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SСимболи, знакови и амблеми, које користимо 
као ријечи истог значења, данас покривају сва 
поља људске дјелатности. Осим што су средство 
комуникације, јер се њима у једноставном и 
разумљивом облику преносе поруке, увијек 
говоре о нечему што је важно и на тај начин 
врше особену културну и социјалну функцију. 
Симболи су и средство интегрисања припадника 
различитих генерација, образовних и социјалних 
слојева око јединственог скупа заједничких 
вриједности и циљева.

Коријени симбола које користимо сежу у 
далеку прошлост. Зато је пожељно да се данашњи 
нараштаји упознају са кратким историјатом 
симбола које употребљавају.

Све историјске науке откривају нам прошлост, 
на основу сачуваних остатака човјекове 
дјелатности. Свједочанства о симболима су 
материјални и писани споменици, на основу којих 
можемо закључити из којег културног и духовног 
насљеђа потичу симболи које користимо.

Свака заједница симболима изражава своју 
индивидуалност. Посредством симбола, заједница 
се препознаје, и себе представља као цјелину.

Симболе из културног и традицијског насљеђа 
државе користе да би нагласиле историјски 
континуитет. Што су из веће дубине историјског 

памћења, то су дјелотворнији. Државни симболи 
су знак одређене постојаности, свим вјетровима 
историје упркос.

Грб, застава и химна спадају у најважније и 
најраспрострањеније државне симболе. Какав 
значај ови симболи имају и данас види се по 
томе што о њима најчешће говоре прва поглавља 
државних устава. Грб, застава и химна су тролист 
симбола најдубље усађених у културни, духовни, 
социјални и политички амбијент сваке државе, у 
колективно памћење сваког народа.

Данас традиција тролиста симбола није само 
привилегија држава већ је добила васељенске 
(планетарне) димензије. Најупечатљивији 
примјер су Олимпијске игре, кад је сва земљина 
кугла у знаку грба, заставе и химне, у славу свих 
спортиста свијета.

Ова публикација је приређена с циљем да 
се на популаран начин, у оквиру расположивог 
простора, саопште основни подаци о грбовима, 
заставама и химнама, везаним за простор Црне 
Горе, у разним историјским епохама.

Надамо се да ће наша публикација користити 
ширем кругу читалаца, нарочито стога што су 
државни симболи постали тема о којој многи 
дискутују, а нијесу били у прилици да сазнају 
нешто више о њиховом историјату.

Јован Б. Маркуш Цетиње, јануар 2007.
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UUПРЕДХЕРАЛДИЧКИ ПЕРИОД

У развоју цивилизација значајну улогу је 
одиграла појава симболичког представљања 
мисли и појава. У давним временима се појавило 
мноштво различитих симбола и знакова који су 
имали украсни, орнаментални карактер, а не 
хералдички (што се види на штитовима ратника 
из разних периода) јер су настали спонтано и 
произвољно, без посебне функције, система и 
правила. 

Рани религиозни симболи, тотеми и племенски 
култови спадају међу типичне ране симболе. 
Један дио ових симбола добија иста значења на 
Блиском истоку, античкој Грчкој, Риму  другдје, 
који су географски и временски раздвојени. 

Коришћени симболи били су само елементи 
будућих хералдичких знакова. Тај период, у 
хералдици познат као предхералдички, временски 
је обухватио раздобље од најстарије појаве 
симболичког представљања мисли и појава, па 
све до зачетка и појаве хералдике током 11. и 12. 
вијека. Временом се из тих првих специфичних-
нехералдичких симбола, развила средњовјековна 
симболографија, а потом и читав хералдички 
систем. Међутим, да би се од тих најстаријих 
симбола временом могао развити хералдички 
систем, било је неопходно да хералдика заиста 
постане стварна потреба свог времена.

ГРБОВИ



Символ Јин-Јанг настао је у Кини прије 4-5000 година прије 
Христа (Нове ере) одакле се ширио по Азији, као знак 
магије, мистицизма, религије и философије. Јин-Јанг је 
принцип јединства супротних појмова чија узајамност 
односа условљава покретачку снагу живота и развоја 
свијета

Распети Исус Христос 
је представљен као 
јагње (византијски 
путир из 6. вијека)

Стара Грчка – Кадмус са 
округлим штитом у�ија 
змаја, прије него што ће 
основати град Те�у (детаљ 
са античке вазе)

Рељеф из У�аида из Јужне 
Месопотамије из 2500-2400 
година прије Христа (Нове ере)

Рим – Римски 
легионар са штитом 
и другим ознакама за 

препознавање



HХЕРАЛДИЧКИ ПЕРИОД

Хералдика је помоћна историјска наука која се 
бави постанком, развојем и умјетничком израдом 
грбова, од њихове прве појаве у 11. вијеку до 
данас.

Људи су одувијек украшавали своје штитове, 
али је тек у 12. вијеку ова умјетност добила тачно 
одређена правила: тако је рођена хералдика. Име 
хералдика долази од њемачке ријечи Хералд (њем. 
Herold). Херолд је у средњем вијеку био службеник 
и гласник феудалца коме је, као познаваоцу грбова 
племства свог краја, била повјерена брига за 
распоређивање и најављивање грбова, односно 
њихових власника, на племићким састанцима, а 
посебно на витешким турнирима.

Грбови су обојени знакови, односно ликови 
који се најприје јављају на штитовима ратника 
и постепено постају њихови трајни симболи, а 
затим насљедни симболи њихових потомака. 
Сматра се да смо термин грб преузели из Русије 
(Герб), која је до њих дошла из Њемачке од ријечи 
erben, која значи наслиједити, насљеђивати или 
уопштено значење господство. Ријеч значење у 
нашем језику најприближнија је појму грб.

Прве грбове донијели су на својим штитовима 
ратници који су се вратили из I крсташког рата (1099) 
који је имао јаке и различите утицаје и посљедице 
по Европу. Источна култура је нарочито утицала 
на хералдику преко усмене и писане литературе 
и симболике. Тако су се крилати лавови, змајеви, 
џинови, легендарне и митолошке фигуре нашле 
у хералдици поред постојећих симбола и 
фигура са одређеним хералдичким значењем. У 
рукописним изворима први се грб спомиње 1127, 
а на печатима 1131. године. Да би се спријечила 
збрка симбола, код другог крсташког похода 

(1147) француски краљ Лудвиг VII је инсистрао 
на сређивању хералдичких правила, која су 
постепено регулисана, негдје раније а негдје 
касније. Њемачки краљ Фридрих Барбароса, 
када је кренуо да ослобађа Света мјеста (1189) је 
имао узорно сређена хералдичка правила, што се 
сматра за почетак праве хералдике.

До почетка 13. вијека, право ношења грба 
имали су осим владара великаши и племићи. 
Од тада су почели властите грбове истицати 
поједини градови, црквене и државне власти итд. 
До 13. вијека грб се састојао само од најбитнијег 
елемента – штита, тј. основе сваког грба. Тек 
у другој половини тог вијека познати су први 
грбови на којима је над штитом постављена 
кацига с накитом из које вири кратки плашт. Тиме 
је грб добио своје основне елементе: штит, кацигу 
с накитом (украсом) и плашт (драперију).

Јачањем владарске моћи у 13. вијеку додјела 
грба постепено постаје искључиво право владара. 
У 14. вијеку то се право проширило на све 
европске државе. Право додјеле грба од стране 
владара озакоњено је посебном повељом којом 
владар уз племство додјељује и грб који је у таквој 
повељи описан и осликан. Такве се повеље зову 
армали (од латинске ријечи arma=оружје) или 
грбовнице. Грбови и печати чинили су основни 
начин изражавања племенитог поријекла.

Хералдика је постала скуп великог броја 
хералдичких правила, која су се стално 
мијењала кроз вјекове и која су била различита 
у разним дјеловима Европе. Ова научна област 
је апсорбовала у себи елементе разних култура 
и обичаја и тиме постала важна ризница опште 
културе. Хералдика има своје строге законе. 
При описивању неког грба (а тај се опис зове 
блазон) језик хералдике се користи стандардним 



терминима, те давно установљеним бојама и 
„металима“ (сребро и злато).

Грб је специјална фигура или симболично 
графичко обликовање, према хералдичим 
правилима, који служи за разликовање одређених 
лица, породица, заједница, иституција, градова, 

области, држава, цркава и вјерских заједница, 
политичких странака, корпорација, спортских, 
културних, добротворних и других организација. 
Грбови се користе на разним службеним 
документима и употребним предметима.

Основни дио гр�а 
је штит. Овдје је 
приказан штит 

са гр�ом као 
дио украса на 

таваници 
једне 

средњо-
вјековне 

грађевине

Витезов 
штит
Риједак 

примјерак 
дрвеног 

штита из 
13. вијека, са 

пропетим 
лавом 

начињеним од 
коже. Ово је гр� 

владара Хесена у 
Њемачкој

Хералдика личности 
– као хералдика градова 
– може �ити приказана 
и на печату. Понекад је 
то читав гр�, а понекад 
лик власника гр�а у пуном 
хералдичком оклопу (Печат 
краља Едварда VII)

Британски хералдички 
штит



Каталог 
гр�ова
Хералди су 
правили 
спискове гр�ова 
учесника 
разних 
војничких 
з�ивања, 
�итака и 
турнира. 
Овај каталог 
из Карлајла 
садржи 277 
гр�ова људи из 
пратње краља 
Едварда III 
током његове 
посјете том 
граду 1334. г.

Одјећа 
украшена 
гр�овима
Месингана 
фигура сер 
Томаса 
Бленерхасета 
(умро 1531) 
у одјећи 
украшеној 
хералдичким 
знамењима

Парадни 
штит 
са гр�ом 
Виланија, 
Фиренца, 
рани 
15. вијек.

Представници крсташких витешких редова: јовановц 
(хоспиталац), њемачки витез (тевтонац) и темплар



Гр� цара Душана 
- према Београдском 

гр�овнику.

Британски гр� са чуварима 
гр�а.

За вријеме Хенрија VIII у 
�ританском краљевском 
гр�у фигуре енглеског лава 

Велики Државни 
гр� Руске империје 
- један од најљепших 
свјетских гр�ова

Велики Државни 
гр� Руске империје 

један од најљепших 
свјетских гр�ова

Велики Државни 
гр� Руске империје 

један од најљепших 
свјетских гр�ова

�ританском краљевском 
гр�у фигуре енглеског лава 

гр�овнику. За вријеме Хенрија VIII у 
�ританском краљевском �ританском краљевском 
гр�у фигуре енглеског лава 

Најстарији српски гр�, 
двоглави орао Немањића



Крчаг са гр�ом
Слика приказује крчаг 
с почетка 16. вијека, 
на чијем тијелу је 
гр� четвородјелног 
поља, какав су 
израђивале двије 
�раком спојене 
породице. Знамења 
једне од њих 
појављују се двапут 
у пару са знамењима 
друге

Руски мали гр�, 
везен на тканиниВитешка знамења, гр�ови и заставе,

цртеж ратног �рода, 15. вијек.

На слици “Крунисање Душаново за цара у Скопљу 1346. г., рад Паје 
Јовановића, насликана су хералдичка о�иљежја тог времена.



Елементи хералдичког гр�а

ранг и достојанство у грбу (круна, митра...)

кацига или шлем – означава
властелински статус носиоца грба

грбовна драперија (плашт или порфира) 
– представља комбинацију хералдичке 
стилизације ратних шатора и огртача

штит са хералдичком фигуром (или 
фигурама)

- подијељен на неколико поља која говоре 
о статусу носиоца грба (насљедном 

праву, континуитету, високом поријеклу, 
заслугама...)

чувар штита 
у грбу или 

држач штита 
– су објашњавали 

на чему носилац 
грба темељи 

свој ауторитет 
(божанско право, 

духовне или 
физичке квалитете 

носиоца грба) на 
који су се позивали 

разни владари 
и племићи, и 

темељили свој 
статус

лента (трака) је 
хералдичка фигура 

у грбу на којој се 
исписује текст 

лозинке, начела или 
кратке изреке

О�лици штитова
С временом су се мијењали о�лици 
штитова. Постоје врло сложене 
та�лице развоја о�лика штитова у 
земљама Европе. Сву ову сложеност 
о�лика штитова, хералдичка наука 
је подијелила у пет основних о�лика 
штитова:

1. троугласти или варјашки
2. овални или италијански
3. квадратно-овални или шпански
4. четвороугаони или француски
5. одсјечени или њемачки

Боје у хералдици
Ликови на штиту и остали 

украсни елементи гр�а су по 
правилу о�ојени. У хералдици 

је уо�ичајено допуштена 
употре�а четири основне �оје: 

црвена, плава, зелена и црна; 
и двије металне: златна и 

сре�рна. Боје се означавају код 
нео�ојених гр�ова на приказани 

начин.



Посуда у о�лику гр�а
Руска посуда с краја 18. вијека 

израђена у о�лику двоглавог орла са 
круном – руског  гр�а



ГРБ ЦРНОЈЕВИЋА

Назив Црна Гора односи се најприје на 
географски локалитет дијела зетске државе, 
између планине Ловћен и Скадарског језера, који 
се назива Горња Зета. Од краја 15. вијека назив 
Црна Гора почиње да се употребљава као име за 
државу под династијом Црнојевића, која је имала 
континуитет са Зетом Војисављевића, Немањића, 
Балшића и Црнојевића.

Господар Зете Иван Црнојевић, водећи борбу 
за очување Горње Зете од инвазије Турака и 
претензија Млетака, послије пада Жабљака под 
турску власт 148. године премјешта престоницу на 
Обод (Ријечки град) а потом на Цетиње (Ловћенски 
долац). На Цетиње подиже своју резиденцију 
– дворац (1482) и Цетињски манастир (1484) као 
ново сједиште Зетске митрополије.

Основни елемент грба, двоглавог орла, 
посљедњег Господара Зете и првог Господара 
Црне Горе Ивана Црнојевића налази се на печату 
који је употребљавао послије 1481. године и на 
капителу Цетињског манастира. Грб Црнојевића 
уклесан је на парапетној плочи узиданој на 
апсиди садашње цркве Цетињског манастира, 
пренешеној са рушевина старе. Око орла је, као 
штит, кружни ловоров вијенац.

Мотив грба нашао је мјесто као украс на 
икунабулама из штампарије Црнојевића. Један тип 
заставице (графита) на првим јужнословенским 

ћирилским књигама у Октоиху првогласнику 
(1493/94) и Псалтиру (1494) има двоглавог орла 
идентичног са орлом Ивана Црнојевића са 
парапетне плоче Цетињског манастира и печата 
са даровне оснивачке повеље.

ДРЖАВНИ ГРБОВИ ЦРНЕ ГОРЕ

ГРБ ЦРНОЈЕВИЋА

Назив Црна Гора односи се најприје на 
географски локалитет дијела зетске државе, 



Између и испод глава, на грудима орла, су 
скраћенице за имена и ранга оснивача штампарије 
Ђурђа Црнојевића. Око орла је срцолики ловоров 
вијенац, који је у ствари хералдички штит, и два 
анђела који представљају чуваре грба

Грб Црнојевића јавља се и у илустрованој 
икунабули Октоиху петогласнику (1494). На 
свих шест илустрација приказан је грб Ђурђа 
Црнојевића. У односу на онај са заставица, 
у Октоиху првогласнику и Псалтиру, изнад 
ловоровог вијенца додана је круна. Горњу 
страну вијенца потежу двије птице, а о доњу се 
придржавају два пŷта, који су у ствари чувари 
грба

Подстицаји да Црнојевићи узму за основну 
грбовну слику, двоглавог орла, могли су доћи са 
разних страна. Падом Византије под Турке у 15. 
вијеку Русија, која је од ње примила хришћанство, 
узима византијског орла за свој симбол. Када се 
упореде печати Господара Ивана Црнојевића и 
Великог кнеза Московског Ивана Трећег сличност 
је очигледна. Црнојевићи су се могли сусрести са 
двоглавим бијелим орлом у Српској деспотовини 

већ од 1421. године када Балша III уступа Зету у 
насљеђе свом ујаку деспоту Стефану Лазаревићу. 
Двоглавог бијелог орла Лазаревићи су преузели 
од Немањића на чијем двору су били значајна 
властела и великаши. У темељу Зете стоји 
светородна династија Немањића, која је владала 
Зетом прије династија Балшића и Црнојевића, и 
сасвим је логично да Господар Иван Црнојевић 
узме симбол Српске царевине којој је Зета 
припадала. Није тешко уочити да је Византија као 
хришћанска и православна држава била узор 
свим овим земљама да за симбол узму двоглавог 
орла.

У прегледу грбова млетачког племства, у 
хроници из 16. или 17. вијека, дат је и цртеж 
породичног грба Црнојевића, који се углавном 
поклапа са изгледом грба познатог са аутентичних 
цетињских споменика с краја 15. вијека. Оно 
што је посебно значајно, наначене су и боје 
– бијели двоглави орао на црвеном пољу. Сви 
стари грбовници који приказују грб Црнојевића 
слажу се да је боја грбовног штита била црвена. 
У грбовницима постоји несагласност око боје 
двоглавог орла. Између свих тих контроверзи, 
предност, што се тиче вјеродостојности, 
заслужује поменута хроника. Јер, прије свега, 
црвено и бијело су боје предцрнојевићке, зетске 
и постцрнојевићке, црногорске хералдике.

Грб Црнојевића задржао се у званичној 
употреби, истина не дуго, и послије пада Црне 
Горе под турску власт. Станиша Црнојевић 
(Скендер-бег), најмлађи син Ивана Црнојевића, 
остао је и послије примања ислама вјеран грбу 
своје породице. У својству санџак-бега посебног 
турског санџаката Црне Горе (1513-око 1530), он 
је као свој амблем истицао двоглавог бијелог 
орла на црвеном пољу.



Двоглави орао на позлаћеном печату (аверс) Господара Зете и Црне 
Горе Ивана Црнојевића, са оснивачке повеље Цетињског манастира 
од 4. јануара 1485. године

Грб Црнојевића на јубиларној медаљи 
поводом 400 годишњице Ободске 

штампарије, 1893.г.

