носи крст Светог Саве у злату.

На седници скупштине
Општине Врачар марта
2018. године одлучено је
да се крст на грбу измени
из жуте (златне) у белу
(сребрну), а оквир штита у
црвену боју.

Алтернативни предлог Драгомира
Ацовића за велики грб Врачара
Амблем Врачара
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САВСКИ ВЕНАЦ

Грб општине Савски венац усвојен је 1993. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а аутор
ликовног решења је Драгомир Ацовић.

Грб општине користи се у три нивоа, као основни, средњи и велики.
Основни грб општине Савски венац је цветни штит на
коме је зелени тробрег, у чијем је подножју сребрна таласаста греда, а изнад ње преко свега златан храстов венац
у дну везан српском тробојком, преко тога је постављен
сребрни двоглави орао златно оружан и истих таквих
језика и ногу, на чијем је грудима круна краља Петра I
у природним бојама.
Средњи грб је истоветан са основним грбом, али је штит
надвијен златном бадемастом круном са три зупца изнад штита.
Велики грб је истоветан са средњим грбом, али садржи и
два држача у виду сребрних лабудова, златних кљунова
и ноката и црних ногу, крила подигнутих за полетање;
сваки држач придржава јарбол стега, природне боје и зла
том окован, златног врха, и то десни држач истим таквим ресама оперважен стег града Београда, а леви држач
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истим таквим ресама оперважен стег општине Савски
венац. На постаменту великог грба црним словима
исписано је Савски венац. Застава општине Савски венац има поље квадратног облика и црвене боје у коме
је изнад црвеног тла спуштена таласаста бела греда
изнад које се уздиже зелени тробрег, а у горњем кантону,
уз јарбол, налази се златни храстов венац увезан српском
тробојком.

Амблем општине Савски венац

Предлог решења средњег грба
Савског венца
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НОВИ БЕОГРАД
Грб општине Нови Београд усвојен је 2004. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а
аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.
У црвеном између две групе од по три сребрне картице
(свака група 2+1) исти такав витао испуњен је плавим
пољем, на коме се из стопе издиже ескарпирано црвено
брдо, а на врху брда сребрна каменом озидана Београдска тврђава са две куле мотриље на угловима, свака са
по једним црним прозором, лучне капије отворене пољем
и круништем са 2 + 2/2 видљива мерлона и са двоспратном кренелисаном и каменом озиданом кулом на којој
се на сваком спрату виде по два црна прозора.
Средњи грб је истоветан са основним грбом, али штит
је крунисан златном бадемском круном са четири видљива мерлона.
Велики грб је истоветан са средњим, али са додатим
држачима. Држачи штита су две природне ластавице
(Hirundo domestica) у лету. Златом окованих копаља,
постављених вертикално од штита и држача, вију се
у поље златним ресама оперважене заставе: Београда
(десно) и Градске општине (лево). У дну грба је трака
исписана плавим НОВИ БЕОГРАД.
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Алтернативни предлози Драгомира Ацовића за велики и основни грб
Новог Београда

Беџ Новог Београда
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Амблем Новог Београда

Изложба Грбови Београда и београдских општина

Предлог Ивана Сарајчића за средњи и велики грб Новог
Београда
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Преглед предлога, мишљења и сугестија у вези са израдом грба општине Нови Београд
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ЗВЕЗДАРА
Грб Градске општине Звездара усвојен је 1993. године.
Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а
аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.
Градска општина Звездара има грб и заставу.
Грб има форму штита на коме је на пољу плаве боје
уски златни крст, а преко њега сребром оперважено црно
кружно поље на ком је седам златних звезда сазвежђа
Малог медведа, са звездом Поларис, која је у левом кантону, и звездом Кохаб, у стопи поља, нешто већим од
осталих звезда.
Градска општина Звездара ће увек користити грб у описаном облику или у свечанијим варијантама и то: као
средњи грб који је исти као грб из претходног става,
али је штит крунисан златном бедемском круном са четири зупца и као велики грб, који је исти као средњи, али
је допуњен са два златна грифона, црвених језика и ноктију, као држачима штита. Поред грифона пободени су
црни јарболи копаља, златом окованих и златних врхова, са којих се у поље вију златним ресама оперважени
стегови, десно града Београда, лево градске општине
Звездара. Грифони стоје на постаменту у виду травнатог брежуљка, а у дну композиције је на белој траци написано црним словима Звездара.
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Градска општина Звездара има своју заставу. Застава
градске општине Звездара је квадратног облика, плаве
боје, са седам златних звезда сазвежђа Малог медведа,
распоређених као у грбу градске општине Звездара и са
црвеним кантоном на коме је сребрни крст између четири иста таква оцила уз врх јарбола.

