
Грб и застава Републике Србије 
 

Свака држава има свој грб, заставу и химну. Грб Републике Србије 
користи се као Велики грб и Мали грб. Велики грб јесте црвени штит на којем 
се налази, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао. На 
орловим грудима налази се црвени штит, на којем је сребрни крст са четири 
оцила. Штит је крунисан златном круном Немањића и заогрнут богато 
украшеним плаштом крунисаним златном круном. На малом грбу нема 
плашта са круном. 

Оцило (огњило, кресиво) јесте назив за комад челика којим се некада 
ударало у кремен-камен да се изазове варица и запали ватра. Четири С (односно 
четири оцила) на грбу Србије временом су добила значење српског гесла: Само 
слога Србина спасава. 

Велики грб се употребљава на зградама највиших државних органа, као што су Народна скупштина 
и Влада, а у иностранству на зградама амбасада Србије. Такође, велики грб се налази на државном печату 
и новцу. Мали грб се употребљава на зградама осталих државних органа, на Државној застави и на 
војним заставама, на униформама и сл. 

Застава Србије користи се као Народна застава и као Државна 
застава. Народна застава је хоризонтална тробојка са пољима истих 
висина, одозго надоле: црвена, плава и бела. Државна застава изгледа 
исто, с тим што лево од њеног центра стоји Мали грб Републике Србије. 

Народна застава вије се сваки дан на зградама органа Републике 
Србије, а Државна застава вије се на зградама највиших органа на 
државни празник Републике Србије. У дане жалости сви државни 
органи истичу Државну заставу Републике Србије на пола копља. На 
заставу и грб Републике Србије не може се ништа исписати, нити се 
они могу мењати. Застава не сме бити изложена тако да додирује тло, 
нити као подлога или завеса. 

 
1. Заокружи тачне одговоре: 

а) Застава не сме бити изложена тако да додирује тло. 

б) Када су дани жалости, државни органи истичу Народну заставу. 

в) На Државној застави налази се Мали грб.  
г) На Државној застави налази се Велики грб. 
 

2. Велики грб у односу на Мали грб: 

а) има плашт и још једну круну. 

б) има украшени плашт са четири оцила. 

в) налази се на државном новцу. 
г) налази се на Народној застави. 

3. Обој Мали грб Републике Србије. 
 

4. Четири С (односно четири оцила) на грбу Србије временом су добила значење ког гесла? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
5. Објасни значење тог гесла: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
6. Заокружи слово испред Државне заставе Републике Србије:  
 

а)                                        б)                                          в)                                           г)                                  
  

 
    
  
 