Гр� на апсиди Цетињског 
манастира

Византијски двоглави 
орао из Мистре на 
Пелопонезу, 15. вијек

У хришћанској теологији 
орао је знак Светог Јована 
Богослова и представља 
духовне висине до којих се 
винуо овај писац Еванђеља 
и Апокалипсе. У Византији 
је двоглави орао сим�ол који 
према Христовим ријечима: 
„Дајте цару царево, а Богу 
Божије“ опомиње на равнотежу 
између човјекових духовних и 
материјалних потре�а

Горе Ивана Црнојевића, са оснивачке повеље Цетињског манастира 

Грб Црнојевића на јубиларној медаљи 
поводом 400 годишњице Ободске 

штампарије, 1893.г.

Византијски двоглави 

Грб Црнојевића на јубиларној медаљи 
поводом 400 годишњице Ободске 



Гр� са заставица у Октоиху првогласнику и Псалтиру

Гр� из илустрација у 
Октоиху петогласнику

Најстарији од познатих 
ликова двоглавог орла појављују 

се у Малој Азији, у Месопотамији 
прије 33 вијека (12 вјекова прије 

Христа). Овај орао древних 
хетама, који су живјели у Малој 

Азији, држи у канџама два зеца и 
сим�олично приказује по�једу над 

непријатељем.

Византијски двоглави 
орао на Еванђељу 
Димтрија Палеолога, 15. 
вијек
Након пада Цариграда 
(1204) византијска династија Комнина је за гр� узела 
златног двоглавог орла у полету на црвеном пољу. Гр� 
је користила у једном периоду и династија Палеолога. 
Овај тип византијског двоглавог орла са полураширеним 
крилима и опуштеним перима, који се спрема за лет, у 
хералдици се дефинише као „двоглави орао у полету“. 
Васељенска Патријаршија и Света Гора Атонска мотив 
двоглавог орла �аштине као духовни изданак насилно 
прекинуте симфоније Васељенског царства.



Гр� Црнојевића,
према  хералдичким 

родословима европских 
династија.

родословима европских 

Детаљ двоглавог орла са одежде 
кнеза Мирослава

Под утицајем Византије се већ 
почетком 13. вијека јавља двоглави 

орао као декорација на хаљинама 
захумског кнеза Мирослава, 

најмлађег �рата Стефана Немање

Печат Великог кнеза Московског 
Ивана Трећег, 15. вијек (1485-1495)
Основни елемент гр�а, двоглавог орла, 
руски владари су преузели од Византије 
од које су примили хришћанство. Руски 
историчари узимају као годину рођења 
Државног гр�а – 1497. годину

Гр� Црнојевића 
(реконструкција Александар Л. 
Ивановић, Народни музеј Црне 
Горе, Цетиње)

Гр� Црнојевића,
према каталогу Европске 

херлдичке организације.



ГРБОВИ ИЗ ВРЕМЕНА МИТРОПОЛИТА – 
ДУХОВНИХ И СВЕТОВНИХ ВЛАДАРА ЦРНЕ ГОРЕ

Од пада Црне Горе под турску власт (1496), 
прекинут је не само државни већ и хералдички 
континуитет. Политички статус Црне Горе под 
турском влашћу условљавао је такво стање кроз 
период дужи од двјеста година.

Велика историјска прекретница на прелазу 
17. и 18. вијека створила је почетне услове за 
оживљавање хералдичких сјећања. Настојања 
на обнављању државних знамења заснивала су 
се на праву континуитета са средњовјековном 
српском државом Немањића и Црном Гором 
Црнојевића. Исте тенденције јављају се и у 
свим фазама формирања новог државног грба 
Црне Горе. Поред традиционалног двоглавог 
орла, карактеристичног и за немањићку и за 
црнојевићку епоху, додају се и секундарни 
елементи који до тада нијесу имали узор у 
хералдичкој прошлости Зете и Црне Горе, као што 
су архијерејска штака, лав, анђели, змија и други. 
Ово је логично јер су митрополити из светородне 
лозе Петровић Његош поред духовне имали и 
световну власт.

Прва позната верзија грба из времена 
Митрополита Данила Петровића Његоша чувала 
се у главном архиву Министарства спољних 
послова Русије. Својевремено је Марко Драговић 
са тога оригинала урадио копију која се данас чува 
у његовој заоставштини. На њој је биљешка да је то 
„грб црногорски представљен Русији од владике 
Данила Петровића 1715. год.“ Цртеж је драгоцјен 
као прва карика која премошћава огромни 
временски јаз између двоглавог орла Црнојевића 
и оног Петровића који почиње да се хералдички 
уобличава негдје око средине 18. вијека. Судећи по 

карактеристично обореним крилима, вјероватно 
је рађен по узору на црнојевићки грб са камене 
пластике на Цетињском манастиру или са бројних 
литургијских књига из некадашње црнојевића 
штампарије.

ГРБОВИ ИЗ ВРЕМЕНА МИТРОПОЛИТА – 
ДУХОВНИХ И СВЕТОВНИХ ВЛАДАРА ЦРНЕ ГОРЕ

Од пада Црне Горе под турску власт (1496), 
прекинут је не само државни већ и хералдички 

Митрополит 
Данило 

Петровић 
Његош

 (1670-1735)

Гр� Митрополита Данила Петровића 
Његоша из 1715. године



Грб из времена Митрополита Саве Петровића 
Његоша представља другу карику према 
уобличавању државног грба епохе Петровића. 
Он се налази на бунарској огради у једној од 
резиденција митрополита, манастиру Подмаине 
или Подострогу код Будве. Будући да је велику 
цркву у манастирском комплексу саградио 
Митрополит Сава 1747. године, овај бунар са 
четвороспратном оградом приписује се његовом 
времену.

На уклесаном грбу налази се двоглави орао 
раширених крила са великом круном над главама 
и змијом у канџама. Сам орао ријешен је на знатно 
другачији начин, од оног из времена Митрополита 
Данила. Умјесто једног птичијег тијела, оцртавају 
се два која се додирују, тако да орао не дјелује 
као двоглави, већ као два спојена орла. Оваква 
варијанта јавља се први пут и нема сличности 
са претходним и будућим двоглавим орловима у 
грбовима Црне Горе. Орловске главе немају двије 
посебне већ једну заједничку круну. Новост је и 
змија у канџама. Како је манастир Подострог у 
Маинама обновљен 1747, то би требало бити и 
година настанка грба на манастирској огради.

И сљедећих стотинак година, хералдичке 
промјене у Црној Гори могуће је пратити на 
основу сфрагистичких извора. Сфрагистика 
(од грчке ријечи сфрагис) или печатословље 
помоћна је историјска наука о развитку, изради и 
употреби печата на повељама и списима. Печати 

Митрополит Сава Петровић Његош 
(1700-1781)

Гр� са �унарске ограде у манастиру 
Подострогу (Подмаине)



(од њемачке ријечи Petschaft) отисци су ликова 
окружених натписима који су угравирани на 
печатњацима.

Печати са двоглавим орлом су бројни и 
разноврсни а припадали су митрополитима и 
институцијама које су се формирале. Први отисак 
једног оваквог печата познат је са једне предста-
вке црногорских главара которском ванредном 
провидуру од 23. априла 1749. године. Печат је 
округао а на средини је двоглави орао, између 
којих стоји крст а испод орла је лав у пролазу. Око 
грба је натпис „Мохур цијеле Црне Горе“.

Стављање крста умјесто круне над главама ор-
ла изражавало је историјску и политичку стварно-
ст у Црној Гори. Ослободилачка борба од почетка 
18. вијека добија израженија вјерска биљежја, 
супротставља крст, као симбол, исламском полу-

мјесецу. Крстом се афирмише пресудна улога 
Митрополије у ослободилачкој борби. На грбу се 
први пут појављује орао са уздигнутим крилима, 
који ће од тада постати ликовна константа за 
наредне варијанте грба. Кугле у канџама су 
наставак црнојевићке хералдичке традиције и 
оне ће се временом трансформисати у сасвим 
друге инсигнације.

Гр� са „Мохура цијеле Црне 
Горе“, 1749. године

Гр� са печата 
Митрополита 

Саве Петровића 
Његоша, 1777. 

година

Гр� са печата 
Митрополита 

Саве Петровића 
Његоша, 1779. 

година

Гр� са печата 
Митрополита 

Арсенија 
Пламенца, 1782. 

година



Митрополит Василије Петровић 
Његош , егзарх трона Пећке 
патријаршије (1709-1766)

Појава лава, први пут приказаног у грбовној 
цјелини, означава настанак новог сталног 
хералдичког елемента. Митрополит Василије 
Петровић се, с правом, може сматрати инспи-
ратором и реализатором идеје о укључивању 
лава у грбовну цјелину. Познато је да је током 18. 
вијека мотив лава унесен у печатна хералдичка 
обиљежја већине православних митрополита у 
Војводини као и код српског патријарха Арсенија 
III Чарнојевића, који је био родом са Цетиња. Уз 

основни сакрани мотив на епископским печатима 
српски православни јереји инкорпорирали су 
и фигуру лава. Основ за значење фигуре лава 
треба тражити у библијској традицији (посебно 
у Јеванђељу по Марку), у учењу Светог Иринеја, 
или у предањима које преноси Фисиолог, гдје се 

Фигура лава у правосла-
вној иконографији 
представља Све-
тог Апостола и 
јеванђелисту Ма-
рка .
(Андреј Ру�љов , крај 

14 вијека)

Свети Апостол и јеванђелист Марко 
(Андреј Ру�љов , крај 14 вијека)



лав повезује са племеном Давидовим, и узима као 
парадигма васкрсења и царства Христовог, или 
као симбол будности по параболи Соломоновој.

Када се упореде основни хералдички 
елементи мохура, или печата, цијеле Црне Горе, 
грбова српских митрополита и патријарха и 
печата византијске династије Палеолог она су 
као симболи иста: двоглави оро, лав (или лавља 
глава) и крст.

Нешто касније, упоредо са општенародним 
печатом „Цијеле Црне Горе“, формирају се 
на печатима и митрополитски грбови. Нови 
елементи у грбовима су: митра, крст и штака, као 
инсигнације митрополитског ранга.

Надгро�на плоча Митрополита Василија 
Петровића Његоша, у Санкт Петер�ургу. Пуни 
назив титуле на гро�у гласи: „Митрополит 
скендеријски, приморски, црногорски 
ипатријаршијског српског трона егзарх“. На плочи 
је уклесан гр� са двоглавим орлом и лављом главом 
испод

Надгро�на плоча српског патријарха 
Арсенија III Чарнојевића у манастиру 
Крушедолу на којој је уклесан гр� са 
двоглавим орлом и лавом испод и крстом 
у средини

Митра 
владике Василија, 
ризница Цетињског 

манастира.

Гр� са печата 
византијске 

династије 
Палеолога, 15. 

вијек. На гр�у је 
двоглави орао са 

лављом главом 
изнад и крстом. 



Кратки период владавине Стефана Шћепана 
Малог (1767-1773) – самозваног руског цара Петра 
III, који је, служећи се ауторитетом руског цара, 
успио да се наметне за владара Црне Горе, донио 
је промјене и на хералдичком плану. Умјесто 
митрополитских инсигнија на печату имамо 
двоглавог орла са владарским скиптром, шаром 
и круном. На грудима орла је штит издијељен 
на четири дијела са знацима, чији садржај због 
нејасноће нијесмо у могућности прецизно 
одредити

Стефан – Шћепан Мали
 (*? – 1773)

Гр� са печата Стефана 
– Шћепана Малог

Карта Црне Горе до 1796. г.



Историјске побједе Црногораца и Брђана 
на Мартинићима и Крусима 1796. г. Означавају 
уједињење Црне Горе и дијела Брда и правно 
изграђивање фактички независне државе. Ове 
промјене одразиле су се и у хералдици. Развија 
се нова верзија митрополитског грба са вишим 
степеном познавања и примјене хералдичких 
правила.

Печат Архиепископа и Митрополита Петра 
I Петровића Његоша са новом формом грба, 
без печатне легенде, појављује се убрзо након 
његове хиротонизације од стране Архиепископа 
и Митрополита карловачког у Сремским 
Карловцима 1784. године.

На нешто каснијем, већем печату Петра I, 
налази се грб потпуно истих ликовних форми, са 
прстеном око грба и печатном легендом: „Петар 
Петровић православни архијереј Че. Зе. Ске. При“ 
(транскрипција). Скраћеница значи: црногорски, 
зетски, скендериски и приморски

Печат Архиепископа и Митрополита Петра 

Гр� са печата 
Архиепископа и 
Митрополита Петра I 
Петровића Његоша (�ез 
печатне легенде)

Гр� на печату 
Архиепископа и 
Митрополита 

Петра I Петровића 
Његоша (са 

печатном легендом)

Гр� са „Печата 
општег 
црногорског“, 1804. 
година

Свети Петар Цетињски
( 1748 - 1830)



Трећи печат из времена Петра I много је мање 
употребљаван. Његов најстарији отисак датира 
из 1804. и представља наставак мохура „Цијеле 
Црне Горе“. Он указује да се ради о политичкој 
институцији која је изражена у печатној легенди 
у оалном прстену: „печат општи црногорски“ 
(транскрипција). Општецрногорски збор је 
био нека врста народне скупштине, а њени 
стварни актери биле су личности окупљене у 
главарском саставу у оквиру Правитељства Суда 
црногорског и брдског на челу са Архиепископом 
и Митрополитом Петром I Петровићем Његошем.

Вријеме Митрополита Петра II Петровића 
Његоша донијело је нове промјене које се могу 
пратити са печата на црногорским пасошима. На 
пасошима из 1834. и 1837. године је грб са мохура 
„Цијеле Црне Горе“ са новим натписом „Печат 
црногорскога правитељствујушчега сената“ 
(транскрипција). Правитељствујушчи сенат 
црногорски и брдски представљао је у вријеме 
Митрополита Петра II орган врховне државне 

власти.
До хералдичких промјена долази послије 

1840. године када се на пасошу појављује нови 
сенатски грб. На њему је потпуно оформљени грб 
са двоглавим орлом високо уздигнутих крила са 
малом круном изнад глава, скиптром у десној и 
шаром у лијевој канџи а испод ходајућим лавом.

На сребрној медаљи за храброст коју је 
основао Митрополит Петар II Петровић Његош 
1841. године јавља се још изграђенија хералдичка 

Гр� са печата „црногорскога правитељствују-
шчега сената“ (са пасоша из 1834. и 1837. године)

Петар II Петровић Његош (1813-1851)



форма, на којој се неће ништа битније мијењати 
до краја Краљевине Црне Горе. Појављиваће 
се само династичке варијанте на грбовима 
суверена (владара), када умјесто лава имамо 
њихове иницијале а лав је постављен 
испод орла као симбол континуитета 
са Митрополитима из светородне лозе 
Петровић Његош. Путописац из 1851. 
године запажа о овом грб сљедеће: 
„Двоглави орао, што га је оснивач 
државе, српски јунак Иво Црнојевић, 
носио на свом штиту, грб је 
Владичин“ и закључује: 
„То је врло постојани 
симбол са тенденцијом 
прерастања у општ-
народни, то јест у 
државни грб“ (Бранко 
Павићевић „Један 
занимљив чланак о Његош из 
1851. године“, Гласник Цети-
њских музеја, књ. 4, Цетиње 
1974, стр. 193)

Гр� са печата 
„Правитељствујушчега 

сената црногорскога“ (са 
пасоша из 1843. г.)

Печат руског цара 
Петра Великог, 
18. вијек који је 

могао ликовно да 
послужи као узор 

код хералдичког 
о�ликовања „Ме-

даље за хра�рост“

Печат руског цара 

могао ликовно да 

даље за хра�рост“

Печат руског цара 

даље за хра�рост“

Гр� на „Медаљи за хра�рост“
 из 1841. године

суверена (владара), када умјесто лава имамо 
њихове иницијале а лав је постављен 
испод орла као симбол континуитета 
са Митрополитима из светородне лозе 
Петровић Његош. Путописац из 1851. 
године запажа о овом грб сљедеће: 
„Двоглави орао, што га је оснивач 
државе, српски јунак Иво Црнојевић, 
носио на свом штиту, грб је 
Владичин“ и закључује: 
„То је врло постојани 
симбол са тенденцијом 

занимљив чланак о Његош из 
1851. године“, Гласник Цети-
њских музеја, књ. 4, Цетиње 

„Правитељствујушчега 
сената црногорскога“ (са 

пасоша из 1843. г.)

њихове иницијале а лав је постављен 
испод орла као симбол континуитета 
са Митрополитима из светородне лозе 
Петровић Његош. Путописац из 1851. 
године запажа о овом грб сљедеће: 
„Двоглави орао, што га је оснивач 
државе, српски јунак Иво Црнојевић, 
носио на свом штиту, грб је 
Владичин“ и закључује: 
„То је врло постојани 
симбол са тенденцијом 

занимљив чланак о Његош из 
1851. године“, Гласник Цети-
њских музеја, књ. 4, Цетиње 

„Правитељствујушчега 
сената црногорскога“ (са 

пасоша из 1843. г.)

Црногорац на стражи, Марко Брежанин, 
1910.г., Народни музеј Црне Горе Цетиње



ГРБОВИ ИЗ ВРЕМЕНА КЊАЖЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Средина 19. вијека означаванову етапу у облику 
владавине Црном Гором. Послије пада Зете под 
турску власт (1496) Митрополија је остала једина 
неразорена установа око које се народ сабирао и 
могао сабрати, а Митрополити духовни и световни 
предводници православног народа Црне Горе 
око 350 година. Проглашењем Данила Петровића 
Његоша за првог насљедног књаза и Црне Горе за 
књажевину почиње световни облик владавине. 
Прелазак са теократске на световну владавину 
Црном Гором није донио неке битније промјене 

у ликовном садржају грба. Задржани су сви 
хералдички елементи из времена Митрополита 
Петра II Петровића Његоша, а да истовремено 
није унешен ни један нови.