Амблем Звездаре

Основни грб Звездаре у
различитим приказима
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ЗЕМУН
Питање хералдичких обележја Земуна је специфичнo
јер је он већ поседовао свој историјски грб. Због тога је
приликом редизајнирања долазило до несугласица између општинских власти и аутора идејних решења. Основни елементи грба који се налазе у штиту нису довођени у питање. У свим верзијама у средишту су дрво, лав
и јелен. Несугласице су настајале око средњег и великог
грба. Код средњег је спорна бедемска круна, која је у најстаријој верзији из 19. века имала пет мерлона. У том
облику средњи одудара од грбова других београдских
општина и грба града Београда, код којих мерлони по
хералдичким правилима говоре о броју становника насељеног места.
Градска општина има свој грб и своју заставу. Грб градске општине Земун има четвороугласти „француски”
штит плаве боје. На подножју штита је зелени тробрег
из којег расте зелено крошњасто стабло. С десне стране
стабла лежи (одмара) јелен у природној боји, окренут
према стаблу, с леве стране стабла стоји усправан златни лав, који у подигнутој десници држи сребрну сабљу
(кривошију). Изнад штита је златна зидна круна са пет
шиљака. Чувари грба су два оклопљена ратника који једном руком држе грб, а у другој црвени штит са белим
(сребрним) крстом и четири бела (сребрна) оцила. Грб
почива на ленти плаве боје, на којој је девиза исписана ћириличним златним словима: Земун.
Застава градске општине је пропорција два према један
(2 : 1) у хоризонтали, бела са грбом Земуна.
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Велики грб је у периоду од 2004. до 2005. године садржао златне лавове као држаче. У дну грба, на ленти, налазио се мотив „Одувек, Земун, Заувек”, док је постамент,
сачињен од плавог и зеленог поља одвојеног белом вијугавом линијом, био покушај да се у композицију убаци
мотив реке.
Грб Земуна у употреби од 2004. до 2005.

Предлог Драгомира Ацовића за велики грб Земуна
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ПАЛИЛУЛА

Грб општине Палилула усвојен је 2006. године.

Општина има грб и заставу у складу са законом. Користи
грб у три нивоа, и то као основни, средњи и велики грб.
Основни грб општине је штит раздељен и горе расцепљен златном бојом, и то у првом пољу на црвеној подлози
осликана је златна лула, у другом пољу на плавој подлози
златном бојом осликане су контуре цркве Светог Марка, испод којих се налазе две златне таласасте линије,
у трећем пољу је на белој подлози златним линијама осликан шатор са златним кључем унутар шатора, а испод тога је златним словима исписано „1830”. Испод
поља је исцртана полукружна трака, у којој је црним словима исписано: „Палилула – Београд”.
Средњи грб општине истоветан је са основним грбом,
али је штит на средњем грбу крунисан златном бедемастом круном са три зупца, а у средини круне је златни
лав са златним мачем.
Велики грб општине истоветан је са средњим грбом,
осим што у полукружном делу није исписано „Палилула
– Београд”. С обе стране великог грба општине налазе
се два држача, и то с десне стране грба налази се
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Свети првомученик архиђакон Стефан одевен у ђаконски стихар кафене боје, преко кога је пребачен ђаконски
орар плаве боје, украшен жутим крстовима. У десној
руци држи кадионицу. С леве стране налази се Свети
апостол и јеванђелист Марко одевен у бели хитон, преко кога носи црвени химатион. У левој руци држи Јеванђеље. Свети првомученик архиђакон Стефан и Свети
апостол и јеванђелист Марко између себе и штита придржавају сребрна, златно окована и златног врха копља,
са кога се у поље вију златним ресама опшивени стегови
квадратног облика: десни – Београда и леви – Палилуле.
Свеци стоје на постаменту у виду травнатог брежуљка. У дну грба вије се бела извијена трака на којој
је црним словима исписано: на десној страни, испод
лика Светог првомученика архиђакона Стефана – „Св.
Стефан”; у средини, испод основног грба општине –
„Палилула”, на левој страни испод лика Светог апостола и јеванђелисте Марка – „Св. Марко”.
Застава општине је квадратног облика, са мотивима
као на основном грбу општине, осим што није исписано
„Палилула – Београд”.
Предлози Драгомира Ацовића
за основни, средњи и велики грб
Палилуле
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РАКОВИЦА

Грб општине Раковица усвојен је 1998. године. Аутор је
Никола Докмановић.

