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Служба за сарадњу са медијима – Обавештење о Указима о одликовањима, које је 

потписао председник Републике Александар Вучић, а  поводом Сретења -  Дана 

државности Србије 2020. године 

 

ОРДЕН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЛЕНТИ  

 

1. Милош Земан,  председник Републике Чешке, одликован је Орденом Републике 

Србије на ленти за изузетне заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и 

пријатељских односа између Републике Србије и Чешке Републике 

 

ОРДЕН КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ПРВИ СТЕПЕН 

 

1. Петер Хандке одликован је Орденом Карађорђеве звезде првог степена за нарочите 

заслуге у представљању  Републике Србије и њених  грађана у области јавних и културних 

делатности и личном истрајавању у бескомпромисној одговорности према истини 

 2. Давид Вујић  одликован је Орденoм Карађорђеве звезде првог степена  за нарочите 

заслуге у представљању Републике Србије и њених грађана и допринос развоју програма 

свемирских истраживања 

 

 

 

ОРДЕН КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ДРУГИ СТЕПЕН 

1. проф. др Гордана Вуњак Новаковић одликована је  Орденом Карађорђеве звезде 

другог степена  за нарочите заслуге у представљању  Републике Србије и њених  грађана 

и постигнуте изузетне резултате у области медицинских наука и  биомедицинског 

инжењерства 

 

 

ОРДЕН КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ТРЕЋИ СТЕПЕН 

 

1. aкадемик проф. др Јован Хаџи Ђокић,  одликован је Орденoм Карађорђеве звезде 

трећeг  степена за нарочите заслуге у представљању  Републике Србије и њених грађана и 

постигнуте резултате у области медицинских наука 
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2. проф. др Лазар Давидовић одликован је Орденом Карађорђеве звезде трећег 

степена за нарочите заслуге у представљању  Републике Србије и њених грађана и 

постигнуте изузетне резултате у области медицинских наука 

 

СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН ПРВИ СТЕПЕН 

 

1. Српска православна богословија Светог Арсенија у Сремским Карловцима, 

одликована  је Сретењским орденом првог  степена  за нарочите заслуге за Републику 

Србију и њене грађане у духовно просветитељској делатности, поводом 225 година 

постојања и рада. 

 

2. Медицински факултет Универзитета у Београду, одликован је Сретењским орденом 

првог степена за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у 

високошколском образовању, научно-истраживачком раду и развоју у области 

медицинских наука и здравствене делатности, поводом 100 година рада 

3. Спортско друштво „Раднички“ из Београда, одликовано је Сретењским орденом 

првог степена за изузетне заслуге за Републику Србију и њене грађане и постигнуте 

резултате у области спорта, поводом 100 година постојања 

 

4. Православно хришћанско сестринство Света Лидија, из Републике Грчке 

одликовано је Сретењским орденом првог степена за изузетне заслуге за Републику 

Србију и њене грађане  у хуманитарној области и даровану несебичну љубав и помоћ  

српској деци 

 

5. академик Душан  Ковачевић, одликован је Сретењским орденом првог степена за 

изузетне заслуге за Републику Србију и њене грађане у културним делатностима, посебно 

у области књижевности и драмске уметности  

 

СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН ДРУГИ СТЕПЕН 

 

1. Гимназија у Лесковцу одликована је Сретењским орденом другог степена за 

нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане и постигнуте резултате у просветној 

делатности, поводом 140 година рада  
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2. Трећа београдска гимназија  одликована је Сретењским орденом другог степена  за 

нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане и постигнуте резултате у просветној 

делатности, поводом 160 година рада 

 

3. Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш  одликована је Сретењским орденом 

другог степена за нарочите заслуге у прикупљању и очувању књижевног фонда од 

историјског и културног значаја за Републику Србију и њене грађане, поводом 140 година 

рада 

 

СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН ТРЕЋИ СТЕПЕН 

 

1. Народни музеј у Лесковцу, одликован је Сретењским орденом трећег степена за 

изузетне заслуге за Републику Србију и њене грађане у области културе и музејске 

делатности, поводом 70 година рада 

 

2. Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ одликован је  Сретењским орденом 

трећег степена за изузетне заслуге за Републику Србију и њене грађане у области 

ветеринарских наука,  поводом 70 година рада 

 

3. Политикин забавник одликован је Сретењским орденом трећег степена за изузетне 

заслуге за Републику Србију и њене грађане у области јавних и културних делатности, 

поводом 80 година рада                                           

 

4. Историјски архив Београда одликован је Сретењским орденом трећег степена за 

изузетне заслуге за Републику Србију и њене грађане  у очувању културног и историјског 

наслеђа, поводом 75 година рада  

 

5. Сигурна кућа за жене жртве насиља у породици, Београд, одликована је 

Сретењским орденом трећег степена за изузетне заслуге за Републику Србију и њене 

грађане у области јавних и хуманитарних делатности, поводом 20 година рада 

 

6. Новине „Јединство“ са Косова и Метохије одликоване су Сретењским орденом 

трећег степена за изузетне заслуге за Републику Србију и њене грађане у области јавних 

и културних делатности, поводом 75 година рада 
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7. Милован Витезовић одликован је Сретењским орденом трећег степена за изузетне 

заслуге за Републику Србију и њене грађане у културним делатностима, посебно у 

области књижевности 

 

8. Ђорђе Кадијевић одликован је Сретењским орденом трећег степена за изузетне 

заслуге за Републику Србију и њене грађане у културним  делатностим, посебно у области 

филмске уметности 

 

9. КУД Градимир одликован је Сретењским орденом трећег степена за изузетне 

заслуге за Републику Србију и њене грађане  у културним делатностима, поводом 75 рада 

 

10. др Марко Поповић, одликован је Сретењским орденом трећег степена за изузетне 

заслуге за Републику Србију и њене грађане у области јавних, научних  и културних 

делатности, посебно у области археологије  

 

ОРДЕН СРПСКЕ ЗАСТАВЕ ТРЕЋИ СТЕПЕН 

 

1. Наохиде Уејама одликован је Орденом српске заставе трећег степена за нарочите 

заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и пријатељских односа између Републике 

Србије и Јапана 

 

2. Кипрос Илијадис одликован је Орденом српске заставе трећег степена за нарочите 

заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и пријатељских односа између Републике 

Србије и Републике Кипар 

 

3. Виктор Рухотас одликован је Орденом српске заставе трећег степена за нарочите 

заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и пријатељских односа између Републике 

Србије и Републике Грчке 

 

 

 ОРДЕН БЕЛОГ ОРЛА СА МАЧЕВИМА ПРВИ СТЕПЕН 

 

1. Војна академија одликована је Орденом белог орла са мачевима првог степена, за 

нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане и постигнуте резултате у војном 

високошколском образовању, поводом 170 година постојања 
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 2. Пети батаљон Војне полиције Копнене војске Србије одликован је Орденом белог 

орла са мачевима првог степена, за нарочите заслуге у изградњи система одбране, 

командовању и руковођењу војним јединицама и њиховом оспособљавању за одбрану 

Републике Србије 

 

 

ОРДЕН БЕЛОГ ОРЛА СА МАЧЕВИМА ДРУГИ СТЕПЕН 

 

1. Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић – Ђура“ одликован је Орденом 

белог орла са мачевима другог степена, за нарочите заслуге у изградњи система одбране 

Републике Србије, поводом 70 година рада 

 

ОРДЕН БЕЛОГ ОРЛА СА МАЧЕВИМА ТРЕЋИ СТЕПЕН 

 

1. Војна гимназија, одликована је Орденом белог орла са мачевима трећег степена  за 

нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у просветној делатности, поводом 

50 година рада 

 

 

ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ „МИЛОШ ОБИЛИЋ“  

 

1. Лунић Зоран, пуковник авијације, одликован је златном медаљом за храброст 

„Милош Обилић“  за испољену изванредну храброст и дело личног херојства 

 