На печатима и пасошима из времена књаза 
Данила поред грба са печата „Правитељствујушчег 
сената црногорскога“ са лавом испод орла 
користи се и варијанта са лавом на грудима.

Књаз Данило у предлогу уговора из 1856. 
године, а поводом плана за регулисање односи 
са Турском, у тачки 21. пише, између осталог 
сљедеће:

„Књаз и убудуће задржава свој државни грб 
– двоглави бијели орао (које је књажевство 

Књаз Данило I Петровић Његош 
(1826-1860)

Цртеж грба  Књажевине Црне Горе из 
времена књаза Данила



Породични грб Петровића 
Његош са рама портрета 
кнегиње Даринке.

Печат књаза Данила I 
Петровића Његоша

црногорско од царева српских наслиједило)...“ 
(Црногорски законици, Зборник докумената, књ. 
1, стр. 187, приредили др Бранко Павићевић и др 
Радослав Распоповић, Подгорица 1998)

Изглед грба Књажевине Црне Горе из тог 
времена дао је J. Siebmaeher у књизи Grasses 
und allgemeines Wappenbuch (Flaggen) изданој у 
Нирнбергу 1878. године. У својој књизи о грбовима 
он је  описао државни грб и написао „Црногорски 
грб 1857“

Руски дипломата Константин Петкович у свом 
опису грба Књажевине Црне Горе о симболици 
орла и круне децидно саопштава сљедеће: „Грб 
Црне Горе је двоглави бијели орао који у десној 
канџи држи скиптар, а у лијевој шар. Некрунисане 
главе орла подупиру велику царску круну. На 
грудима орла је штит са приказом лава у покрету. 
Двоглави бијели орао био је грб српског цара 
Душана...“

У складу са новим обликом владавине поред 
грба Књажевине Црне Горе, књаз Данило Петровић 
Његош као монарх користи лични или владарски 
грб. Основна разлика у односу на државни грб 
је та, што се на штиту налазе иницијали владара 
„ДI“ (Данило Први) а лав је постављен испод 
двоглавог бијелог орла. На алај-барјаку књаза 
Данила, из 1857. или 1858. године, приказан је 
изглед владарског грба у боји.

Поред грба Књажевине и владарског грба књаз 
Данило проглашењем насљедне монархије увео 
је у потребу и грб династије Петровић Његош, 
који су користили и само чланови владалачког 
дома. Династички грб је различит у односу на 
грб књажевине и владарски, како по основној 
грбовној слици – једноглави орао, тако и по 
употреби боја и распореду симбола.

Печат књаза Данила I 
Петровића Његоша
Печат књаза Данила I 

Породични грб Петровића 
Његош са рама портрета 
кнегиње Даринке.

двоглавог бијелог орла. На алај-барјаку књаза 
Данила, из 1857. или 1858. године, приказан је 

Поред грба Књажевине и владарског грба књаз 
Данило проглашењем насљедне монархије увео 
је у потребу и грб династије Петровић Његош, 
који су користили и само чланови владалачког 
дома. Династички грб је различит у односу на 
грб књажевине и владарски, како по основној 
грбовној слици – једноглави орао, тако и по Породични грб Петровића 

Његош са рама портрета 
кнегиње Даринке.

Грб Књажевине Црне Горе, 
1857. година,  J. Siembacher

Печат књаза Данила I 
Петровића Његоша

Грб суверена, књаза Данила I, 
на перјаничком амблему.



Доласком за књаза Николе I Петровића 
Његоша, послије смрти књаза Данила I (1860), на 
владарски трон није донијело неке промјене у 
ликовном садржају грбова. У првом, званичном 
црногорском календару Орлић за 1866. годину, 
у чланку његовог уредника Јована Сундечића, 
описан је грб као истовјетан из времена књаза 
Данила I, двоглави бијели орао на црвеној подлози 
и круном изнад орлових глава. Други приказ грба 
из тог времена је из пера врсног познаваоца 
црногорских прилика Чеха ј. Холичека који каже: 
„Грб овако изгледа: на црвеном пољу двоглави 
бијели орао држи златним кљуном и ногама; над 
главама и по средини има златну круну, а на њој 
златни крст. У десној канџи орао држи златно 
жезло, а у лијевој крст. У десној канџи орао држи 
златно жезло, а у лијевој златну јабуку с крстом. 
Јабука је раздијељена на двије половине врпцом 
од драгог камења; на другој половини јабуке је 
опет златни крстић. Под орлом стоји златни лав, 
окренут главом на лијеву страну; има исплажен 
језик, уздигнут реп и десну шапу“ (Ј. Холачек, 
Цетиње, „Овдје“, бр. 55, децембар 1973). И двојица 
страних публициста у својим радовима из 
шездесетих година 19. вијека пишу о црногорском 
грбу. У студији „Црна Гора“ K. Piènkowcki 
(Lwow, 1869, стр. 35) пише да је двоглави орао 
„византијских императора“ а у студији „Турци и 
Црногорци“ F. Lenorman („Овдје“, бр. 58, Титоград, 
март 1974) констатује да се ради о крунисаном 
бијелом двоглавом орлу са скиптром и шаром у 
канџама. Владарски грб књаза Николе I различит 
је у односу на грб књаза Данила I само у односу на 
иницијале „НI“ (Никола Први).

Послије међународног признања Књажевине 
Црне Горе као суверене државе на Берлинском 
конгресу 1878. године, такође нема значајнијих 

Књаз Никола I Петровић Његош 
(1841-1921)



измјена у грбу књажевине, грбу суверена (владара) 
и династчком грбу.

Доношење првог Устава Књажевине Црне 
Горе 1905. године, форму државног грба јасно је 
дефинисало чланом 39. који гласи: 

„Грб је Књажевине Црне Горе двоглави бијели 
орао са царском круном над орловскијем главама, 
са царскијем скиптром у десној, а са шаром у 
лијевој канџи. На прсима му је лав на црвеном 
штиту“ (Устав за Књажевину Црну Гору, Цетиње, 
1905, стр. 12).

Годину дана послије уставног санкционисања, 
у црногорски кривични законик унешене су 
одредбе које регулишу однос према грбу и 
предвиђају казне за случајеве његове злоупотребе 
и скрнављења. У члану 328. стоји: „Затвором до 
двадесет дана или у новцу до стотину круна да 
се казни онај, који би без одобрења министра 
унутрашњих дјела црногорски грб, било сам 
за себе или уплетен са другим изрезима или 
украсима, употребљавао као знак власти не би 
га скинуо или престао употребљаваи“ (Кривични 
законик за Књажевину Црну гору, Цетиње, стр. 
128-129).

Територијално  историјска карта: Црне 
Горе,  Црне Горе и Брда, Књажевине и 

Краљевине Црне Горе.

Државни грб Књажевине Црне Горе, према 
Уставу из 1905. године



Грб Књажевине 
Црне Горе на 
албуму руског 15.-ог  
стрељачког пука 
којим заповједао 
књаз Никола

Мали грб Књажевине Црне Горе
 ( реконструкција Срђан В. Ивановић)

Грб суверена , 
књаза Николе I на  

поштанској табли

Државни грб Књажевине 
Црне Горе на меморандуму



Државни грб Краљевине Црне Горе
( реконструкција Срђан В. Ивановић)

(књажевска порфира и капа). 
Међутим, оно што је пропустио да утврди Петар 

II, дефинисано је Уставом из 1905. године, гдје се 
изричито утврђује да је штит на коме се налази лав 
црвен. Проглашење Црне Горе за Краљевину 1910. 
године, није произвело одговарајуће официјелне 
измјене државног грба, па је у службеној употреби 
порфира (огртач) остала крунисана књажевском 
умјесто краљевском круном. Књажевска круна 
биће замијењена краљевском посљедњих година 
Краљевине Црне Горе као самосталне државе.

Проглашење Црне Горе у Краљевину 1910. 
године донијело је само једну измјену у државном 
грбу, књажевску круну је замијенила краљевска. 
Грб суверена такође је остао исти уз промјену 
круне а династички грб је коришћен у разним 
варијантама од стране чланова владалачког 
дома.

Процес дефинисања грба као једног од 
државних симбола Црне Горе текао је поступно 
током дугог временског периода. У Црној 
Гори, јединствена ситуација споја епископског 
достојанства (владике, митрополити и 
архиепископи) и фактички аутономног световног 
ауторитета, усмјериле су процес дефинисања 
државног грба ка хералдичком синкретизму, 
сједињењу симбола.

Грб државног суверенитета је концентрисан 
на некадашњу епископску сфрагистичку синтагму 
(печани састав) – комбинацију двоглавог орла 
и лава у пролазу, ону исту, каква се види на 
надгробној плочи патријарха српског Арсенија III 
(Црнојевића) у Крушедолу. У печатна хералдичка 
обиљежја мотив лава је увео Митрополит 
Василије Петровић који се с правом може 
сматрати инспиратором и реализатором идеје о 
укључивању фигуре лава у црногорску грбовну 
цјелину, по узору на печатне грбове владика 
Српске православне цркве (лежећи или пролазећи 
лав). Коначно, композиционо дефинисање грба 
Црне Горе извршено је за владавине Митрополита 
Петра II Петровића Његоша, када је лав (раније 
постављан испод орла) измјештен на штит који 
се налази на грудима двоглавог орла, а сам 
опремљен регалијама (круна, скиптар и орб). 
Ново усклађивање грба Црне Горе са потврђеним 
статусом пуног државног суверенитета ограничило 
се на увођење кнежевских параферналија Државни грб Краљевине Црне Горе

Краљевине Црне Горе као самосталне државе.Краљевине Црне Горе као самосталне државе.



Државни грб 
(један од приказа)

Грб суверена, краља Николе I 
(рекострукција Александар 

Самарџић)

Државни грб 

Мали грб Краљевине 
Црне Горе

 ( реконструкција Срђан 
В. Ивановић)

Државни амблем  на  
поштанској табли

Поштанска 
разгледица 
поводом про-
глашења Црне Горе 
за краљевину и 
Николе I за краља, 
1910. године.

Поштанскo сандуче са 
краљевим амблемом.



Велики грб са албума Marienbad , Народни музеј 
Црне Горе, Цетиње

Велики грб са порфире, 
Народни музеј Црне Горе 

Цетиње

Мали грб са краљевском круном
( реконструкција Драгомир Ацовић)

ГРБ КЊАЖЕВСКОГ И КРАЉЕВСКОГ ДОМА
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Поред државног и владарског (сувереновог) 
грба, краљевски дом је имао свој грб који се 
разликовао од државног само у боји штита на 
грудима двоглавог орла. Краљ Никола I и краљица 
Милена су имали и свој брачни грб који је био 
комбинација малог грба старешине краљевског 
дома и малог грба војводске куће Вукотић.

ГРБ КЊАЖЕВСКОГ И КРАЉЕВСКОГ ДОМА
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
ГРБ КЊАЖЕВСКОГ И КРАЉЕВСКОГ ДОМА
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Поред државног и владарског (сувереновог) 

ГРБ КЊАЖЕВСКОГ И КРАЉЕВСКОГ ДОМА
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Поред државног и владарског (сувереновог) 

Велики грб са порфире, Велики грб са порфире, 

Велики грб са албума Marienbad , Народни музеј 
Црне Горе, Цетиње

Велики грб са албума Marienbad , Народни музеј 

Велики грб књажевског 
и краљевског Дома 
Петровић Његош 

Стилизовани мали грб из 
Хералдичких родослова 
европских династија



Велики грб, са албума 
путовања кроз Црну Гору, 
Народни музеј Црне Горе 
Цетиње

Мали грб  са краљевском 
круном и породичним 

орденом Св. Петра 
Цетињског

Брачни грб 
краља Николе I и краљице Милене

(реконструкција Драгомир Ацовић)

Мали грб  са краљевском 
путовања кроз Црну Гору, 
Народни музеј Црне Горе 
путовања кроз Црну Гору, 
Народни музеј Црне Горе 

Грб војводске куће ВукотићГрб књажевског дома Петровић 
Његош



Породични грб
Петровића Његош

декоративног 
краљевог јастука, 

Народни музеј 
Црне Горе, 
Цетиње.

Велики породични грб Петровића Његош
(реконструкција Драгомир Ацовић)

ПОРОДИЧНИ ГРБ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОШ

За разлику од грба државног, владарског и 
краљевског Дома породични грб Петровића 
Његош има за основну грбовну слику једноглавог 
бијелог орла. Чланови породице су користили 
основни грб у разним варијантама. Најпознатији 
су они које су користили краљ Никола I , предсто-
лонаследник Данило и италијанска краљица 
Јелена.

Z
ПОРОДИЧНИ ГРБ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОШ

Z
ПОРОДИЧНИ ГРБ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОШ

За разлику од грба државног, владарског и ZЗа разлику од грба државног, владарског и 
краљевског Дома породични грб Петровића Zкраљевског Дома породични грб Петровића 

Велики породични грб Петровића Његош

лонаследник Данило и италијанска краљица 
Јелена.Јелена.

Породични грб
Петровића Његош

декоративног 
краљевог јастука, 

Народни музеј 
Црне Горе, 
Цетиње.

Варијанте породичних грбова 
Петровић Његош



не посједују праве хералдичке симболе, али су их 
називали у црногорској војсци грбовима. У другу 
групу спадају ознаке: војника, десечара и водника, 
војне музике, телеграфиста, складиштара...

Процесом формирања институција власти 
појављују се и прве војничке ознаке. Познато је 
у доба Митрополита Петра II Петровића Његоша 
да је његова пратња (перјаници), носећи народну 
ношњу као униформу, на капама носила извезене 
иницијале – почетна слова нахије којој су 
припадали. Књаз Данило, преласком на световни 
облик владавине, оснива капетаније као облик 
локалне власти и врши реорганизацију војске. Од 

G
ВОЈНИЧКИ ГРБОВИ (ОЗНАКЕ) У КЊАЖЕВИНИ И 
КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

Грбови имају посебно мјесто у распознавању и 
рангирању војске, посебно њеног старјешинског 

кадра. Старјешинске ознаке, 
са уобичајеним називом 

војнички грбови, 
класификују се у 

двије основне групе: 
грбови са свим или са 
већином хералдичких 
симбола, и ознаке које 

1 2

43



1854. израђују се грбови за сенаторе, капетане, 
перјанике, командире, стотинаше, десечаре и 
књажевску гарду. Војнички грбови ношени су на 
капама, по правилу док се било „под барјаком“, тј. 
на служби.

Сенатори су били чланови највишег органа 
управне и судске власти, институције која је 
основана 1831. године. Капетани су истовремено 
били управитељи капетаније и команданти 
батаљона. Перјаници су били орган полицијске 
власти који је основан 1831. године и у тој 
јединици су били владару лично одани људи. 
У вријеме књаза Данила на челу перјаника, 

личног обезбјеђења, 
се налазио кабадахија 
тј. перјанички 
капетан. Гарда је 
била јединица од 
хиљаду бираних 
војника. Стотинаши 
су били командири 
чета (стотина 
војника) а десечари 
– старјешина десет 
војника.

65 7

98 10

1 Сенатор
2 Племенски капетан
3 Кабадахија ( капетан 
перјаника)
4 Перјаник
5 Стотинаш гарде
6 Десечар гарде
7 Гардиста
8 Командир
9 Стотинаш
10 Десечар



За вријеме књаза Николе, 1871. године, 
донесена је уредба којом се организују нове 
формације – батаљони и бригаде. У њихов састав 
улазе племена, односно нахије, а села, боље рећи 
братства, образовала су чете. Чета (сто војника) 
се дијелила на водове, а ови на полуводове. 
Бригадири су командири – команданти бригада, 
а и батаљоном је командовао командир, али 
батаљонски, док су над четама били официри, 
а над водовима и полуводовима водници и 
десечари. Свака чета имала је и свог барјактара. 
Оваквом новом организацијом војске одређени 
су и нови војнички грбови (ознаке). Артиљерија 
је имала своје грбове, као и војна музика, и 
војни оружари. Формирањем нових родова 
војске, почетком 20. вијека, установљавају се 
нови грбови као нпр. телеграфисти. Године 1910. 
образуј се дивизије као веће војне јединице, чији 
команданти – дивизијари добијају своје грбове. 
Поред наведених постојали су посебни грбови 
за четне, батаљонске и бригадне трубаче. У доба 
књаза Николе јавља се нова варијанта перјаничког 
грба, као књажеве тјелесне гарде, а жандармерија 
добија у вријеме Краљевине Црне Горе свој грб, 
који је због величине крила у народу познат као 
„крилашки грб“.

1 2

3 4

7 85 6



9 10 11 12

13 14 15

16 17 18

1 дивизијар
2 бригадир
3 бригадир - артиљеријски
4 командир – пјешадијски
5 командир – артиљеријски
6 капетан – пјешадијски
7 капетан – артиљеријски
8 поручник – пјешадијски
9 поручник – артиљеријски
10 потпоручник – 
пјешадијски
11 потпоручник – 
артиљеријски
12 водник – пјешадијски
13 водник – артиљеријски
14 водник везиста 
15 полуводник
16 десечар – пјешадијски
17 десечар – артиљеријски
18 десечар везиста



19 војничка 
значка – пјешадијска
20 војничка значка 
– артиљеријска
21 бригадни трубач
22 курир – поштар
23 перјаник
24 крилаш

19 20

21 22

23 24

Црногорско војно одликовање за храброст - златна 
Обилића медаља, коју је установио Петар ИИ Петровић 
Његош 1847. г.



гардист, бригадир, музикант, официр стојеће војске, војник и официр народне војске

 Сердар Јанко Вукотић са официрима, око 1900. годинеперјаник



обиљежја. Гр Краљевине Југославије је 
представљао комбинацију националних а не 
државних симбола, што се види на штиту који 
је постављен на основној грбовној слици – 
двоглавом бијелом орлу. Графички грб је сличан 
некадашњем грбу Краљевине Србије, чија се 
династија Карађорђевића налазила на трону 
Краљевине Југославије.