Мали основни грб је златно оперважени плави штит,
чија је црвена глава раздељена по плитком конкавном и
обрнутом шеврону, преко свега сребрна фасада са златним вратима капеле Св. Петке раковичког манастира,
која почива изнад азурне пречаге са полукружним испадом у средини обострано фимбрираним сребром; сребрни
тролисни крст на куполи капеле почива у средини црвене главе штита, док подножје штита са средином спаја
сребрни разломљени шеврон суперпониран преко свега.
Средњи грб је истоветан са малим грбом, надвишен
златном бедемском круном са четири видљива мерлона
и три реда златних тесаника у распореду 5 + 4 + 5,
који имају спојнице на преклопу.
Велики грб је истоветан са средњим грбом, допуњен
држачима – десно Св. апостол Вартоломеј, мрке косе
и браде, видљивих делова тела у сребру, одевен у жуту
ризу са златним перибрахионима, огрнут плавим огртачем преко левог рамена, обувен у природне сандале, са
златним српом у повијеној десној руци, а лево Св. апостол Варнава, мрке косе и браде, видљивих делова тела у
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сребру, одевен у зелену ризу са златним перибрахионима,
огрнут љубичастим огртачем преко левог рамена, обувен у природне сандале, са светим Јеванђељем повезаним
у пурпур, са црном рунделом у којој је сребрни крст на
корицама, црвеном рикном и златним оковом у савијеној
левој руци; уз држаче су усправљена сребрна, златно окована копља стегова, и то уз десни држач златним ресама оперважени стег Београда, а уз леви држач истим таквим ресама оперважени стег титулара који на квадратном пољу понавља мотив са штита. Држачи стоје
на постаменту са мотивом „златне траве”, према мотиву са окова иконе Исуса Христа из Цркве Богородице
Перивлепте (Охрид) из 1263. године. У дну грба је бела
трака исписана црним словима „Раковица” (у средини),
односно испод сваког држача имена „Св. апостол Вартоломеј” и „Св. апостол Варнава”.
Општина Раковица има заставу. Застава је квадратног облика, са три слободне стране оперважена златним
ресама. Са четврте стране повезана је трима окастим
везама са копљем носачем. Величина окастих веза добија
се тако што се висина заставе подели на пет једнаких
делова. Сваки непарни део висине је пун и представља
везу са копљем, а сваки парни је празан. Обојени су тако
да први одозго буде црвене боје, а друга два плава. Средњи део заставе има потпуно исту садржину као централни штит, мали амблем, развијен тако што су све
линије продужене до граница квадрата.
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Ревизија решења Николе Докмановића за
грб Раковице од стране српског хералдичког
друштва „Бели орао”, 27. мај 1997.
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Предлог средњег грба Раковице
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ВОЖДОВАЦ

Грб Градске општине Вождовац усвојен је 1993. године.
Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”,
а аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.

Грб општине Вождовац је штит раздељен и горе расцепљен, у првом пољу је на црвеном сребрни крст између
четири исто таква оцила, у другом пољу на плавом
отргнута глава вепра, окружена златно, црвеног језика,
прободена кроз чело, по косини, златном стрелом, у
трећем пољу на сребрном двострука ружа, унутрашња
црвена, спољна плава, златног семена и залистака.
Општина Вождовац има и свечаније верзије грба:
1) средњи грб, који је истоветан са описаним грбом, али
је штит крунисан златним бедемском круном са четири
зупца;
2) велики грб, који је истоветан са средњим грбом, али
садржи и држаче. Десни држач је пропети црвени вепар,
златно оружан, златних чекиња и папака, црвеног језика, прободен кроз чело по левој косини златном стрелом,
а леви држач је сребрни пропети коњ, златне гриве,
репа и копита. Оба држача између себе и штита придржавају и црвено, златно оковано и златног врха копље, са кога се у поље вију златним ресама опшивани
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стегови Београда (десни) и општине Вождовац (леви).
Држачи стоје на постаменту у виду травног брежуљка.
У дну грба је бела изувијана трака исписана црним словима „Вождовац”.
Застава општине Вождовац је квадратног облика, са
мотивом као на штиту грба.
Напомена у вези са идејним решењем грба општине Вождовац
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ЧУКАРИЦА

Грб општине Чукарица усвојен је 1997. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”,
а аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.