2. Eн Пешић одликована је златном медаљом за храброст „Милош Обилић“ за 

испољену изванредну храброст и дело личног херојства 

3. Славољуб Стојадиновић одликован је златном медаљом за храброст „Милош 

Обилић“  за испољену изванредну храброст и дело личног херојства 

 

ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГЕ 

 

1. Стане Рибич, одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге у области 

јавних и културних делатности и јачању сарадње Републике Србије и Републике Словачке 
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2. Адмирал Анри Лакај одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге у 

области јавних и културних делатности и јачању сарадње Републике Србије и Француске 

Републике 

 

3. Хуманитарна организација „Стара Рашка“ одликована је златном медаљом за 

заслуге за изузетне заслуге у области јавних и хуманитарних  делатности, поводом 20 

година рада 

 

4. др Небојша Кузмановић, одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне 

заслуге у области јавних делатности и очувању културног и историјског наслеђа  

 

5. Новицa Соврлић, одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге у 

области јавних и културних делатности, посебно у области књижевности 

 

6. Јанко Брајковић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге у 

области јавних и културних делатности, посебно у области издаваштва 

 

7. проф. др Томислав Мареновић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне 

заслуге у области медицинских наука  и постигнуте резултате у здравственој делатности 

 

8. проф. др Урош Дојчиновић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне 

заслуге у културним делатностима, посебно музичкој уметности 

 

9. Виталиј Викторович Солоњецки одликован је златном медаљом за заслуге за 

изузетне заслуге у области јавних делатности и јачању сарадње Републике Србије и Руске 

Федерације 

 

10. др Зоран Ђерић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у културним делатностимa, посебно у области позоришне уметности 

 

11. Шабан Шаулић, постхумно, је одликован златном медаљом за заслуге  за изузетне 

заслуге у културним делатностима, посебно музичкој уметности 
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12. др Љиљана Никшић одликована је златном медаљом за заслуге за изузетне  заслуге  

у јавним делатностима 

 

13. Жељко Димитријевић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге 

и постигнуте резултате у параолимпијском спорту 

 

14. др Ивана Ђуретић одликована је  златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у области медицинских наука, посебно у области имунологије 

 

15. др Зорица Црногорац одликована је  златном медаљом за заслуге  за изузетне 

заслуге у области медицинских наука и постигнуте резултате у лечењу стерилитета и 

вантелесној оплодњи 

 

16. Мира Бањац одликована је златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у културним делатностима, посебно у области позоришне уметности 

 

17. Радослав Граић одликован је златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у културним делатностима, посебно у области музичке уметности 

 

18. Милош Марјановић одликован је златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним делатностима и представљању српског високошколског 

образовања у свету 

 

19. Јанко Ђорђевић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним делатностима и представљању српског високошколског 

образовања у свету 

 

20.  Никола Пилић одликован је златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у области спорта, посебно у развоју тениса 

 

21. Коста Антић одликован је златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним делатностима, посебно у области предузетништва 
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22. Љиљана Прентић одликована је  златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним делатностима, посебно у области предузетништва 

 

23. Милан Грујић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним и привредним делатностима 

 

24. Вељко Ђурић одликован је златном медаљом за заслуге за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним делатностима 

 

25. Слађана Зарић одликована је златном медаљом за заслуге, за изузетне заслуге у 

јавним и културним делатностима 

 

26. Драган Алексић одликован је златном медаљом за заслуге  за изузетне заслуге и 

постигнуте резултате у јавним делатностима, посебно у области предузетништва 

 

______________________________________________________________________________ 

Припадници Министарства одбране и Војске Србије:  

1. Припадници Министарства одбране и Војске Србије одликовани су: златна медаља 

за заслуге  - 4 припадника и сребрна медаља за заслуге - 46 припадника 

2. Припадници Министарства одбране и Војске Србије одликовани су: златна медаља 

за ревносну службу – 6 припадника и сребрна медаља за ревносну службу – 79 

припадника 

Припадницима Министарства одбране и Војске Србије, наведена одликовања ће 

бити уручена на Дан Војске Србије, 23. априла 2020. године. 

 

 

У Београду,  14. фебруар 2020. године 

Канцеларија ордена  

 