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

Као што су заједнички на Берлинском 
конгресу 1878. године међународно признате 
као независне државе Књажевина Црна Гора и 
Књажевина Србија, тако су Краљевина Црна Гора 
и Краљевина Србија de facto (стварно) 1918, а de 
jure (формално правно) 1921. године престале 
да постоје као независне државе у корист нове 
државе Краљевине СХС која ће се 1929. назвати 
Краљевина Југославија. Проширена територија 
некадашње Краљевине Црне Горе добиће назив 
Зетска бановина, а Краљевина Србија биће 
подијељена на четири бановине (Мораска, 
Дринска, Дунавска и Вардарска). 

Бановине којих је у Краљевини Југославији 
било девет нијесу имале посебна хералдичка 

Грб федералне јединице Црне Горе (1945-1947)
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Велики грб Краљевине Југославије

Краљевине Југославије.Краљевине Југославије.

Велики грб Краљевине 
Југославије

( реконстукција Драгомир 
Ацовић)

Мали грб Краљевине Југославије



ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА

Послије Другог свјетског рата 1945. године 
долази до промјене друштвеног система, 
умјесто капиталистичког долази комунистички. 
Краљевина Југославија добија нови назив 
Демократска Федеративна Република 
Југославија, а дио територије Зетске бановине 
постаје федерална јединица Црна Гора. Свих 
шест федералних јединица добија симболе са 
идеолошким обиљежјем – црвеном петокраком 
звијездом.

Први званични симбол федералне Црне Горе 
установљен је 1945. године. Комунистичка власт 
је установила симболе које наѕива грбом, иако 
се не ради о грбу већ амблему јер недостаје 
штит као основни елемент сваког грба. Амблем 
је обликован у духу соцреализма, чиме је 
прекинута државотворна хералдичка традиција 
Црне Горе. На амблему је представљен Ловћен 
са црквом Светог Петра Цетињског (капелицом) 
и Његошевом гробницом али без крста на њеном 
врху, окружен златним ловоровим вијенцем, док 
је у подножју тробојна црногорска застава са 
ћириличним натписом Федерална Црна Гора, а 
на врху петокрака звијезда. Амблем је ликовно 
уобличио сликар Милан Божовић.

Грб федералне јединице Црне Горе (1945-1947)
Велики грб Краљевине Југославије
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звијездом.

Амблем ДФР,  ФНР, СФР 
Југославије (1945-1993)  

Амблем федералне јединице 
Црне Горе (1945-1947),
 аутор Милан Божовић



ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА

По Уставу од 31.12.1946. године Црна Гора је 
дефинисана као Народна Република Црна Гора у 
Федеративној Народној Републици Југославији. 
Доношењем Устава  његовим ступањем на снагу, 
1947. године, долази до измјене амблема. Тробојка 
се помјера и повезује ловоров вијенац а натпис 
је изостављен. Мијења се и ликовна представа 
Ловћена са Црквом Светог Петра Цетињског. 
Такође се мијења облик црвене звијезде петокраке 
и приказ ловоровог вијенца.  Амблем је ликовно 
уобличио сликар Мило Милуновић.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА

Савезним Уставом од 7.4.1963. држава је добила 
име Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија а Црна Гора – Социјалистичка 
Република Црна Гора. По доношењу новог Устава 
опет долази до промјене амблема. Мијења се само 
облик црвене петокраке звијезде, док све остало 
остаје исто.

Нови Устав Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије од 21.2.1974. доноси поново 
промјену у амблему Црне Горе. Поново се мијења 
црвена петокрака звијезда. Умјесто оивичене 
звијезде, ставља се само пуна једно-крака црвена 
звијезда, док остали елементи амблема исти. 
Иако је комунистичка власт срушила цркву Светог 
Петра Цетињског и Његошев гроб на Ловћену 
1972. године у амблему је и даље остала црква 
које више нема. Другијем ријечима срушили су 
светињу и  основни симбол амблема Црне Горе.

Амблем Народне Републике Црне Горе 
(1947-1963), аутор Мило Милуновић.
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Амблем Социјалистичке Републике Црне 
Горе (1974-1993)Амблем Социјалистичке Републике Црне 

Горе (1963-1974)



САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Почетком деведесетих година 20. вијека 
долази до распада Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије. Црна Гора и Србија нијесу 
кренуле путем других југословенских република, 
већ су се опредијелиле за стварање Савезне 
Републике Југославије као двочлане федерације. 
Нова држава је усвојила грб 1993. године, који 
садржи основне елементе државних грбова из 
времена Краљевине Црне Горе и Краљевине 
Србије. Двоглави бијели орао, као заједнички 
симбол, има на штиту златног лава као симбол 
из грба Црне Горе и бијели крст са огњилима као 
симбол из грба Србије. Грб је означио почетак 
повратка традиционалним симболима Црне 
Горе и Србије. Грб је ликовно уобличио графичар 
Богдан Кршић.

Уставом Републике Црне Горе од 12.10.1992. 
године Црна Гора дефинисана је као држава 
републиканског уређења, која има своје државне 
симболе (грб, заставу и химну). Сљедеће, 1993. 
године, донијет је нови Закон о грбу и застави 
Републике Црне Горе. Закон је афирмисао 
настављање хералдичке традиције из времена 
Књажевине и Краљевине Црне Горе, а ликовно 
рјешење представља вјерно стилизовану грбовну 
слику из тог времена али без основног грбовног 
елемента - штита , тако да се не ради о грбу већ 
амблему.

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈАСАВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
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Почетком деведесетих година 20. вијека 
долази до распада Социјалистичке Федеративне 

Државни амблем Републике 
Црне Горе (1993-2004)

Грб Савезне Републике 
Југославије (1993-2003)

Државни амблем Републике 

Грб Савезне Републике 
Југославије (1993-2003)



ДРЖАВНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Усвајањем Уставне повеље и проглашењем 
у Савезној скупштини 2003. године престала 
је да постоји Савезна Република Југославија, а 
формирана је Државна зеједница Србија и Црна 
Гора. Грб нове државне заједнице остао је исти 
као у Савезној Републици Југославији.

Посебним Законом о државним симболима 
и Дану државности Црне Горе који је донијела 
Скупштина Републике Црне Горе, 12. јула 
2004. године, промијењен је државни амблем 
Републике Црне Горе. Усвајање новог амблема 
представљало је одступање од хералдичке 
традиције не само из времена Књажевине и 
Краљевине већ из цјелокупне историје Црне 
Горе. Не поштујући основна хералдичка правила 
направљена је импровизација амблем. Иако штит 
представља једини обавезни дио грба, на коме 
се налази основна грбовна слика, он у Закону 
не постоји. Он нема утемељења у било којем 
државном грбу Црне Горе, боја двоглавог орла 
је промијењена, па је умјесто бијеле усвојена 
жута боја. По истом принципу промијењена је 
боја на којој се налази лав, умјесто аутентичне 
– црвене усвојена је комбинација зелено-плава 
која представља боје у грбу краљевског Дома а не 
државног. Круна изнад орловских глава, која је у 
државном грбу Књажевине и Краљевине описана 
као „царска круна“ замијењена је неаутентичном 
круном, нижег ранга. Није се тешко увјерити да 
постојећи грб не одговара основним хералдичким 
правилима, ни хералдичкој традицији Црне Горе 
иако се у ствари не ради о грбу, већ о амблему.

На крају кратког приказа историјата државних 
грбова Црне Горе и њених владара (суверена), од 

њеног настанка до данас, могло би се закључити 
да развој грба у хералдичком смислу има узлазну 
путању од Господара Ивана Црнојевића (1482) 
до краља Николе I Петровића Његоша (1918). 
Период од 1945. године до данас представља 
превласт идеологије и политике над хералдичком 
традицијом, што је за посљедицу имало 
деградацију грба као симбола Црне Горе. Уствари 
послије 1945. г. до данас Црна Гора није имала 
грб већ амблем (знак, значка, обиљежје...) јер 
није испоштовано основно хералдичко правило 
да грбовна слика буде на штиту. Не треба бити 
стручњак за хералдику да би се примјетило да 
ни један “грб” послије 1945. г. нема штит. Из ових 
разлога неопходно је донијети закон са пецизним 
описом грба према хералдичким правилима.
Намеће се као поука, имајући у виду искуства 
других држава, да су нови симболи за нове државе 
а стари симболи за старе државе.

ДРЖАВНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Усвајањем Уставне повеље и проглашењем 

Државни амблем 
Републике Црне Горе (од 2004. године)



Прије негошто су се појавиле заставе 
какве данас познајемо, кориштене су мотке са 
разним резбареним симболима на врху. Оне 
су употребљаване у исте сврхе у које ми данас 
користимо заставе – да изразе вјерност, или да 
пренесу одређени сигнал. Прва свједочанства о 
оваквим симболима са намјеном заставе потичу 
из старог Египта, гдје су означавали различите 
дјелове краљевства. И у старим цивилизацијама 
Блиског истока, Грчке и Рима коришћени су у 
сличне сврхе.

Прве заставе представљале су обичан комад 
тканине који се слободно лепршао причвршћен 
за усправну мотку или је висио са положеног 
држача. Заставе причвршћене бочном страном 
за усправну мотку први пут су се јавиле у Кини и 
израђиване су углавном од једнобојне тканине. 
Заставе причвршћене за положени држач прв 
пут су кориштене од старих Римљана, гдје 
је свака војна јединица имала своју посебну 
ознаку. Овај тип заставе се назива – вексилијум. 
Одавде потиче и назив вексиологија, за помоћну 
историјску науку која се бави проучавањем 
застава. Вексиологија се развила сразмјерно 
касно и ако се заставе употребљавали антички 
народи, а о том се симболу говори и у Библији. 
Данас у свијету постоје посебни Институти за 
проучавање застава.

У раном средњем вијеку заставе су користили 
црквене и световне институције. Заставе са 
употпуњеним мотивима почеле су да се шире 
користе тек у вријеме крсташких ратова. Хришћани 
су заставе означавали крстом, док су муслимани 
користили заставе с натписима. У Америци су 
Мексиканци увели у употребу заставе од птичијег 
перја, а Астеци су употребљавали заставе које су 
ратници могли да носе на леђима.

Хералдика је имала велики утицај на развој 
застава, стварајући нове врсте и прописујући 
основна правила која се тичу њиховог изгледа 
и употребе. Свако ко је посједовао сопствени 
грб могао је да има и употребљава и хералдичку 
заставу. Ту спадају дугуљасти барјаци, правоугаоне 
и квадратне стандарте, стегови са симболом и 
троугаоне заставице – пенони. Грб на државним 
заставама је веома чест и по правилима хералдике 
требало би увијек бити у средини поља, а његов 
лик окренут према копљу заставе.

Данас заставе постоје у свим облицима и 
величинама. Могу да слободно лепршају уз 
чврсту усправну мотку или да висе са положеног 
држача. Заставе могу бити истакнуте на јарболима 
бродова, могу се носити причвршћене за копље, 
могу стајати на столу на посебним постољима 
или висити са носача постављених под углом од 
45 степени. Док су у прошлости биле коришћене 

ЗАСТАВЕ



различите врсте тканина, између осталих свила, 
памук, лан и вуна, већина застава у новије 
вријеме почиње да се израђује од полиестера. 
Мотиви на заставама праве се тако што се комади 
тканине различитих боја пришивају један на 
други, мада могу бити и штампани. У прошлости 
су се сложени мотиви сликали или везли на самој 
застави, па се такви поступци и данас понекад 
примјењују, посебно код црквених литијских 
барјака. Од времена ренесансе већина поморских 
застава има облик правоугаоника, па се тај облик 
уобичајио и за заставе које се вију на копну, док су 
војне заставе и даље по обичају квадратне. Неке 
од заставица које се вију на једрилицама и јахтама 
имају троугаони облик или су расцијепљене 
на слободном крају, док хералдичке заставе 

имају праве углове. Данас се користе разним 
поводима, од државних до спортских.

Египатски вексилоиди
Стари Египћани 

имали су вексилоиде 
које су се носиле или 

причвршћивале за 
кочије. Неки од њих 

наликовали су лепезама, 
а други моткама са 

резбаријама на врху.

Асирски бик
Стари Асирци били 
су народ са великом 
државом на Блиском 
истоку. Посједовали су 
вексилоиде са мотивом 
стријелца на леђима 
бика или са паром 
бикова. Те знакове 
обично су носили возачи 
бројних кочија.

Египатски ћуп, 
3000 година прије 
Христа (нове ере)

Предмет на врху 
мотке која се види 
на десној страни 

ћупа веома је рани 
приказ заставоликог 

предмета који се 
назива вексилиоид

Египатски ћуп, 
3000 година прије 
Христа (нове ере)

Предмет на врху 
мотке која се види 
на десној страни 

ћупа веома је рани 
приказ заставоликог 

предмета који се 
назива вексилиоид

Египатски ћуп, 

Христа (нове ере)
Предмет на врху 

мотке која се види 
на десној страни 

ћупа веома је рани 
приказ заставоликог 

предмета који се 
назива вексилиоид

Прва застава
Прва застава није била ништа друго до комад 

тканине привезан за штап или мотку, али је 
то било довољно да се привуче или пошаље 
порука (сигнал). Боје природног поријекла чиниле 
су се врло упадљивом као што је случај са овом 
црвеном заставом. Једнобојне црвене заставе и 
данас означавају опасност, као што је то било 
у праисторијском времену.



Римске 
ознаке

Распети Христос је представљен 
као јагње Божије

Кинеске заставе

Римске 
ознаке

Римски вексилијум
Овако изгледа 
реконструисани римски 
вексилијум који су 
користиле војне јединице. 
Такву заставу користили 

су одређени дјелови 
једне легије (војне 
јединице), а правила 
се тако да је може 
носити коњаник. 
Заставу је чинио 

правоугаони комад 
црвене тканине 
на коме се налазио 
неки мотив или 

натпис.



Прва државна застава Византије - Константинов 
стег
Прву византијску заставу направио је цар 
Константин Велики (рођен 274. у Нишу, цар 306-387). 

Легенда каже да се цару Константину 312. 
године пред битку са римским побуњеницима 
на небу указао крст и ријечи: „У овом знаку 
ћеш побиједити!“ Након тога прови-ђења цар 
је преко црвене квадратне ратне заставе 
поставио златни крст и под њом повео војску у 
битку у којој је побиједио. 

Јагње са 
заставом

Ово је током 
дугог периода 

у средњем 
вијеку био 

популаран 
вјерски 
симбол

Витез са заставом из 15. 
вијека

Енглески витез сер Џорџ Корновол 
приказан је са својом заставом, 

својим грбом, у горњој хаљини на 
којој је мотив његовог грба. Војник 

иза њега носи стандарту 
члана тадашње краљевске 

породице
Константин Палеолог са византијским 

заставама у одбрани Константинопоља 
(Цариграда)

Средњовјековни 
витезови могли су се 
лако препознати јер су на 
заставама и штитовима 
носили своје ознаке

Застава дервиша на 
којој је исписан текст 

из Корана



Хералдички стег
Мотиви на 

хералдичком стегу 
истовјетни су онима 
на штиту грба, а црна 
и бијела боја реза у 
бордури стега изведени 
су из основних боја 
грба. Овај грб на стегу 
сер Винстона Черчила 
обједињује грбове 
обје линије његовог 
поријекла, породица 
Черчил и Спенсер

Витешки турнири били су прилика 
за параду застава, оклопа и грбова 

учесника

Хералдички барјаци садрже боје, 
хералдичке симболе и мото или девизе 
власника. Изглед хералдичког штита 

види се поред барјака

Велингтонова челенка



Кићење брода заставама о празницима и 
прославама

Државна застава Руске  
империје

Руска флота

Државна застава Руске  Државна застава Руске  Државна застава Руске  
империјеимперије

Руска флотаРуска флота



Бал на броду
На познатој Тисоовој 
слици „Бал на броду“ 

из 1874. године, палуба 
је наткривена свим 

заставама које су се 
могле наћи у бродском 

магацину. Међу њима се 
види и неколико краљевских 

стандарта и државних 
застава.

Заставе свијета
Ова слика приказује 
разноврсност застава 
коришћених током 19. 
вијека

Овако се у 
19. вијеку 
представљао 
идеал грчке 
љепоте и 
елеганције

Ратне (војне) заставе, 1914. година
Британија, Француска, Сједињене Америчке 

Државе, Италија, Србија и Црна Гора су савезнице 
из Првог свјетског рата на овој слици. Копља имају 

украсне врхове (финалије) као што је уобичајено за 
војне заставе

Сигналне 
заставице



Олимпијска застава, 
Застава спортиста 
свијета. Пет прстенова 
разних боја представљају 
пет континената. 
Симболи на застави су 
установљени 1914.

Једриличарска
заставица

Швенкел

Двоструки 
пламенац

Гонфанон

ПенонПенон

Једриличарска

Пламенац

Вексилум

Разни облици застава

Двоструки 
пламенац

Разни облици застава

Застава „ОУН“ 
– Организације 
Уједињених 
Народа, 
Маслинове 
гранчице 
означавају мир и 
помирења Застава Европске Уније

Хуманитарна 
застава
Бијела основа 
заставе Црвеног 
крста означава 
мир, док је мотив 
надахнут крстом 
као симболом вјере. 

Швенкел

Гонфанон

Хуманитарна Хуманитарна Хуманитарна 
заставазаставазастава



ДРЖАВНЕ ЗАСТАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Државна застава је званична застава одређене 
државе, која је као таква прописана уставом, 
обично у првим члановима. Могу постојати 
двије варијанте застава предвиђених уставом 
– државна (коју користе званични органи) и 
народна (дозвољено коришћење од недржавних 
органа). Државне заставе се од народних обично 
разликују тиме што на себи имају државни грб. Код 
држава са монахистичким уређењем државни грб 
(негдје и династички грб) налази се на дворској 
застави јер је двор званична институција, а владар 
(суверен) има своју заставу на којој су обично 
његови иницијали или други лични симболи. 
Најчешћи је случај да су државна и народна (коју 
неки аутори називају и национална) истовјетне. 