Градска општина Чукарица има грб и заставу. Грб градске
општине Чукарица користи се у три нивоа: основни,
средњи и велики.
Блазон основног грба гласи: „У сребру зелени тробрег,
изнад кога је представљен између два златна црвено
увезена снопа жита плави штит са златним крстом,
који израста из таласастим резом раздељеног сребрног
подножја које пресеца плава таласаста греда, а око свега је зупчаста црвена бордура”.
Блазон средњег грба гласи: „У сребру зелени тробрег, изнад кога је представљен између два златна црвено увезена снопа жита плави штит са златним крстом, који
израста из таласастим резом раздељеног сребрног подножја које пресеца плава таласаста греда, а око свега
је зупчаста црвена бордура. Штит крунисан златном
бедемском круном са четири видљива мерлона. Испод
штита бела трака исписана називом ’Чукарица’ ”.
Блазон великог грба гласи: „У сребру зелени тробрег, изнад кога је представљен између два златна црвено увезана
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Предлози Драгомира Ацовића за
велики и основни грб Чукарице

снопа жита плави штит са златним крстом, који израста из таласастим резом раздељеног сребрног подножја
које пресеца таласаста греда, а око свега је зупчаста
црвена бордура. Штит крунисан златном бедемском круном са четири видљива мерлона. Држачи су два плава осврнута орла, златних кљунова и ногу, црвених језика и
канџи, подигнутих крила, са тробојном овојницом око
врата, са које на грудима виси златан крст. Уз држаче
су пободена црна, златом окована копља, са којих се у
поље вију златним расадима оперважени стегови, десно
Београда, а лево титулара (стег титулара понавља мотив са штита на квадратном пољу). Држачи стоје на
травом обраслом тробрегу са представом реке Саве у
дну: испод постамента је бела трака исписана називом
’Чукарица’ ”.
Градска општина Чукарица има стег чији је изглед дефинисан блазоном великог грба као стег уз левог држача.

Амблем Чукарице
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ГРОЦКА

Општина Гроцка користи псеудохералдички амблем,
који се у статуту општине назива грбом.
Општина има грб. Грб општине израђен је у старој хералдичкој форми штита. Елементи амблема су развијена повеља на којој се налази натпис „Гроцка на Дунаву”
у зеленој боји. Контура амблема је плава. У централном
делу амблема је сунце из кога иду зраци према периферији. Сунце и зраци су жути, а површина између зрака је
плава. Од Сунца наниже у форми изврнуте купе иде стилизован грозд од петнаест зрна. Бочно од грозда таласасто је приказана река. Грозд је зелене боје, а река плаве.
На самом дну амблема црвеном бојом написана је година
878.
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СОПОТ

Општина Сопот користи псеудохералдички амблем, који се у статуту општине назива грбом.
Општина има свој грб. Грб општине је штитастог облика и садржи пет елемената који симболизују најбитније одлике општине Сопот. Централно место заузима споменик борцима Космајско-посавског партизанског одреда на подлози која представља планину Космај. У подножју споменика уцртан је назубљени метални точак, а испод њега се налазе три храстова листа са два жира. Са
обе стране споменика налазе се гранчице шљиве са по два
плода. У основи грба уцртана су два класа пшенице, између којих је уписано „Градска општина Сопот”.
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СУРЧИН

Општина Сурчин усвојила је грб 2007. године, на основу рeзултата анонимног конкурса који је расписала. Грб
је дело ауторског тима Слободан и Зоран Станић.

Градска општина има грб. Грб сачињава штит стандардног облика, односа страна ширине према висини 4 : 5,
уоквирен златним обрубом. Поље штита је јединствено, без изражених подела на мања поља. Сама композиција на штиту визуелно је подељена трипартитно по
висини на три једнаке зоне.
Прва зона (доња трећина поља штита) представљена
је наизменичним тракама зелене и црне боје, које се зракасто спајају у једној тачки (централна перспектива)
која се налази на горњој ивици ове зоне и представља
хоризонт.
Друга зона (средња трећина поља штита) садржи неколико елемената. Позадина која је заједничка за средњу и
горњу трећину композиције штита је плаве боје.
Други елемент је облика одсечка круга, златне боје,
постављен на доњу ивицу ове зоне – хоризонт и представља прелаз и везу прве и друге трећине композиције.
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Трећи елемент чини седам стилизованих пшеничних
класова златне боје, чија се висина смањује ка левој и
десној страни штита. Број класова представља седам
насеља који су оснивачи општине и припадају општини
Сурчин (Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, Прогар,
Бечмен и Петровчић).
Трећа зона (горња трећина поља штита) садржи два
елемента. Први је позадина плаве боје, која је заједничка
за средњу и горњу трећину композиције на штиту, а други
стилизована представа авиона који узлеће, беле боје.
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БАРАЈЕВО
Грб Барајева израдило је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.
Скупштина општине усвојила је 2004. године одлуку о
грбу и стегу општине и места Барајево.
Блазон основног грба гласи: „Штит раздељен, горе у плавом квадратно испражњени крст чије краке формирају
по три златна житна класа, док у простору између
кракова по две лисне влати међусобно образују иницијал
имена Богородице, а доле у сребру између четири црвена
оцила, 2 + 2, златном стрелом у чело рањена одсечена
црна глава дивљег вепра, црвеног језика и оружана златно”.
Блазон средњег грба гласи: „Основни грб надвишен сребрном бедемском круном са три видљива мерлона. Испод
штита исписан је назив места и општине”.
Блазон великог грба гласи: „Основни грб надвишен сребрном бедемском круном са три видљива мерлона. Држачи
штита су два природна петла, уз које стоје у тло пободена и златом окована копља стегова опшивених златним ресама, и то десно Београда, а лево Титулара. Постамент је травом обрастао брежуљкасти предео са две
стене на којима стоје петлови. Испод штита исписан
је назив места и општине”.
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Општина Барајево има квадратни стег следећег блазона:
„У плавом квадратно испражњени крст чије краке формирају по три златна житна класа, док у простору између кракова по две лисне влати међусобно образују иницијал имена Богородице”.