Како су државне заставе најочигледнији симболи 
одређене државе, истицање застава, како домаћих 
тако и страних, строго се регулише законима. Све 
државе свијета данас имају државну заставу. 

Државна застава Црне Горе је, у односу на 
грб, дефинисана врло касно. У историјским 
изворима нема ни непосредних ни посредних 
индиција како је изгледала застава Црнојевића, 
изузимајући предање да су Митрополити 
чували заставу Господара Зете и Црне Горе 
Ивана Црнојевића. Поштујући предање данас 
се у свечаним приликама истиче реплика такве 
заставе на Цетињском манастиру гдје је сједиште 
Митрополије црногорско-приморске. Застава 
је црвене боје са двоглавим бијелим орлом 
Црнојевића који је постављен на средини.

ДРЖАВНЕ ЗАСТАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Државна застава је званична застава одређене 
државе, која је као таква прописана уставом, 

Застава из доба Немањића, 1339. год. 
Порголан Каталонца Анђелина Дулсерта из 

1339. Србија је на њему обиљежена градом 
Скопљем на чијој се лијевој кули налази 

застава са двоглавим орлом

Реплика заставе Црнојевића на Цетињском 
манастиру



ЗАСТАВЕ У ВРИЈЕМЕ МИТРОПОЛИТА

Положај Црне Горе у оквиру Османске (Турске) 
империје није омогућавао постојање државних 
застава. Почетак државотворног процеса у 
Црној Гори се поклапа са великом историјском 
прекретницом на крају 17. и почетку 18. вијека, кад 
црногорска оружана борба са Турцима прераста 
у ослободилачки покрет и поприма јасну вјерску 
димензију: „За крст часни и слободу златну“. 
Постоје индиције да је већ на почетку Морејског 
рата (1684-99) формиран основни и дуго времена 
једини симбол на црногорским заставама – крст. 
У писму из 1687. године, митрополит Висарион 
позива генералног провидура у Задру да упути 
војску у Албанију, „а ми ћемо са двије хиљаде, 
нашијех Црногораца доћи на вашу службу и с 
барјаком од вјере свете, то јест с часнијем крстом 
бити ћемо пред њима“. У јуначким народним 
пјесмама термин „крсташ“ је обавезан епитет уз 
свако помињање барјака. По народном предању, 
главна црногорска ратна застава – алај барјак, 
била је у рукама браће Ђуровића, и да се од 
њихове погибије на Косовом пољу (1389) чува у 
Црној Гори. Племенска и браственичка традиција 
у Црној Гори везује прве заставе и барјактаре за 
личност и доба митрополита Данила Петровића 
Његоша. Све до 1768. године не постоји детаљнијег 
описа црногорских застава. Осим крста, који се 
досљедна јавља као неизоставни елемент код 
сваког помињања застава, и повремених података 
о врстама застава (заједничке, локалне), све остало 
(облик, величина, боје) је непознаница. У борби 
црногорске војске са Турцима 1768. у Острошком 
кланцу заробљена је застава Шћепана Малог. По 
свједочењу очевидаца, дубровачких трговаца, 
који су се затекли у турском логору, застава је 

била бијела са црвеним рубним оквиром, а на 
врху копља је имала златни крст.

Сљедећи опис црногорске заставе имамо 
тек 1838. године када је тршћански биолон 
Бартоломео Бјазолето, као прималац саксонског 
краља Фридриха августа II, посјетио Петра II 
Петровића Његоша на Цетињу. У запаженој 
студији Бјазолето наводи да се на средини заставе, 
која се налазила на Табљи извише Цетињског 
манастира, налази мали црвени крст. Истовјетни 
опис барјакадао је двадесетак година касније 
руски дипломата Константин Петкович који 
пише: „био је бијели са црвеним крстом“. Потврду 
Бјазолетовог и Петковичевог описа налазимо 
на једној старој гравири Манастира и Биљарде, 
насталој, вјероватно, почетком педесетих година 
19. вијека. На кули Биљарде, вије се застава са 
свијетлим (бијелим) пољем и тамним (црвеним) 
крстом по његовој средини. Из наведеног може 
се закључити да је у времену митрополита 
Петровића Његоша постојала једна застава која 
је коришћена као државна и главнокомандујућа 
војна (алај-барјак). Црногорци су четовали под 
својим племенским барјацима, користећи често 
заробљене и преправљене турске заставе. 
Требало је само са њих поскидати бијеле турске 
симболе, скројити од њих крст и вратити га на 
заставу. Тако се, посредно, може извући закључак 
да је црногорска локална војна застава имала 
бијели крст на црвеном пољу. Значи, од државне 
или алај-барјака се разликовала по обрнутом 
односу боја, затим по материјалу, а можда и 
димензијама.

P
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Положај Црне Горе у оквиру Османске (Турске) PПоложај Црне Горе у оквиру Османске (Турске) 
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Застава Шћепана 
Малог (рекнструкција, 
Александар Ивановић)

Сеоба Срба под патријархом Арсенијом III 
Чарнојевићем са крсташ барјаком 1690. год.

Црногорска застава на Биљарди, средина 19. вијека
Други српски устанак под 
крсташ барјаком 1815. г.

Први српски 
устанак, 1804. 
г., Карађорђе с 
устаницима под 
барјаком

Бошко Југовић под крсташ барјаком полази 
у бој на Косово, Живорад Настасијевић, 

Музеј у Крушевцу



Црногорска застава из 
времена митрополита 
Петровић Његош 
(реконструкција, 
Александар Ивановић)

Племенска (кнежинска) 
застава из времена 
митрополита Петровић 
Његош 
(реконструкција, 
Александар Ивановић)



ЗАСТАВЕ ИЗ ВРЕМЕНА КЊАЖЕВИНЕ И 
КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

За разлику од практично већ формираног грба 
до средине 19. вијека, црногорска застава добија 
пун развој и обликовања у доба Књажевине Црне 
Горе. Књаз Данило I је наслиједио дјелимично 
оформљен барјак, тако да се исти барјак 
употребљава као државни, војни (алај-барјак) 
и династички тј. суверенов барјак. Даниловим 
државним реформама и новом организацијом 
црногорске војске установљавају се и нове 
заставе. Оне су се састојале од три хоризонтално 
обојена поља у средини са крстом. Уочи 
Граховачке битке (1858) по налогу књаза Данила I 
израђен је нови војни главнокомандујући барјак. 
Поље је црвено а на средини је двоглави бијели 
орао са иницијалима „ДI“ и златним лавом испод 
орла.

Прву вијест о тробојним заставама у Црној Гори 
донијеле су „Српске новине“ из Београда, у броју 
од 29. априла 1858. године. У чланку се наводи 
да се у Котору израђују словенске тробојке које 
је наручио Књаз Црногорски. Двије иностране 
монографије о Црној Гори описују црногорску 
народну заставу као комбинацију хоризонтално 
постављених боја (црвене, плаве и бијеле) али 
дају другачији распоред боја.

Књаз Данило је први пут истакао тробојку јула 
мјесеца 1860. године. Како је забиљежио „Српски 
дневник“ из Новог Сада у бр. 55 од 14.7.1860. 
приликом боравка књаза Данила и књегиње 
Даринке у Прчању на кући се вила „тробојна 
бијело-плаветно-црвена застава“. Највјероватније 
да је књаз Данило установио тробојку као државну 
заставу по угледу на француску тробојку, која је 
постала симбол слободе, и на тробојке које су 
користиле друге словенске земље.

Француз Франсоа Ленорман је 1865. године 
боравио у Црној Гори, а своје записе о том путовању 
објавио је у Паризу 1866. године у књизи „Турци и 
Црногорци“. Ови записи су преведени и на српски 
језик. Он је записао сљедеће: „Свако племе има 
своју засебну заставу, а заједничка црногорска 
застава има исте боје као и француска, само што 
боје иду хоризонтално. Црногорци веле да ове три 
боје представљају три врлине: плаво вјеру, бијело 
наду и црвено милосрђе. Државни грб Црне Горе 
је двоглави орао византијских императора“ (Три 
Француза о Црној Гори, Цетиње, 1949, стр. 150-
151). Ленорманово свједочанство о црногорској 
застави је истовјетно и код свештеника Виљема 
Дентона, који је путовао по Црној Гори 1865. 
године. То је објавио у књизи „Црна Гора, њен 
народ и његова историја“ која је штампана у 
Лондону 1877, а код нас преведена 1966. године 
(Подгорица, стр. 70).

ЗАСТАВЕ ИЗ ВРЕМЕНА КЊАЖЕВИНЕ И 
КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

За разлику од практично већ формираног грба 

“триколора” на прослави дана пада Бастиље



Послије Берлинског конгреса (1878) усталио 
се црвено-плаво-бијели редосљед боја на 
црногорској тробојци. Осамдесетих година 19. 
вијека почела је масовна употреба тробојке 
као народне заставе. Од тада, тробојне заставе 
постају обавезни саставни дио декора код свих 
државних, династичких и народних светковина. 
Више чланака из ових годишта „Гласа Црногорца“ 
обавјештавају о свечаном изгледу црногорске 
престонице искићеним „народним“ (тробојке) 
и „војничким“ (крсташ) заставама. Тробојке су 
биле истакнуте стално на зградама државних 
надлештава и обласних управа. Тробојке су имале 
и своју недржавну намјену да би се употпунио 
свечарски дкор. У окружници бригадирима 

из 1899. године, Министарство војно строго је 
забрањивало да се „у сватовима носе војнички 
крсташ барјаци, већ само тробојнице црвено-
плао-бијеле“ (ДА ЦГ, МВ, 1899, бр. 92 од 16.8.1899)

У најпознатијем дјелу које је пратило родослове 
европских династија и властеле Готски Алманах 
(Almanach de Gotha) који је излазио од 1763. до 
1943. године, у алманаху за 1901. годину званично 
су за Црну Гору наведене као националне боје: 
„црвено, плаво, бијела“ што се односи на државну 
заставу, по истој методологији како је то назначено 
и за заставе других држава. Ово указује на то да 
је као таква била међународно прихваћена, иако 
неким законским актом Књажевине Црне Горе 
није била санкционисана.

црногорској тробојци. Осамдесетих година 19. 

из 1899. године, Министарство војно строго је 
забрањивало да се „у сватовима носе војнички 
крсташ барјаци, већ само тробојнице црвено-

Послије Берлинског конгреса (1878) усталио 
се црвено-плаво-бијели редосљед боја на 

„Тробојка“ или „триколора“, појавила се у вријеме 
француске револуције 1789, и постала је позната 
као симбол слободе широм свијета. Тробојка је 
била надахнуће за многе друге земље, које ове боје 
тумаче као симбол слободе. У разним распоредима 

и комбинацијама тробојку су прихватиле: Италија, 
Холандија, Белгија, Русија,... итд. Данас у свијету има 
највише заставакоје су комбинација три боје, чији је 
узор управо тробојка.

Наполеонов а хералдичка 
застава-стег



Готски Алманах за 1901. годину
- факсимил корице и странице (939) на којој су дати подаци о Књажевини Црној 
гори, међу којима су и боје државне заставе : црвена, плава и бијела.

Државна застава Књажевине Црне Горе 
према Готском Алманаху из 1901. године 
(реконструкција Милован Кадовић)



Првим Уставом за Књажевину Црну Гору 
санкционисана је црногорска државна (народна) 
застава. У члану 39. стоји: „Народне су боје: 
црвена плаветна и бијела“. Ова уставна одредба 
може се сматрати првим законским утемељењем 
црногорске државне (народне) заставе. 
Претходним члном (38) прописан је државни грб 
Књажевине Црне Горе, што значи да грб и застава 
представљају посебне цјелине. Логично је да 
Уставом као најзначајнијим државним актом, буде 
озваничена државна а не нека друга застава као 
што је озваничен државни а не неки други грб. 
У ово се није тешко увјерити када се погледају 
бројне фотографије из тог времена укључујући 
и заставу којом је био прекривен ковчег краља 
Црне Горе. Годину дана послије доношења Устава, 
обнародоване су и санкције за непрописну 
употребу заставе. У члану 328. Кривичног 
законика за Књажевину Црну Гору (Цетиње, 1906) 
предвиђена је казна „до двадесет дана затвора 
или у новцу до стотину круна“ за оног „који би 
црногорску заставу без допуштења на свом 
стану, радњи или иначе држао осим приликом 
општенародни светковина, парада, свечаности и 
свадби“.

Поред државне (народне) заставе и Двор је 
као институција државе имао своју заставу, попут 

свих дворова у свијету. Двор није сачињавала 
једна већ више личности које нијесу све биле 
из владалачке куће Петровић Његош. Дворска 
застава била је тробојка на којој је аплициран 
државни грб Књажевине Црне Горе. По правилу 
дворска застава се постављала на објектима 
који су припадали Двору. Да се ово правило 
поштовало говори и један путопис Словенке др 
Терезине Јенков у којем пише сљедеће: „Идући к 
манастиру, уздиже се велики Књажевски дворац, 
пред којим се вије застава са двоглавим орлом: на 
средини лав на зеленом пољу, унаоколо српске 
боје: црвена, плава и бијела“. Овај путопис је 
објављен 1897. године у часопису „Луча“, који је 
излазио на Цетињу (свеска 7. и 8. за јул и август, 
стр. 292)

Као монарх (суверен) књаз Црне Горе је 
имао своју заставу која се у вексилолошкој 
терминологији назива стандарта. По правилу 
стандарта прати суверена и истиче се на 
објектима у којима борави Књажевска застава 
била је тробојка на којој је аплициран књажевски 
грб са иницијалима.

Освештање застава на Црном куку, 5. јул 1876.
(умјетничка слика из „Мемоара“ војводе Гавра 

Вуковића, књ. 1, Цетиње-Титоград 1985)
На слици је краљ Никола и свештеник који 

освештава ратне (војне) барјаке а иза се виде 
тробојне заставе



Државна (народна) застава Књажевине 
Црне Горе према Уставу из 1905. године 
(реконструкција Александар Ивановић)

Књажевска застава (стандарта) (из 
збирке Народног музеја Црне Горе, Цетиње)

Дворска застава из времена Књажевине Црне 
Горе (из збирке Народног музеја Црне Горе, 

Цетиње)

Државна (народна) застава Књажевине 
Црне Горе према Уставу из 1905. године 

Пригодно издање поштанске разгледнице из 
1900. г. која је илустрована државним симболима 

- заставом и грбом Књажевине Црне Горе



Проглашење Црне Горе у Краљевину 1910. 
године није произвело никакву измјену у изгледу 
државне (народне) заставе, из једноставног 
разлога, јер на њој, по Уставу из 1905. који је био 
на снази, није било никаквих апликација.

Промјена статуса државе произвела је и 
промјену статуса двора, умјесто књажевског 
постао је краљевски. Ово је проузроковало 
измјене на дворској застави јер је умјесто 
књажевске аплицирана краљевска круна на 
застави. 

На застави суверена (стандарти) такође је 
дошло до промјене, посебно на заставама које су 
истицане на објектима у иностранству у којима 
је краљ боравио послије егзила 1916. године. 
Умјесто краљевог грба на застави је аплицирана 
само краљевска круна са иницијалима суверена, 
што је представљало модерније и једноставније 
приказивање сувереновог ранга и достојанства. 
На неким умјетничким сликама из ратног времена 
може се видјети и стандарта само са иницијалима 
краља, што је донекле разумљиво за такве 
околности а можда се ради и о непрецизности 
умјетника

На крају кратког приказа застава које су 
везане за државу, двор и суверена. Требало би 
истаћи да је веома касно дошло до законског 
санкционисања државне заставе, а са дворском 
и заставом суверена то никада није урађено. Ово 
пружа могућности за различита тумачења. Иако 
је јасно да је државна застава санкционисана 
најрелевантнијем државним актом – Уставом, 
као тробојка без апликација, чак и ту долази до 
злоупотреба. Када су у питању боје заставе имамо 
и таквих тумачења као: „да се то не односи на 
боју заставе већ црногорске народне ношње“, 
иако до данас није забиљежен случај да је Устав 
неке државе прописао боје народног одијела. 
Анализирајући бројне фотографије из времена 
Књажевине и Краљевине Црне Горе није тешко 
закључити да нијесу поштована правила о 
истицању застава чак ни од стране државних 
институција, што је још један од разлога за 
различита тумачења вексилоколошких правила. 
Уочљива је склоност истицања војних (ратних) 
застава на мјестима и приликама које нијесу 
прикладне за такву врсту симбола из чега 
истраживачи могу извући погрешне закључке о 
намјени заставе. Може се закључити да је правна 
регулатива скоро симболична за ову област, а 
поштовање протокола истицања застава да је 
било скоро без правила.

Владин дом на Цетињу са државним (народним) 
заставама приликом проглашења Црне Горе за 
Краљевину 1910. године



Дворска застава из времена 
Краљевине Црне Горе (из збирке 

Народног музеја Црне Горе, Цетиње) 

Краљевска застава (стандарта)

Дворска застава из времена 
Краљевине Црне Горе која се налази 

у Војном музеју у Београду. Откупљена 
је 1961. године са податком да се 
вијорила на двору краља Николе

Орден Светог 
Петра Цетињског 
са троугластом 
траком црвено-
плаво-бијеле боје.

Орден Светог 
Петра Цетињског 
са троугластом 
траком црвено-
плаво-бијеле боје.

вијорила на двору краља Николе

Орден Светог 
Петра Цетињског 
са троугластом 
траком црвено-
плаво-бијеле боје.