Амблем Барајева

Алтернативни предлози Драгомира Ацовића за велики грб Барајева
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ОБРЕНОВАЦ
Грб општине Обреновац усвојен је 2003. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”, а аутор ликовног решења је Александар Палавестра.

Грб градске општине има две свечане верзије: средњи и
велики грб.
Средњи грб има облик штита плаве боје са сребрним
шевроном, између три сребрне шајке са пуним једрима.
На шеврону се налази црвено, надоле окренуто оцило.
Штит је крунисан златном бедемском круном са три
мерлона.
Велики грб је истоветан са средњим грбом, с тим што
има два држача у виду две чапље – десно црвена, а лево
сива. Између држача и штита пободено је по једно
златом оковано природно копље, са кога се у поље вију
ресама оперважени стегови, лево Београда, а десно Обреновца. Постамент означава травом обраслу равницу,
а у подножју има белу траку исписану именом градске
општине.
Застава – стег градске општине је поље квадратне форме у црвеној боји, на коме се налази сребрни крст преко кога је сребрно поље са плавом шајком.

69

Предлози хералдичког друштва „Бели орао” за грб Обреновца

Историјски архив Београда
Амблем Обреновца

Извештај о изјашњавању грађана за избор грба
општине Обреновац
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МЛАДЕНОВАЦ

Грб општине Младеновац усвојен је 2002. године. Израдило га је српско хералдичко друштво „Бели орао”. Аутор идејног решења је почасни члан друштва Алексеј
фон Бирон, а ликовног Драгомир Ацовић.
Грб општине користи се у три нивоа, као основни, средњи и велики грб.
Основни грб је плави штит раздељен сребрном гредом,
у врху два, један ка другом нагнута златна кондира, из
којих се изливају и спајају сребрни млазеви воде која се
као угнути клин улива у поменуту сребрну греду, а из
стопе штита црни наковањ из кога израста крстообразна златна тролисна младица храста.
Средњи грб је истоветан са основним грбом, али је штит
надвишен златном бедемском круном са три видљива
мерлона. Испод грба је гримизноцрвеном бојом исписано
име насељеног места и општине.
Велики грб је истоветан са средњим грбом, с тим што
на златној бедемској круни стоји бели голуб раширених
крила, златног кљуна и црвених ногу, око чије главе сија
златни ореол са црвеним уписаним крстом. Десни чувар
штита је пропети бели коњ црних копита, зауздан,
оседлан и опремљен како приличи коњу деспота, то јест
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оглав, узде и колани пурпурни, пурпурни прекривач седла,
бела покривка извезена гримизним двоглавим орловима,
а леви чувар је пропети црвени срндаћ, златно оружан и
истог таквог језика и папака, прободен кроз врат златном стрелом. Између чувара и штита о тло су ослоњена црвена златом окована копља, са којих се у поље вију
златним ресама оперважени стегови, и то десно стег
Београда, а лево стег Младеновца (на плавом, изнад снижене сребрне греде, крстообразна златна тролисна младица храста). Постамент је природни травом и пољским цвећем обрасли брежуљкасти предео космајског подножја, а испод штита је пали деспотски пурпурни
тоболац отворен удесно, украшен сребром и златом, са
мотивом сребрног двоглавог орла; у тоболцу су три златне
стреле, а испод тоболца, по левој косини, на тлу леже
две златне стреле. Испод грба је гримизноцрвеном бојом
исписано име насељеног места и општине.
Застава општине је квадратног облика, у основи плаве
боје, а на њој је, изнад снижене сребрне греде, крстообразна златна тролисна младица храста.