Краљица и краљ приликом прославе, на 
Обилиђа пољани 1910. године. Позади се 
виде државне (народне) заставе

Монограм краљевског 
пара са бојама 

државне заставе

Умјетничка слика Марија Рола, „Предаја Есад паше 
краљу Николи“, 1912. На слици се види краљевска 

застава (стандарта) са иницијалима „НI“

Весеље пред 
Двором краља 
Николе послије 
побједе  у 
Балканском рату 
1913. године



Краљевска застава (стандарта)

Перо Почек, “Одлазак краља Николе 
из Црне Горе”, око 1920. године.На 
слици се  види алај барјак (десно) и 
државна застава (лијево).

Поштанске разгледнице 
издате у иностранству 

за вријеме Првог свјетског 
рата 1914, илустроване са 

бојама државних застава 
сила савезника

Поштанска разгледница 
која симболише ратно 

савезништво, уоквирена 
“триколором”.



Државни 
календар 

из 1918. На 
корицама се 
види орао са 

државном 
заставом

Књига 
Витни Ворена 
илустрована 
са државном 

заставом 
Краљевине 

Црне Горе

Дом избјегличке владе Краљевине Црне Горе у 
Бордоу (Француска) 1916. године, испред које 
се налази застава суверена, краља Николе I

Национална застава од 1881 до 1916. г. према 
реконструкцији кнеза Димитрија Романова



Приликом 
отварања 
краљевске 
гробнице у Сан Рему 
1989. год. Краљев 
и краљичин ковчег 
су били прекривени 
државном 
заставом, 
тробојком без 
апликација

Фотокопија из Гласа Црногорца 
1921. године из које се види да 

је краљев ковчег био прекривен 
тробојком.

Некролог 
о краљевој 
смрти 
у  Гласу 
црногорца 
од 3. марта 
1921. године



ВОЈНЕ (РАТНЕ) ЗАСТАВЕ КЊАЖЕВИНЕ И 
КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

За разлику од цивилних застава (државне, 
дворске и суверена) које су за основу имале 
тробојку, војне или ратне заставе су имале за 
основу црвену подлогу.

Основна војничка застава је четна или 
стотинашка: на црвеном пољу је бијели крст са 
бијелим обрубом (оквиром). Бијели крст је негдје 
без а негдје са иницијалима владара. Стотинашка 
застава, касније названа четном, или „крсташ 
барјак“ у Књажевини и у Краљевини Црној Гори 
остаће непромијењеног облика.

Други тип је главна застава црногорске војске 
у народу позната као алај-барјак. У доба књаза 
Данила (1851-1860) војска се организује на 
десетинском систему: десетине, стотине и Гарда 
од хиљаду гардиста. За највећу војну формацију – 
Гарду, установљена је посебна гардијска застава. 
Као главнокомандујући књаз Данило је имао своју 
војну заставу коју су називаи алај-барјаком.

Црногорска војска уредбом из 1871. године 
образује нове формације – батаљоне и бригаде у 
чији састав улазе племена, док су села образовала 
чете, из којих су се формирали батаљони. 
Стотинашка и гардијска застава су укинуте а 
установљене четна, бригадна и батаљонска 
застава. Четна застава није претрпјела битнију 
измјену у односу на стотинашку, изузимајући 
то што је на некима употребљаван иницијал 
књаза Николе на крсту „НI“. Иако је бригада војна 
формација која у свом саставу има више батаљона 
(састављених од чета), бригадне заставе се нијесу 
разликовале од батаљонских осим у квалитету 
коришћене тканине. Као главнокомандујући књаз 
а потом краљ Никола I је имао своју војну заставу, 

алај-барјак, која се није битно разликовала 
од бриадних, вјероватно из тог разлога јер су 
старјешине бригада командовале војском у 
његово име. Војне заставе, крсташ и алај-барјак 
употребљавали су се и ненамјенски приликом 
државних светковина а нарочито „приликом 
породичних, сватосвских и погребних ритуала“, 
тако да је војним наредбама забрањивана свака 
употреба ових застава.

ВОЈНЕ (РАТНЕ) ЗАСТАВЕ КЊАЖЕВИНЕ И 
КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕКРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

За разлику од цивилних застава (државне, 





Стотинашка застава из времена књаза Данила 
(реконструкција Александар Л. Ивановић)

Гардијска застава из 
времена књаза Данила 

(реконструкција 
Александар Л. Ивановић)

Алај-барјак књаза Данила, збирка Народног 
музеја, Цетиње

Четна застава послије 
Берлинског конгреса (1878), 

Збирка Народног музеја, 
Цетиње

Грб четног барјактараГрб  барјактара гарде



Вучедолска застава из 1876, Збирка 
Народног музеја, Цетиње

Стотинашка застава из рата 
1862, Збирка Народног музеја, 

Цетиње Грб барјактара 
стотинаша

Алај-барјак књаза 
Николе I (реконструкција 
Александар Л. Ивановић)

Бригадна застава 
(реконструкција Александар 

Л. Ивановић) Грб алај-
барјактара

Грб бригадног 
барјактара



Три типа батаљонске заставе, 
Народног музеја Црне Горе на 

Цетињу

Грб батаљонског 
барјактара

Медаља- споменица  
за Балканске ратове 

1912-1913. године



Црногорска војска Обилића пољани, 1910. године

Битка на Вучјем долу, Петар Лубарда

Поклич Црногораца, Анастас Боцарић

Благосиљање заставе, Вудвил Катон



ТРГОВАЧКО-ПОМОРСКЕ ЗАСТАВЕ У 
КЊАЖЕВИНИ И КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

Враћањем дијела Приморја од Бара до Улциња 
у састав Црне Горе на Берлинском конгресу, 
формира се 1879. управа поморства која је 
успоставила поморско-трговачку заставу.

У обавјештењу европским државама о првој 
верзији заставе наводи се да застава има три 
хоризонтална поља, црвено, бијело  црвено са 
бијелим крстом постављеним уз овењачу, по 
читавој висини горњег поља.

Убрзо је, због сличности комбинације боја са 
већ постојећом аустријском поморском заставом, 
замијењеном црногорском тробојком на којој је 
постављен бијели крст.

ТРГОВАЧКО-ПОМОРСКЕ ЗАСТАВЕ У 
КЊАЖЕВИНИ И КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

Враћањем дијела Приморја од Бара до Улциња 
у састав Црне Горе на Берлинском конгресу, 

Једини бродови на које је могла рачунати 
Црна Гора као своју поморско-трговачку флоту 
су били застарјели улцињски једрењаци. 
Власници и посада брода су били мухамеданске 
вјеросповијести и изражавали су незадовољство 
због крста који се налазио на застави. Желећи да 
се очува било каква трговачка флота надлежно 
министарство је нашло рјешење да се на постојећој 
тробојци умјесто крста стави стилизована круна 
са иницијалима књаза Николе.

Принц Димитрије Романов у својој књизи 
„The orderes, medals and history f Montenegro“, 
која је издата у Копенхагену 1988. године дао је 
приказ црногорске поморске заставе, чији изглед 
нијесмо имали прилике код других аутора као ни 
вријеме у којем је коришћена.

Прва верзија 
трговачко-

поморске заставе, 
успостављена 

почетком 
1880. године 

(реконструкција 
капетан Динко 

Франетовић)

Пароброд аустријског Lloyda са првом верзијом црногорске трговачко-
поморске заставе на средњем јарболу, као почасном заставом



Друга верзија трговачко-поморске заставе, 
установљена крајем 1880. године (реконструкција 

капетан Динко Франетовић)

Трећа верзија 
трговачко-
поморске заставе, 
установљена 
почетком 
1881. године 
(реконструкција 
капетан Динко 
Франетовић)

Црногорска 
поморска 
застава, према 
реконструкцији  
кнеза Димитрија 
Романова

Једрењак „Славианка“ са другом верзијом црногорске 
трговачко-поморске заставе

Макета брода са црногорском 
трговачком заставом, 

поклон адмирала Сејмура 
престолонасљеднику Данилу, 1881. 

године, Народни музеј, Цетиње



ДРЖАВНА ЗАСТАВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Застава Краљевине Југославије имала је три 
водоравна једнака поља плаве (горње), бијеле 
(средње) и црвене (доње) боје. На бијелом пољу, 
ближе јарболу, налазио се мали грб Краљевине 
Југославије. Концепт тробојке и боје изабрани су 
под утицајем француске тробојке. 

Државна застава Краљевине Југославије
( реконструкција Срђан В. Ивановић)

ДЕМОКРАТСКО ФЕДЕРАЛНА, ФЕДЕРАТИВНО 
НАРОДНА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

По уставу од 31.12.1946. године усвојена је 
тробојка из времена Књажевине и Краљевине 
Црне Горе на којој је аплицирано идеолошко 
обиљежје- црвена петокрака звијезда. Основна 
концепција заставе није промијењена све до 
1993. године. 

ДРЖАВНА ЗАСТАВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Застава Краљевине Југославије имала је три 
водоравна једнака поља плаве (горње), бијеле 

Застава ДФ, ФН и СФР Југославије 
(1946-1993)

Застава  СРЦрне Горе
(1946-1993)

ДЕМОКРАТСКО ФЕДЕРАЛНА, ФЕДЕРАТИВНО 
НАРОДНА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ДЕМОКРАТСКО ФЕДЕРАЛНА, ФЕДЕРАТИВНО 
НАРОДНА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

По уставу од 31.12.1946. године усвојена је 

ДЕМОКРАТСКО ФЕДЕРАЛНА, ФЕДЕРАТИВНО 
НАРОДНА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

По уставу од 31.12.1946. године усвојена је 



САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Почетком деведесетих година двадесетог 
вијека долази до распадања Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и формирања 
Савезне Републике Југославије, као двочлане 
федерације Србије и Црне Горе. Нова држава је 
усвојила 1993. године заставе без идеолошких 
симбола. Република Црна Гора је умјесто 
плаве усвојила плаветну боју како је то било 
санкционисано у Уставу Књажевине Црне Горе из 
1905. године.

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈАСАВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈАСАВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Почетком деведесетих година двадесетог 

Застава Савезне Републике Југославије

Државна застава Републике Црне Горе
(1993-2004)

Карта СР Југославије и ДЗ Србије и Црне Горе



ДРЖАВНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Престанком постојања Савезне Републике 
Југославије и формирањем Државне заједнице 
Србија и Црна Гора 2003. године, застава је остала 
иста као у СР Југославији.

Посебним законом о државним симболима 
12. јула 2004. године, промијењена је државна 
застава Републике Црне Горе. Умјесто државне 
тробојке из времена Књажевине и Краљевине 
Црне Горе усвојена је форма ратне (војне) заставе 
из тог времена. Ни овај ратни-алај барјак није 
аутентичан, већ је направљена измјена, бијели 
двоглави орао и бијела бордура су постали жути. 
Другим ријечима задржана је форма ратног 
барјака али са другим бојама.     

На крају кратког приказа историјата државних 
застава Црне Горе није тешко уочити да је за 
вријеме трајања Црне Горе као међународно 
признате државе (Књажевине и Краљевине) њена 
застава била тробојка. Тробојка је била застава 
Црне Горе и послије Другог свјетског рата, као 
једне од шест федералних република у Југославији 
са идеолошким симболом- црвеном петокраком 
звијездом. Послије 1993. године државној застави 
Републике  Црне Горе се враћа првобитни изглед 
да би се 2004. године потпуно одступило од 
симбола по коме је била препознатљива. Период 
од 1946. године до данас, изузимајући кратки 
период, представља превласт идеологије и 
политике  над вексилолошком традицијом, што 
је за посљедицу имало деградацију заставе као 
симбола Црне Горе.

ДРЖАВНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Престанком постојања Савезне Републике 

Застава државне заједнице Србије и 
Црне Горе

Државна застава Републике Црне Горе
( од 2004)





Међу симболима химна се издваја богатством 
и специфичношћу својих значења. У химнама се 
човјек обраћа предмету поштовања узвишеним 
тоном, и то је најважнија веза од најстаријих 
времена до данас.

Ријеч химна грчког је поријекла, изведена од 
израза „химнос“ што значи хвалоспјев, тј. пјесма 
у славу божанства, владара, митских ликова и 
хероја. У већини језика химна се данас слично 
пише и изговара.

Химна је најстарија пјесничка врста коју 
сусрећемо дјелимично код Египћана, вавилонаца 
и Асираца. Код Грка свака пјесма се до 6. вијека 
прије Христа (нове ере) назива химном, а касније 
то су само пјесме које су посвећене боговима и 
херојима.

Стари Грци су музиком објашњавали суштину 
свих ствари, уз химне су устајали и њима 
испраћали дан, сматрајући да музика и пјевање 
имају снагу којом се може утицати на вољу богова, 
на природне силе и људе.

Химна је интегрално, цјеловито књижевно-
музичко дјело. Није случајно да и поезија и музика 
имају за химну исто име. Основни солминациони 
модел (мелодијски образац) дугује свој настанак 
управо једној химни. Ријеч је о „химни Св. Јовану 
Крститељу“, заштитнику пјевача, коју је шездесетих 
година 8. стољећа написао монах Павле ђакон.

У Средњем вијеку химне су биле црквене пјесме 
и посебно су се његовале у хришћанској литургији. 
Интересантно је истаћи да родоначелник 
протестантизма Мартин Лутер (16. вијек) сам 
је написао 125 химни! Васпитан на најбољим 
традицијама старе индијске културе, велики 
пјесник Рабиндранат Тагоре написао је низ химни 
прожетих дубоком и посвећеном хуманошћу. 
Од наших пјесника, једну од најзапаженијих 
химни ове врсте написао је Митрополит Петар 
II Петровић Његош под насловом „Црногорац 
к свемогућем Богу“. Поред религиозних, 
химном временом почињу да се изражавају 
најснажнија национална, државна, патриотска и 
револуционарна осјећања.

Национална и социјална превирања у Европи 
током 18. и 19. вијека дала су химнама нова 
својства: да изразе патриотска и револуционарна 
осјећања маса. Као најупечатљивија међу 
патриотским химнама, садржајем и мелодијом, 
издваја се „Марсељеза“, која је још и данас државна 
химна Француске. Међу револуционарним је 
најпознатија „Интернационала“, која је дуго 
сматрана химном међународног пролетеријата, 
данас са звуцима све тишим доживљава судбину 
свјетских револуционарних идеолошких ломова 
и превирања.

Међу симболима химна се издваја богатством 
и специфичношћу својих значења. У химнама се 



Свети Јован 
Крститељ 
заштитник 
пјевача
Рука Светог 
Јована, која је 
крстила Господа 
Исуса Христа, 
данас се чува 
у Цетињском 
манастиру.

У 19. вијеку настаје највише државних химни 
које су снагом ријечи и мелодијом покушавале да 
обухвате и изразе оно што спаја многа покољења 
а да притом изазову осјећања међусобне 
повезаности око заједничких вриједности и 
циљева. Државне химне, ријечју и звуком, имају 
нескривену емоционалну поруку којом се може 
утицати на колективно осјећање народног поноса 
и родољубље прије свега. Највећи број данашњих 
државних химни настао је спонтано. Обично је на 
мелодију неке родољубиве писан пригодан текст, 
или је рађено обрнуто: на постојеће патриотске 
стихове компонована је одговарајућа музика. 
Као репрезентативна пјесма државе, химна се 
претежно изводи у свечаним односно службеним 
приликама. У већини случајева, изводи се само 
једна строфа државне химне, најчешће прва. 
Данас постоје поред државних и међународне 
химне, као „Ода радости“ из Бетовенове девете 
симфоније која је официјелна химна Европске 
Уније.

Осим у државним симболима, традиција химни 
живи  свечаним пјесмама ђака, студената, локалних 
заједница, политичких организација, спортских 
клубова, међународних организација... На нашим 
просторима најдуже траје школска „химна Светом 
Сави“, у славу првог српског просветитеља, која 
је установљена у књажевинама Црној Гори и 
Србији прије државних химни. Упркос границама 
држава, језичким баријерама и вјековима као 
свеопште пјесме младости трају Студентска химна 
(Gaudemais igitur) и Олимпијска химна у славу 
спорта којом одјекује читава планета у данима 
олимпијских игара.

Иако је химна веома стари и општи симбол он ни 
данас није изгубио на значају, јер ни најмодернија 
друштва нијесу нашла замјену за овај древни знак. 
Химна опстаје, у свијету који се стално мијења, као 
феномен несмањене симболичке ефикасности.

Свети Јован 
Крститељ 
заштитник 
пјевача
Рука Светог 
Јована, која је 
крстила Господа 
Исуса Христа, 

Свети Јован 
Крститељ 
заштитник 
пјевача



ДРЖАВНА ХИМНА КЊАЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ

Настанак прве државне, званичне химне у 
Књажевини Црној Гори везује се за пјесника Јована 
Судечића, свештеника и секретара књаза Николе I 
Петровића Његоша. Јован Сундечић рођен је 1825. 
године у селу Голињеву, близу Ливна. Сундечићи 
воде поријекло од братства Шундића из Требјесе, 
код Никшића. Богословску школу је завршио у 
Задру а по примању свештеничког чина постављен 
је за парохијског свештеника и учитеља наших 
исељеника у Пероју (Истра). Једно вријеме био 
је професор Задарске Богословије. У Црну Гору 
Сундечић је дошао као већ прослављени пјесник, 
истакнута личност јавног и политичког живота, 
поборник народног препорода „поп-пјесник и 
апостол брацке нам слоге и љубави“ – како га је 
омладина популарно називала. Књаз Никола I 
га је именовао за личног секретара 1864, коју је 
дужност обављао до пензионисања 1874. године, 
с тим што је до краја живота задржао титулу 
почасног књажевог секретара. Почетком 1865. 
покреће књижевни годишњак „Орлић“, другу по 
реду црногорску периодичну публикацију. Када 
је 1871. покренут први седмични црногорски 
лист „Црногорац“, под уредништвом војводе 
Сима Поповића, био је његов власник и издавач 
до његовог престанка излажења 1873. Био је 
такође власник и првог црногорског књижевног 
часописа „Црногорка“ (1871), а „Просвјету“ је 
уређивао од 1892. до 1894. године. За црногорско 
школство Сундечић је заслужан у првом реду јер 
је урадио први Статут и поставио организацију 
обновљене Цетињске богословије 1869. године, 
која је касније реорганизована у Богословско-
учитељску школу. У Црној Гори Јован Сундечић 

се бавио и дипломатијом и повјераване су му 
значајне државне мисије. За своје заслуге и 
културно-просвјетни допринос Сундечић је 
добијао за живота заслужена признања и највише 
црногорско одличје – Данилов крст с лентом I 
степена. Умро је у Котору 1900. године.