Предлози Алексеја фон Бирона за грбове Оџака,
Петровграда (Зрењанина), Аранђеловца и Младеновца
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ЛАЗАРЕВАЦ
Грб општине и насељеног места Лазаревац усвојен је
2003. године. Израдило га је српско хералдичко друштво
„Бели орао”, а аутор ликовног решења је Драгомир Ацовић.
Грб општине Лазаревац користи се у три нивоа, као
основни, средњи и велики грб.
Блазон основног грба гласи: „У сребру између два црвена
крина по хоризонтали исти такав стуб у коме је с краја
на крај сребрни крст, а у средишту преко свега штит
раздељен зелено и црно са сребрном западном фасадом
костурнице – цркве Св. Димитрија такође преко свега”.
Блазон средњег грба гласи: „Основни грб надвишен златном бедемском круном са три видљива мерлона. Испод
штита исписан је назив места и општине”.
Блазон великог грба гласи: „Основни грб надвишен златном бедемском круном са три видљива мерлона. Чувари
грба су два анђела са златним ореолима, црвеним тракама око чела и црвеним орарима оперваженим златом
укрштеним на грудима, одевена у дуге беле хаљине, од којих сваки држи пурпурно златном оковано копље са кога
се у поље вије златним ресама оперважен стег Београда
(десно), односно титулара (лево). Постамент је травом
обрастао брежуљак, у чијем су подножју плави таласи
Колубаре. Испод грба исписано је име насељеног места
и општине”.
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Општина Лазаревац има квадратни стег следећег блазона: „На белом између два црвена крина по хоризонтали исти такав стуб у коме је с краја на крај бели
крст, а у средишту преко свега штит раздељен зелено
и црно са белом западном фасадом костурнице – цркве
Св. Димитрија такође преко свега”.

Амблем Лазаревца

Алтернативни предлози Драгомира Ацовића за основни и велики
грб Лазаревца
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ПОПИС ЕКСПОНАТА
Историјат грба Београда
• Две реконструкције потенцијалног изгледа грба Београда из времена деспота Стефана,
које је израдио професор Милош Ћирић и објавио у књизи Грб града Београда. Милош
Ћирић, Грб града Београда, Београд 1991. 25, 50
• Грб Београда из Валвозоровог кодекса (17. век). Johann Weichard Valvasor, Bartholomaeus
Ramschissl, Opus insignium armorumque regum et regnorum nec non tam aliorum quam et
Carnioliae Principum, Baronum, nobelium, civuitatem et oppidarum, etc. 1687-1688, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1993. 303
• Реконструкција грба Београда израђена у Земуну 1929, према карти о опсади Београда из
1717. године. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
• Погрешне интерпретације грба Београда из Брокхаусове (1898) и Ларусове (1960)
енциклопедије. Драгомир М. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд 2008. 633
• Печат који су аустријске власти користиле за време владавине у Београду, од 1718. до
1739. године. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
• Предлог новог градског грба, који је аустријски командант Београда Александар од
Виртемберга упутио Ратном већу у Бечу. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
• Предлог градског грба који је Ђорђе Стратимировић изнео у чланку Њешто о Београду
и његовом грбу (1895) и рестилизована верзија коју је Арпад Балаж израдио 1931. године.
ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
• Реконструкција Милоша Ћирића објављена у књизи Грб града Београда, рађена према
члану 111 нацрта Закона о општинама из 1914. године. Милош Ћирић, Грб града Београда,
Београд 1991. 58
Конкурс за израду градског грба
• Идејна решења које је Ђорђе Чарапић изнео током рада стручног одбора за грб града
Београда. Библиотека града Београда
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Идејна решења које је Живојин Лукић изнео током рада стручног одбора за грб града
Београда. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
Текст конкурса за најлепшу скицу грба града Београда. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
Захтев председника београдске општине Милана Нешића упућен Марији Илић Агаповој
да се распише конкурс за нови градски грб. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
Седница оцењивачког одбора за избор најбоље скице за грб Беогарда, 5. новембар 1931.
Библиотека града Београда, инв. бр. 2608, Ф II 859
Три такмичарске скице са конкурса за израду градског грба. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
Списак скица које су поднете на конкурс за грб града Београда. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
Реферат о конкурсу за најбољу скицу грба града Београда, 8. децембар 1931. ИАБ, ОГБ,
инв. бр. 315
Друго место на конкурсу – „Urbi Renascenti – Signum Renatum” Вере Бојничић. ИАБ, ОГБ,
инв. бр. 315
Похвална скица – „Етерна 12” Димитрија Мордвинова. ИАБ, ОГБ, инв. бр. 315
Прво место на конкурсу – „Црвена тројка” Ђорђа Андрејевића Куна. Првобитна скица
која је победила на конкурсу (у техници Петрасанкте) и преправљена верзија у боји, која
је постала нови грб Београда. Београдске општинске новине, бр. 1 год. 50, јануар 1932. 1
Образложење Суда којим се одбија захтев Ђорђа Андрејевића Куна за обештећење. ИАБ,
ОГБ, инв. бр. 315
Камени рељеф грба Београда на Мосту краља Александра (Бранковом мосту). Фотографија
Марка Перића
Фонтана у облику тврђаве са грба Београда у дворишту и витраж изнад улазних врата
зграде Музеја и Библиотеке града Београда (Змај Јовина 1). Фотографија Марка Перића

Грб за време СФРЈ
• Званични грб Београда од 1945. до 1991. Драгомир М. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд
2008. 636
• Упрошћена „дизајнерска” верзија грба, у употреби упоредно уз званични грб од 1960. до
1991. Милош Ћирић, Грб града Београда, Београд 1991. 76
• Примери уметничке слободе у приказивању грба. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића;
Милош Ћирић, Грб града Београда, Београд 1991. 95
• Грб Београда на обелиску код Бранковог моста. Фотографија Марка Перића
• Ознаке Градског саобраћајног п редузећа Београд. Милош Ћирић, Грб града Београда,
Београд 1991. 72
• Ознаке које су користиле службе електродистрибуције и градског водовода. Милош
Ћирић, Грб града Београда, Београд 1991. 98
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•
•
•

Грб Историјског архива Београда. Власништво Историјског архива Београда
Привезак за кључеве, промотивни материјал за Олимпијске игре у Београду 1996.
Власништво Марка Перића
Значке са мотивима грба Београда. Власништво Марка Перића

Повратак хералдичким начелима
• Блазон грба Београда. Статут Града Београда, члан 8, Службени лист града Београда,
39/08, 17. октобар 2008. 2
• Зоран Милер, „Грб Београда није заштићен законом”, Политика, 26. јул 1989.
• Н. Тркља, „Вратити Београду његов грб”, Политика, 8. мај 1989.
• Предлози Милоша Ћирића за нови грб Београда, које је објавио у књизи Грб града Београда
(1991). Милош Ћирић, Грб града Београда, Београд 1991. 105, 109
• Основни, средњи и велики грб и стег (застава) Београда, аутор Драгомир Ацовић. ИАБ,
Легат Драгомира Ацовића
• Варијантни предлози Драгомира Ацовића за велики грб Београда. ИАБ, Легат Драгомира
Ацовића
• Велики грб Београда на повељи урученој Нелсону Мандели поводом проглашења за
почасног грађанина Београда. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Грб Универзитета у Београду, аутор Драгомир Ацовић. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Грб Историјског архива Београда. ИАБ
• Ацовић, Драгомир М., Грбови града Београда, Београд 2000.
• Еталон средњег и великог грба града Београда. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Грбови београдских општина
Стари град
• Блазон грба Старог града. Статут градске општине Стари град (пречишћен текст), члан 6,
Службени лист града Београда, 4/14, 23. јануар 2014, 8
• Еталон грба Старог града. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Амблем Старог града. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлог за незванични грб Дорћола, аутор Љубодраг Грујић. ИАБ, Легат Драгомира
Ацовића
Врачар
• Блазон грба Врачара. Статут градске општине Врачар (пречишћен текст), члан 4, Службени
лист града Београда, 57/15, 2. октобар 2015, 4
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•

Еталон грба Врачара. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Амблем Врачара. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Алтернативни предлог Драгомира Ацовића за велики грб Врачара. ИАБ, Легат Драгомира
Ацовића
На седници скупштине Општине Врачар марта 2018. године одлучено је да се крст на
грбу измени из жуте (златне) у белу (сребрну), а оквир штита у црвену боју. ИАБ, Легат
Драгомира Ацовића