Химна „Убавој нам Црној Гори“ први пут је 
објављена у календару „Орлић“ на Цетињу 1865. 
године под насловом „Народна црногорска 
пјесма“. Само пет година послије објављивања 
прихваћена је као званична државна химна. 
На пригодној свечаној забави, 
приређеној уочи лучинда-
нског празника у 
просторијама Цетињске 
читаонице, наступило 
је Српско пјевачко 
друштво „Јединство“ из 
Котора, чији је један од 
оснивача био и Митрополит 
Петар II Петровић Његош. 
Под диригентском 
палицом хоровође 
Друштва Чеха 

ДРЖАВНА ХИМНА КЊАЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ

Настанак прве државне, званичне химне у 

прихваћена је као званична државна химна. 
На пригодној свечаној забави, 
приређеној уочи лучинда-
нског празника у 
просторијама Цетињске 
читаонице, наступило 
је Српско пјевачко 
друштво „Јединство“ из 
Котора, чији је један од 
оснивача био и Митрополит 
Петар II Петровић Његош. 
Под диригентском 
палицом хоровође 
Друштва Чеха 

На пригодној свечаној забави, 
приређеној уочи лучинда-
нског празника у 
просторијама Цетињске 
читаонице, наступило 
је Српско пјевачко 
друштво „Јединство“ из 
Котора, чији је један од 
оснивача био и Митрополит 
Петар II Петровић Његош. 
Под диригентском 
палицом хоровође 
Друштва Чеха 

Пјесник  
Јован 

Сундечић, 
аутор 
текста 

црногорске 
химне, Иван 
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Антуна Шулца и по његовим нотама, тада је по 
први пут изведена хорска пјесма „Убавој нам 
Црној Гори“, од тада нови наслов за Сундечићеву 
„Народну црногорску пјесму“. Сјутрадан 18/31. 
октобра 1870. године, на дан канонизације Светог 
Петра Цетињског, књазу је уручена Шулцова 
композиција рађена по Сундечићевим стиховима, 
који је прогласио државном химном. Отада, па све 
до краја постојања самосталне Краљевине Црне 
Горе, пјесма „Убавој нам Црној Гори“ важила је 
као званична државна химна. Она садржи битне 
„химничне“ елементе – глорификацију Црне Горе 
и хвалоспјев владару, компоненте обавезне за 
химне свих ондашњих европских монархија, те 
прилагодљивост нотама, тј. пјевност.

Коначну музичку обраду пјесме „Убавој нам 
Црној Гори“ дао је црногорски музичар Јован 

Ђуров Иванишевић. Као студент Конзерваторијума 
у Прагу, компоновао је дјело за оркестар, 
плесне композиције, хорске и соло пјесме. Међу 
његовим композицијама штампаним у Прагу је 
и пјесма „Убавој нам Црној Гори“. Та композиција 
је 1887. године усвојена као једино музичко 
дјело за извођење државне химне, по наређењу 
надлежног Министарства просвјете. Химну је с 
почетком деведесетих година 19. вијека поново 
штампао руски музиколог Шуровски у великом 
зборнику од 86 званичних химни свих држава 
свијета. Из регистра у књизи, види се да су текст 
и ноте црногорске химне добијени посредством 
руског дипломатског представништва на Цетињу 
1887. године. Композитор Јован Ђ. Иванишевић, 
непосредно након завршетка студија, трагично је 
завршио живот утопивши се у ријеци Влтави 1889. 
године.

Прва 
рукописна 
верзија 
текста 
будуће 
црногорске 
химне, 
аутограф 
Јована 
Сундечића

Прво 
објављивање 
текста 
будуће 
црногорске 
химне (Орлић 
за 1865. г.)



Послије званичног признања међународног 
субјективитета Књажевине Црне Горе на 
Берлинском конгресу (1848) и отварања 
страних дипломатских представништава на 
Цетињу протоколарно је захтијевано извођење 
црногорске и страних химни. Тако химна 
постепено продире у јавни живот, учи се по 
школама, пјева поводом политичких и културних 
манифестација, сврстава у репертоаре пјевачких 
друштава и школских хорова, и све чешће се 
пјева у народу. Химна „Убавој нам Црној Гори“ је 
постала, у правом смислу, свечана и симболична 
пјесма која се пјевала с патриотским заносом и 
слушала с усхићењем и дужним поштовањем

Иако је Иванишевићева композиција постала 
коначна музичка форма црногорске химне, 
пјесма „Убавој нам Црној Гори“ није престајала 

да подстиче интерес музичких умјетника. Тако 
су настала разна прилагођавања обраде и 
прераде Сундечићеве пјесме. У свим накнадним 
бављењима црногорском химном су предњачили 
страни музичари.

Крајем 1889. године, за капелника и учитеља 
Црногорске војне музике постављен је Франтишек 
Вимер, апсолвент прашке школе за оргуље. Осим 
око Војне музике, Вимер се ангажовао и у другим 
формама музичког дјеловања. Он је један од 
оснивача и први учитељ подгоричкг Пјевачкг 
друштва „Бранко“, као и вриједни сарадник 
и савјетник Пјевачког друштва формираног 
при Цетињској читаоници. За своје ученике 
прилагођавао је поједине композиције ради 
лакше и успјешнијег извођења. Из тих Вимерових 
прилагођавања настала је Црногорска химна за 
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Композитор Јован Ђ Иванишевић, 
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мушки и мјешовити хор, рукописна композиција 
рађена на основу Шулцових нота и Сундечићевих 
стихова. Упоредо са Вимером, на Цетињу је 
боравио још један чешки музичар – Роберт 
Толингер. Књаз Никола ангажовао га је 1890. године 
као наставника музичког васпитања на двору и 
за професора у цетињским средњим школама, 
Богословији и Дјевојачком институту. Рачуна се да 
је он био најсвестранији и најпотпунији музички 
умјетник који је дјеловао у тадашњој Црној Гори. 
Поред више музичких дјела компонованих у Црној 
Гори, за Толингерово име се везује и адаптација 
црногорске химне. Он је Шулцову композицију 
за мушки хор, приредио за мјешовити хор. Ова 
прерада је изведена први пут у Зетском дому 1890. 
године од хора Пјевачког друштва који су пратили 
четворучно на клавируМилена Огњеновић и 
композитор Толингер.

Италијански композитор Дионизије де Сан 
Ђорђо, почевши од 1888, повремено је боравио 
на Цетињу са циљем да компонује оперу према 
драми књаза Николе „Балканска царица“. Поред 
бављења опером Дионизије де Сарно је приредио 
црногорску химну за мушки хор и клавир.

Црногорска химна била је предмет и других 
облика музичке обраде. Италијански музичар 
Франческо Симонети је направио два занимљива 
музичка аранжмана, један намијењен за разне 
форме клавирског извођења и као партитура за 
блех музику, а друго за оркестар.

Успјешан превод пјесме „Убавој нам Црној Гори“ 
на француски језик и још успјешније уклапање 
тог превода у композицију црногорске химне 
направио је Емил Шевалден, професор лицеја у 
Руану. За ту музичко-преводилачку комбинацију, 
поводом јубилеја педесетогодишњице владавине 
краља Николе, је награђен златном јубиларном 
медаљом.

Уставом Књажевине Црне Горе из 1905. године 
санкционисани су црногорски грб и застава, 
али не и химна. За овај неуобичајени однос 
према званичној химни постојали су вјероватно 
политички разлози. За пјесму краља Николе 
„Онам’, онамо“ у Државном календару Краљевине 
Црне Горе за 1918. Поводом чињенице да није 
државна већ међународна химна он пише: „Како 
је јако политичко осјећање главни мотив те 
пјесме, то се, из дипломатских обзира, она није 
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могла употребљавати у званичним моментима, и 
стога је за државну химну одређена пјесма „Убавој 
нам Црној Гори“ (стр. 108). Можда је књаз Никола 
чекао 1905. на скоро и коначно рјешење Источног 
питања, послије чега би нестали политички 
разлози због којих његова пјесма „Онам’, онамо“ 
није могла бити успостављена као државна 
химна. Другим разлозима тешко је објаснити да 
државна химна није нашла мјесто у највишем 
правном акту Књажевине Црне Горе. Измјена у 
тексту црногорске химне направљена је 1910. 

године проглашењем Краљевине Црне Горе. Тада 
је посљедњи стих у првој строфи прилагођен 
новом статусу државе и њеног владара од тада 
гласи: „Живи краља Николу“. До краја Краљевине 
Црне Горе пјесма „Убавој нам Црној Гори“ 
остаће као државна, званична химна, што се 
као неспорно наводи у званичном државном 
Календару Краљевине Црне Горе за 1918. годину 
који је издало Министарство просвјете у Паризу, 
као орган Краљевске Владе у егзилу.
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Диплома Занатско-тамбурашког друштва, 
основано 1907. године

Прва страница Државног календара за 1918. 
годину.

Насловна страна Државног 
календара за 1918. годину.

Биљешка о државној химни у календару за 
1918. г.



Књаз Никола I Петровић Његош, аутор 
текста црногорске народне химне

НАРОДНА ХИМНА У КЊАЖЕВИНИ И 
КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

Од званичне државне химне у Црној Гори је 
дубљи химнични биљег оставила пјесма „Онам’, 
онамо!“. Овај патриотски спјев, с мотивима из 
борбе за ослобођење од Турака, написао је 
1867. године књаз Никола I Петровић Његош. 
Пјесма је објављена истовремено у Црној Гори и 
Војводини. У Црној Гори је објављена у календару 
„Орлић“ из 1867, а у листу за забаву и књижевност 
„Даница“, који је излазио у Новом Саду, у броју 
31. од 10. новембра 1867. године. У наредним 
деценијама она ће се сматрати незваничном 
не самоцрногорском него и шире свесрпском 
химном, добијајући у штампи и епитете „Српска 
Марсељеза“. Пјесма се рецитовала и пјевала 
широм српских крајева са одушевљењем у Црној 
Гори, Србији, Херцеговини, Босни, Старој Србији, 
Космету, Војводини, Далмацији и Крајини, као 
пјесма слободе и отпора поробљивачу. Поред 
њеног умјетничког карактера она је била и нека 
врста српског националног програма преточеног 
у стихове. Вјероватно је то и разлог да је у листу 
„Српски витез“ из Београда 1909. године наведена 
као „Српска народна химна“.

У погледу музичког ауторства постоји више 
података. На посљедњој страници листа „Даница“ 
у истом броју у којем је објављена пјесма „Онам’, 
онамо!“ постоји нотни запис пјесме, с напоменом 
да ју је у четири гласа сложио Ђ. Фиорели у Котору. 
Можемо наћи податке да су је музички обрадили 
Роберт Толингер, Фрањо Вимер а и Стеван Шрам. 
Вјероватно да се овдје ради о музичким верзијама. 
У Државном календару Краљевине Црне Горе за 
1918. годину за музичко ауторство пише сљедеће: 
„Пјесму је компоновао српски музичар Даворин 

Јенко, узевши донекле за мотив своје композиције 
чувену убојну пјесму Гарибалдијевих јунака „Si 
scopron ie tombe, Si levano i morti“ („Отварају се 
гробови, Дижу се мртви“) (стр. 108).

Поред Аустро-угарске, у чијем се саставу 
налазила Војводина, пјесма је објављена у 
Енглеској у преводу чувеног археолога Артур 
Џон Еванса 1878. године а потом на француском 
и другим језицима.

Најпопуларнија патриотска пјесма Црне Горе 
забрањивана је у српским крајевима који су били 
под окупационом турском и аустроугарском 
влашћу. Најрјечитије о томе говори телеграм 

НАРОДНА ХИМНА У КЊАЖЕВИНИ И 
КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ
НАРОДНА ХИМНА У КЊАЖЕВИНИ И 
КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

Од званичне државне химне у Црној Гори је 
дубљи химнични биљег оставила пјесма „Онам’, 



послат из Сарајева књазу Николи 1896. године 
од стране родољубиве српске омладине: „Твоје 
‘Онам’, онамо’ забрањују овамо“...

У Првом свјетском рату за вријеме аустроугарске 
окупације Црне Горе ова родољубива пјесма је била 
подстрек с надом у скоро ослобођење отаџбине. 
О томе довољно говори чланак са насловом 
„Педесетогодишњица српске Марсељезе ‘Онам’, 
онамо’!“, у Државном календару Краљевине Црне 
Горе за 1918“ који је издавала Краљевска Влада 
у избјеглиштву. У чланку поред осталог пише 
сљедеће: „Минуло је педесет година од оних 
дана када је, у полету своје идеалне младости, 
занесен завјетном мишљу Прве српске омладине, 
млади књаз црногорски 1867. г. испјевао витешку 
пјесму, која ће се, као поклич војне трубе заорити 
са планина црногорских, а отуд, као свесрпска 
химна, одјекнути до иза дунавских обала; па 
оданде натраг до плава Јадрана, широм Земље 
Србинове. За пола стољећа та пјесма бјеше барјак 
српском одушевљењу, бјеше програм српском 
национализму, бјеше њежан израз српској чежњи, 
српској срџби и пркосу. Она нам је то и данас, 
данас већма но игда, јер нема нас ни једнога 
којему душа није испуњена њеним ријечима: 

С огњишта мила бјежи ми, куго; зајам ти морам 
враћам већ!...

Дај, Боже, сиједом краљу, а уза њ и цијелом 
народу српском, да дочекамо да се испуни оно 
што је млади књаз снивао, оно чему је свога вијека 
служио, оно за што је војевао и за што је живио, 
јер:

Покоја души добићу тада, кад Србин више не 
буде роб (стр. 33-34)

У биљешкама на крају Државног календара 
под насловом „Химна црногорска“ пише између 

остелог следеће: „Пјесма „Убавој нам Црној 
Гори“... од које прву строфу саопштавамо на 
почетку ове књиге, јесте државна, званична 
химна Краљевине Црне Горе. Осим ње, има још 
једна химна црногорска, не званична, но права 
народна химна, која је, и стихом и мелодијом, 
постала националном химном цијелог Српства, а 
то је чувена патриотска пјесма нашега узвишнога 
Краља Господара „Онам’,  онамо!“ којој, као 
српској Марсељези, наш први чланак помиње 
педесетогодишњицу. У тој пјесми нашла је свој 
класичан израз општа жеља сроског народа за 
ослобођењем српских земаља, и као таква, данас 
је она добила опет актуелан значај“ (стр.108)

Народна химна није изазивала неспоразуме 
само у вријеме крупних историјских дешавања 
већ и у мирнодопским временима. Иако је још 
1911. године уврштена у чувену „Антологију 
новије српске лирике“ од Богдана Поповића, 
изостављају је многи савремени антологичари 
чак и у Црној Гори. Током расправе о будућој 
црногорској химни, 1993. године, народна химна 
„Онам’ онамо“ била је у центру пажње. Био је 
сачињен предлог о озваничењу ове пјесме као 
државне химне Републике Црне Горе. Чули су се 
многи комплименти мелодији, али су стављене 
примједбе појединим дијеловима текста, и ова 
патриотска пјесма није прихваћена за химну. 
Руководећи се логиком савтемених цензора 
историјских чињеница, тешко да би ометала нека 
од актуелних државних химни у Европи. Можда 
„покој добиће души“ и народна химна краља 
Николе, кад наш народ не буде идеолошки и 
духовни роб.



Принц Мирко Петровић 
Његош је компоновао 
музику на очеву драму у 
стиховима “Балканску 
царицу”, Књажеву химну, 
молитву од Бранка 
Радичевића,на Липару 
од Ђуре Јакшића...Уз то, 
је компоновао и једну 
црногорску оперу која је 
извођена у Монте Карлу.

Насловна страна Данице с народном 
химном и нотним записом химне

Престолонаследник 
Данило Петровић 
Његош је компоновао 
музику на очеву 
пјесму Онамо намо и 
објавио је у Прагу



Насловна страна Државног 
календара за 1918. годину.

Факсимил текста у државном 
календару за 1918 годину, поводом 

јубилеја краљеве пјесме  “ Онам’ 
онамо”



ШКОЛСКА ХИМНА У КЊАЖЕВИНИ И 
КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

На почетку историјата химн у Црној Гори стоји 
свечана пјесма у славу Светог Саве, првог српског 
просветитеља, која је извођена четрнаест година 
раније од државне химне Књажевине Црне Горе. 

Свети Сава као просветитељ званично почиње 
да се слави у Црној Гори као школска слава 1865. с 
појавом првих школе. Зато се у народу каже: „Свети 
Сава - школска слава“. На школским свечаностима 
ђаци су пјевали своју „Химну Светом Сави“. 

Најстарији сачувани запис „Химне Светом 
Сави“ датира из 1832. године и налази се у архиви 
манастира Хиландара на Светој Гори Атонској. 
Ријеч је о препису јеромонаха Силвестера 
Вучковића на црквенословенском језику, а 
ауторство се приписује Јовану Георгијевићу, 
вршачком епископу и Митрополиту карловачком, 
из 1735. године. Химна је први пут јавно изведена 
1839. године у Сегедину. 