Савски венац
• Блазон грба Савског венца. Статут градске општине Савски венац, члан 7, Службени лист
града Београда, 45/08, 17. новембар 2008, 40
• Еталон грба Савског венца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Амблем Савског венца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлог решења средњег грба Савског венца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Нови Београд
• Блазон грба Новог Београда. Статут градске општине Нови Београд (пречишћен текст),
члан 6, Службени лист града Београда, 3/11, 16. фебруар 2011, 7-8
• Еталон грба Новог Београда. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлог Ивана Сарајчића за основни, средњи и велики грб Новог Београда. ИАБ, Легат
Драгомира Ацовића. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Алтернативни предлог Драгомира Ацовића за велики грб Новог Београда. ИАБ, Легат
Драгомира Ацовића
• Беџ Новог Београда. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Амблем Новог Београда. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Алтернативни предлог Драгомира Ацовића за основни грб Новог Београда. ИАБ, Легат
Драгомира Ацовића
• Преглед предлога, мишљења и сугестија у вези са израдом грба општине Нови Београд.
ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Земун
• Блазон грба Земуна. Статут градске општине Земун (пречишћен текст), члан 5, Службени
лист града Београда, 43/13, 30. септембар 2013, 2
• Еталон грба Земуна. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлог Драгомира Ацовића за велики грб Земуна. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Грб Земуна у употреби од 2004. до 2005. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
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Звездара
• Блазон грба Звездаре. Одлука о грбу и застави градске општине Звездара, чланови 2 и 3,
Службени лист града Београда, 11/09, 25. март 2009, 3
• Еталон грба Звездаре. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Основни грб Звездаре у различитим приказима. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Амблем Звездаре. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Палилула
• Блазон грба Палилуле. Статут градске општине Палилула, члан 7, Службени лист града
Београда, 43/08, 14. новембар 2008, 25
• Еталон грба Палилуле. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлози Драгомира Ацовића за основни, средњи и велики грб Палилуле. ИАБ, Легат
Драгомира Ацовића
Вождовац
• Блазон грба Вождовца. Статут градске општине Вождовац (пречишћен текст), члан 6,
Службени лист града Београда, 36/10, 8. новембар 2010, 13
• Еталон грба Вождовца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Напомена у вези са идејним решењем грба Вождовца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Раковица
• Блазон грба Раковице. Одлука о грбу и застави градске општине Раковица, чланови 5 и 6,
Службени лист града Београда, 17/09, 15. април 2009, 6-7
• Еталон грба Раковице. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлог средњег грба Раковице, ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Ревизија решења Николе Докмановића за грб Раковице од стране српског хералдичког
друштва „Бели орао“, 27. мај 1997. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Чукарица
• Блазон грба Чукарице. Статут градске општине Чукарица (пречишћен текст), члан 6,
Службени лист града Београда, 61/14, 10. јул 2014, 3
• Еталон грба Чукарице. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлози Драгомира Ацовића за основни и велики грб Чукарице. ИАБ, Легат Драгомира
Ацовића
• Амблем Чукарице. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
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Гроцка
• Блазон грба Гроцке. Статут градске општине Гроцка, члан 9, Службени лист града
Београда, 42/08, 12. новембар 2008, 8
• Еталон грба Гроцке. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Сопот
• Блазон грба Сопота. Статут градске општине Сопот, члан 7, Службени лист града
Београда, 45/08, 17. новембар 2008, 53
• Еталон грба Сопота. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Сурчин
• Блазон грба Сурчина. Статут градске општине Сурчин, члан 6, Службени лист града
Београда, 44/08, 17. новембар 2008, 74
• Еталон грба Сурчина. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Барајево
• Блазон грба Барајева. Одлука о грбу и стегу општине и места Барајево, чланови 2 и 3,
Службени лист града Београда, 17/04, 4. август 2004, 885-886
• Еталон грба Барајева. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Алтернативни предлози Драгомира Ацовића за велики грб Барајева. ИАБ, Легат
Драгомира Ацовића
• Амблем Барајева. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Обреновац
• Блазон грба Обреновца. Статут градске општине Обреновац (пречишћен текст), члан 8,
Службени лист града Београда, 19/14, 14. март 2014, 11
• Еталон грба Обреновца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Предлози хералдичког друштва „Бели орао” за грб Обреновца. ИАБ, Легат Драгомира
Ацовића
• Извештај о изјашњавању грађана за избор грба општине Обреновац. 21. август 2002.
ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Амблем Обреновца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
Младеновац
• Блазон грба Младеновца. Статут градске општине Младеновац (пречишћен текст), члан
6, Службени лист града Београда, 40/10, 30. новембар 2010, 6
• Еталон грба Младеновца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
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•

Предлози Алексеја фон Бирона за грбове Оџака, Петровграда (Зрењанина), Аранђеловца
и Младеновца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића

Лазаревац
• Блазон грба Лазаревца. Одлука о грбу и стегу општине и насељеног места Лазаревац, чланови 2 и 3, Службени лист града Београда, 15/03, 2. јун 2003, 585-586
• Еталон грба Лазаревца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Алтернативни предлози Драгомира Ацовића за основни и велики грб Лазаревца. ИАБ,
Легат Драгомира Ацовића
• Амблем Лазаревца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
• Пројекат грба и стега Лазаревца. ИАБ, Легат Драгомира Ацовића
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