О првој прослави Светог Саве као школске славе 
1856. године свједочи писмо учитеља Филипа 
Радичевића, у коме пише сљедеће: „Свечана 
служба у цркви са више свештеника и ђаконом, 
потом обучени иду у школску салу, за које вријеме 
слави се процесија са звоњењем звона пјевајући 
тропар Светог Саве. Школска сала декорисана 
је сликама књаза Данила и књегиње Даринке. 
Узвишено постоље за господара и књегињу, 

а поред тога на другом асталу спрам иконе 
Светог Саве освећење водице које свештенство 
обавља. Иза тога држи говор најбољи ђак, по 
свршетку кога пјевају укупно ђаци: „Ускликнимо с 
љубављу Светитељу Сави, Српске цркве врховној 
светитељској глави, итд. И послије овог пјевања 
из руке књаза Данила награђује се најбољи ђак... 
(Братство, 12-13, Београд, 1908, стр. 63-64).

„Глас Црногорца“ од 1902. овако описује 
ентеријер сале у Подгорици у којој је обиљежена 
школска слава: „У прочељу бјеше намјештене икона 
Св. Саве највишег формата, око које са обадвије 
стране се виђаху четири слова С, састављена 
од зеленог ловоровог листа, које свакоме у очи 
падаху и радо их читаху и објашњаваху: Сама 
слога Србина спасава; - наспрам иконе Св. Саве 
стојала је слика Њ. К. Височанства Господара око 
које се читаху од ловорике састављене слова: Ж. 
К. Н. I. Школа је била дупке пуна народа оба пола, 
који је у најбољем реду улазио и остао на својим 
мјестима до свршетка свечаност“ (Бр. 4, 26.1.1902, 
стр. 1). У сљедећем броју „Глас Црногорца“ је 
прославу на Чеву овако забиљежио: „Пошто је 
одстојана св. Литургија коју су служили: Крсто 
Вукотић и Лука Николић ђаци су се пјевајући 
химну Св. Саве, вратили у школу. Светосавској 
прослави присуствовали су мјесни главари и 
мноштво народа из четири општине“ (Бр. 5, 
02.02.1902, стр. 4).

ШКОЛСКА ХИМНА У КЊАЖЕВИНИ И ШКОЛСКА ХИМНА У КЊАЖЕВИНИ И 
КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

На почетку историјата химн у Црној Гори стоји 

Подгорица почетком 20. вијека, 
некадашња Рибница мјесто рођења 
Стефана Немање  родоначалника 
светородне лозе Немањића



Државни празник – дан Светог Саве свечано је 
обиљежаван и у Краљевини Црној Гори. О прослави 
у Никшићу 1912. године „Глас Црногорца“ је 
забиљежио сљедеће: „Пишу нам из Никшића: Има 
пола године да су отпочеле потребне припреме, 
како ће овогодишња светосавска прослава што 
боље задовољити грађанство вароши Никшића... 
Сала је била окићена јеловим вијенцима и 
гранчицама тако, да се свак осјећао као у зеленој 
шуми. Више иконе Св. Саве намјештена је била 
Богородичина икона. С десне стране и лијеве од 
икона налазиле су се у вијенцима слике нашега 
Краља и Краљице, а под њима могле су се видјети 
„Вјенчање с морем“. Више ових слика намјештена 
су била два дивна везива с натписима: „Само Слога 
Србина Спасава“. Остали зидови били су застрти 
ћилмима и укусно израђеним везивима, на којима 
су биле намјештене слике Владарског Дома, Краља 
Петра и знаменитих војвода који су се истакли у 
деветнаестом вијеку а идеју ослобођења српског 
народа“ (Бр. 3, 21.1.1912, стр. 3).

Краљ Никола и као пјесник је дао допринос 
обиљежавању прославе пред Савиндан 1912. 
године написавши дугу и поучну „Пјесму Светом 
Сави“.

Данас, нажалост, ђаци немају своју школску 
славу ни химну, а прву и најдуговјечнију химну 
у Црној Гори могу чути само на свечаностима 
које приређује Православна црква у сарадњи са 
црквеним општинама.

Факсимили страница календара Цетињског 
молитвослова за 1484 из Црнојевића штампарије, 

у којем је по старом календару 14. јануар означен 
као Сава први архиепископ Српски

Принц Растко Немањић, кога су називали Кнез Захумски и Принц од 
Оногошта (данашњег Никшића), рад сликара Стевана Тодоровића, чува 

се у Цетињском манастиру



Државни календар из времена Књажевине Црне Горе, 1907. година
Програми прославе школске славе у 

Књажевини Црној Гори 1907.год.

Митрополит Црногорско-приморски 
др Гаврило Дожић испред Цетињског 

манастира на дан Светог Саве са члановима 
друштва Његош и ђацима основне школе



Ускликнимо с љубављу 
Светитељу Сави 
Српске цркве и школе –
Светитељској глави. 
Тамо венци, тамо слава 
Где наш српски пастир 
Сава.
Појте му Срби
Песму и утројте!

С неба шаље благослов
Свети Отац Сава;
Са свих страна сви Срби
С мора и Дунава
К небу главе подигните
Саву тамо угледајте. 
Саву, српску славу, 
Пред престолом Творца!
Благодарна Србијо, 
Пуна си љубави 
Према своме пастиру 
Светитељу Сави. 
Босна и Херцеговина 
Светог Саве дедовина.
С тобом славе славу
Светитеља Саву.

Здраво Среме, Банате
И Србијо Стара;
Раванице, чувај нам
Тело Кнез Лазара;
Црна Горо, сестро мила,

Здраво и ти с нама била, 
Да славимо славу, 
Светог Оца Саву.

Милешево слави се 
Телом Светог Саве, 
Кога Славе сви Срби 
С обе стране Саве; 
Синан-паша ватру пали, 
Тело Светог Саве спали, 
Ал’ не спали славе, 
Нити спомен Саве.

Да се српска сва срца 
С тобом уједине, 
Сунце мира, љубави, 
Да нам свима сине, 
Да живимо сви у слози, 
Свети Саво, ти помози. 
Почуј глас свог рода, 
Српскога народа!

Himna 

Svetom Savi

У свом двору на Рибници 
подранио краљ Немања, 
стар и брижан, а животом 
рђавога одвек стања; 
.......................................................
Света Цркво, Вјеро Света,
у твоме ме прими крилу,
драгу Зету, краљевину,
ти заштити моју милу;

у то име приносим ти
на жртвеник младост моју;
Цркво Света, Вјеро Света,
милост за род просим 
твоју!
.......................................................
Дат’ му душу, дат’ му 
живот,
способности све му дати,
па ће мила домовина
као алем кам засјати,
.......................................................

а да нам је она љепша,
слобода је ресит’ мора;
слободи је колијевка
Немањина Црна Гора.
.......................................................
Прирастајте да стечете
родном крају славе нове,

да дуг свети одужите
и аманет од прошлости,
да у гробу од радости
Немањине шену кости
 
и да харност укажете 
наше књиге светој глави, 
и захвални на вјекове
останете Светом Сави! 

Пред Савиндан, 1912.

КРАЉ НИКОЛА I  ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Црква Светог Саве на Његушима, родно мјесто 
митрополита и  владара Црне Горе из светородне 

лозе Петровић Његош

(одломци из пјесме)



ДРЖАВНА ХИМНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Прва Југославија, чије је званично име од 
1918. до 1929. било Краљевина Срба, хрвата и 
Словенаца, имала је химну сачињену по истом 
моделу „троимена држава – тродјелна химна“. 
Од дјелова српске, хрватске и словеначке химне 
сачињена је нова цјелина. Почетни и завршни 
став узети су из химне „Боже правде“, а средишњи 
дио чинили су стихови и ноте из хрватске химне 
„Лијепа наша“ и словеначке „Напреј, заставе 
Славе“. Иако је „тродјелна химна“ у почетку 
наилазила на општу подршку, њен статус није 
детаљније уређен највишим правно-политичким 
актима нове краљевине, за разлику од грба и 
заставе. Послије промјена имена у „Краљевина 
Југославија“, 1929. године, у штампи је покретано 
питање нове, адекватније химне. Како је долазио 
нови краљ само се у химни мијењало име краља. 
Овако створена химна живјела је колико и држава 
чији је један од симбла била.

Химна Краљевине Југославије

Боже правде, ти што спасе 
од пропасти до сад нас 
чуј и од сад наше гласе 
и од сад нам буди спас,

Боже, спаси, Боже, храни 
нашег краља и наш род 
Краља Петра, Боже, храни 
моли ти се сав наш род.

Љепа наша домовино, 
ој, јуначка земљо мила, 
старе славе дедовино, 
да би вазда часна била,

Боже, спаси, Боже, храни 
нашег краља и наш род 
Краља Петра, Боже, храни 
моли ти се сав наш род.

Напреј, застава Славе, 
на бој, јуначка кри за 
благор очет нај ве 
нај пушка говори. На ри,

Боже, спаси, Боже, храни 
нашег краља и наш род 
Краља Петра, Боже, храни 
моли ти се сав наш род.

Званична химна Краљевине СХС, Краљевине ЈугославијеДио тродјелне химне за јавна извођења

ДРЖАВНА ХИМНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕДРЖАВНА ХИМНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Прва Југославија, чије је званично име од 

ДРЖАВНА ХИМНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Прва Југославија, чије је званично име од 
1918. до 1929. било Краљевина Срба, хрвата и 



Пјевачка друштва “Бранко” из Подгорице (основано 
1892. г.) и “Захумље из Никшића (основано 1898. г.) у 

Никшићу 1936. г.

Прво црквено пјевачко друштво “Његош,”  
је било једно од најпопуларнијих у 

Краљевини Југославији, 1929.г. (основано 
1907. г.)

Скупоцјена хералдичка застава 
друштва “Његош”, поклон 

покровитеља краља Југославије 

Српско пјевачко друштво “Јединство” из Котора 
1929. год. (основано 1830. г.) 

Краљ Александар И 
Карађорђевић (унук краља 
Николе И Петровића  Његоша, 
рођен на Цетињу 1888. 
г.) покровитељ друштва 
“Његош” са Цетиња.

Престолонаследник 
Петар II 

Карађорђевић кум 
друштва “Његош” 

са Цетиња. 



ДРЖАВНА ХИМНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 
САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И 
ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

На јужнословенским просторима 
најпознатија је, без сумње, као најизвођенија, 
химна „Хеј Словени“. То је у ствари химничка 
панславистичка пјесма словачког писца 
Самуела Томашика, настала 1838. године, која 
је у многим словенским народима дожијела 
бројне језичке трансформације. Мелодијска 
основа пјесме „Хеј Словени“ је донекле слична 
„Мазурки Домбровског“ (која је од 1926. пољска 
државна химна), али са другачијим ритмичким и 
хармонијским рјешењем.

У Краљевини Југославији, од 1919. до 1945. 
године, пјесма „Хеј Словени“ је била соколска 
химна. Соколство је било утемељено на 
свесловенским идеалима, а соколски савез 
– организација за тјелесно васпитање. Осим као 
соколска химна, пјесма „Хеј Словени2 пјевала 
се као омиљена атриотска пјесма, а за вријеме 
Другог свјетског рата прихваћена је као пјесма 
антифашистичке оријентације.

Послије Другог свјетског рата у Уставу 
Федеративне Републике Југославије 31.1.1946. 
године, грб и застава описани су детаљно али 
се химна нигдје не спомиње, иако се пјесма „Хеј 
Словени“ изводи као химна нове Југославије из 
које је изостаљена средња строфа („Слободе дар 
даде нам Бог...“). С амбицијом стварања новог 
поретка, нова власт је већ фебруара 1946. године 
расписала први од многих безуспјешних конкурса 
за нову химну. Било је покушаја да се ван конкурса 

ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 
САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И 
ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

На јужнословенским просторима 
најпознатија је, без сумње, као најизвођенија, 

усвоји нова химна. Тако је 1953. предлагано да 
се за химну узме „Инетрнационала“, а 1963. да 
се као музичка основа за југословенску химну 
узме Пета Бетовенова симфнија. Било је покушаја 
од челника Савезне скупштине 1985. године 
да се делегатима наметне фалсификована 
верзија пјесме из које је избрисан наслов пјесме 
„Словени“ и из стиха „дух словенски“. Мијењали 
су се називи комунистичке државе, химна је 
званично извођена али није имала мјеста у 
највишим правно-политичким актима. При самом 
крају постојања Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, усвајањем амандмана 
на Устав СФРЈ 25. новембра 1988. године, химна 
„Хеј Словени“ је формално правно постала један 
од симбола државе. Послије 43 године делегати 
Скупштине СФРЈ су само ускладили правно с 
фактичким.

Пјесма која и сама слави постојаност, показала 
се постојанијом од државе која је користила али 
не и правно прихватила као свој симбол. Распадом 
Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије створена 
је Савезна Република 
Југославија која је као 
своју химну прихватила 
пјесму „Хеј Словени“. 
Трансформисањем СРЈ 
у Државну заједницу 
Србија и Црна Гора 
2003. године пјесма „Хеј 
Словени“ је наставила 
свој живот као државна 
химна све до краја 
заједнице 2006. године.

Самуел Томашик, аутор текста химне 
“Хеј, Словени”



Хеј, Словени
Текст пјесме која се као државна химна званично

 изводила од 1945. до 2006. године

Усвајање уставног амандмана којим пјесма  “Хеј, 
Словени” послије 43 године постаје званична химна, 25. 

новембра 1988. г.

Хор друштва “Захумље” из Никшића 
пјева химну “Хеј, Словени” поводом Дана 

републике 1978. г.

Југословенски кошаркаши пјевају химну “Хеј, Словени” на 
побједничком постољу свјетског првенства у Атини 1998. г.



ХИМНА РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

У југословенској федерацији републике нијесу 
имале своје химне. Стварањем Савезне Републике 
Југославије као двочлане федерације Србије 
и Црне Горе, или двије суверене Републике, 
њиховим Уставима је санкционисано да имају 
државне симболе – грб, заставу и химну. У 
Црној Гори је 1993. године донијет Закон о грбу 
и застави, али не и о химни. Током расправе о 
будућој црногорској химни, 1993. године, није 
могло да се дође до сагласности. У ужем избору 
су биле три пјесме: државна химна из Књажевине 
и Краљевине Црне Горе „Убавој нам Црној Гори“, 
народна химна из Књажевине и Краљевине 
Црне Горе „Онам’, онамо!“, и „народна“ пјесма „Ој, 
свијетла, мајска зоро“. Уставна комисија Републике 
Црне Горе сачинила је предлог да се озваничи 
пјесма краља Николе I Петровића Његоша „Онам’, 
онамо!“ али није добила политичку подршку да и 
званично постане државна црногорска химна.

Трансформацијом СРЈ у Државну заједницу 
Србија и црна Гора 2003, сљедеће 2004. године 
поново је постало актуелно питање Републике 
Црне Горе. Влада РЦГ поднијела је предлог закона 
о државним симболима с предлогом Скупштини 
да се усвоји по хитном поступку. Скупштина је 
на засиједању од 12. јула 2004, без присуства 
опозиционих посланика, прихватила предлог 
Владе и донијела закон по хитном поступку. За 

химну Републике Црне Горе изгласана је пјесма 
„Ој, свијетла, мајска зоро“. У образложењу 
Предлога закона наведено је да се „пошло од 
чињенице да на основу аутентичних историјских 
симбола црногорске државе треба установити 
симболе савремене Црне Горе“, као и да се 
законом „на историјским категоријама“ и „у складу 
са стандардима демократског друштва“ уређује 
питање државних симбола. Ово једноставно није 
тачно, јер прихваћени симболи не одговарају 
правилима струке, не поштују историјске 
чињенице, па самим тим немају утемељења 
ни у хералдичкој, ни у вексилолошкој, нити у 
музиколошкој традицији Црне Горе.

У образложењу за химну постоји само једна 
реченица, и она гласи: „Понуђени текст Химне 
задовољава критеријуме државне химне 
и у сваком погледу је општеприхваћена и 
истовремено препознатљива као ‘црногорска 
народна химна’“. Нигдје се не наводе критеријуми 
за химну, писац текста химне, како се мимо 
јавног конкурса и без јасне расправе утврдила 
општеприхваћеност и на крају износи нетачна 
чињеница да је препознатљива као „црногорска 
народна химна“, ако се зна да је то била пјесма 
„Онам’, онамо!“. Из вјеродостојних докумената 
који показују историјат злоупотреба родољубиве 
народне пјесме „Ој, јунаштва свјетла зоро ој!“ 
читаоци могу сами да закључе зашто је на овакав 
начин усвојена химна Републике Црне Горе.

ХИМНА РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ



Црногорска народна пјесма  “Ој, 
јунаштва свијетла зоро, ој!”, први пут 
је јавно отпјевана 1863. г. приликом 
извођења “Јуначке игре у три раздјела 
с пјевањем Бој на Грахову”. Аутентични 
текст ове пјесме је први пут штампан  
1884. у књизи “Лира” са 800 позоришних 
пјесама (оригинал књиге се налази у 
Народној библиотеци Србије, Београд).

Факсимил насловне странице 
и пјесме Секуле Дрљевића из књиге 

Савића Марковића Штедимлије
“Црвена Хрватска”, 

издате и штампане у 
Загребу 1937.г.

Факсимил насловне 
странице 
и пјесме 
Секуле Дрљевића
 из књиге 
“Балкански сукоби”
издате и 
штампане у 
Загребу 1944.г.

Факсимил “Службеног 
листа”  РепубликеЦрне 

Горе са текстом 
актуелне химне.  

(12. јул 2004. г.)





Кратком анализом текста усвојене химне Црне 
Горе није тешко доћи до закључка да су од четири 
строфе, три и по преузете из фалсификата народне 
пјесме ратног злочинца Секуле Дрљевића, а пола 
строфе у част његовог мајског доласка 1941. 
године, из усташке Независне Државе Хрватске у 
окупирану Црну Гору.

Поставља се оправдано питање ко је подметнуо 
за текст химне фалсификат фалсификата? 
Чињеница је да ово није текст народне пјесме и 
да је обманом наметнута химна којој пола народа 
звижди, а пола народа пјева не знајући у чију 
славу пјева. Надати се да ће мудрост превладати 
и да ћемо имати химну коју ћемо сви поштовати 
и пјевати.

   „Химна је кад сви стоје и пјевају а 
спортисти плачу“ (дјечак од 7 година)   










