
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
„У ЧАСТ НАШИХ ПРЕДАКА“  

1. ОБРАЗОВНИ ИЗЛЕТ 
 

 
ПРЕ ЈЕДНОГ ВЕКА 

Дамир С. Живковић, 

предметни наставник у 

ОШ „Радомир Лазић“ 

Истовремено је у Европи  била довршена подела држава на два 

сукобљена савеза. На једној страни био је савез Централних сила 

(Аустро-Угарска, Немачка и Италија) који је био супростављен 

одбрамбеном савезу тј. Антанти коју су чиниле Француска, Енглеска и 

Русија. Аустро-Угарска је дуго очекивани повод за покретање рата 

видела у Сарајевском атентату. Сарајевски атентат представља убиство 

аустро-угарског престолонаследника Франца Фердинанда на Видовдан 

28. јуна 1914. године. Атентат су организовали чланови организације 

„Млада Босна“, а непосредни извршилац је био Гаврило Принцип. 

Оптуживши Краљевину Србију за организовање атентата влада у Бечу је 

послала Србији понижавајући ултиматум 23. јула 1914. године који је би 

била у стању да прихвати ниједна независна и суверена држава.  У 

Ултиматуму се од Србије, између осталог, тражило: „...5. Да прихвати 

учешће аустро-угарских органа власти у сузбијању субверзивних 

делатности против Аустро-Угарске на територији Србије. 6. Да 

предузме судски поступак против саучесника Сарајевског атентата 

који су на српској територији, уз помоћ и упутства аустро-угарских 

органа.“  
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Аранђеловац-Азања  

МАРШРУТА 

 

http://nastavnikdamir.wordpress.com 

20. септембар 2014.  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

Србија је током Балканских ратова 

претрпела велика људска и материјална 

страдања. Стога јој је и било у интересу 

да наступи мирнодопско време потпуне 

стабилизације и консолидације. 

Међутим, сада проширена, Краљевина 

Србија била је и даље главна препрека 

Аустро-Угарској монархији и њеним 

претензијама продора ка истоку. 

Истовремено Србија се наметнула и као 

Пијемонт свих јужнословенских народа 

на Балканском полуострву. За разлику 

од времена Балканских ратова Аустро-

Угарска је добила подршку Немачког 

царства.  
*Проширивање и 

проверавање постојећих, 

стицање нових знања о 

учешћу Србије у Првом 

светском рату током 1914. 

године; 

*Оспособљавање и 

навикавање ученика да 

самостално стичу знања 

непосредним посматрањем 

и истраживањем 

историјских појава; 

*Стицање позитивног става 

према историји сопственог 

народа и културном 

наслеђу; 

*Развијање патриотизма 

упознавањем догађаја из 

наше прошлости; 

*Развијање позитивних 

социјалних односа међу 

ученицима и наставницима. 

КРАЉЕВИНА СРБИЈА РАТНЕ 1914. ГОДИНЕ 

Организатор и 

стручни вођа 

Краљ Петар Карађорђевић 
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Након консултација са Русијом ове две тачке 

нису прихваћене. У упућеном Одговору Српске 

владе стајало је: „...Краљевска Влада признаје 

да јој није јасан смисао и домет оног захтева 

Ц. и К. Владе који се односи на обавезу Владе 

Краљевине Србије да дозволи сарадњу 

званичника Ц. и К. Владе на српској 

територији, али изјављује да је спремна да 

прихвати сваку сарадњу која није у 

супротности с међународним правом и с 

кривичним правом, као ни са пријатељским и 

добросуседским односима. Краљевска Влада 

сматра својом дужношћу и као нормално да 

отпочне истрагу против свих лица која су 

учествовала у злочину од 28. јуна а која се 

налазе на њеној територији. Што се тиче 

сарадње посебно одређених званичника Ц. и К. 

Владе у овој истрази, то се не може  

прихватити будући да представља кршење 

устава и кривичног поступка. Међутим, у 

неким случајевима резултат истраге би могао 

бити саопштен аустроугарским 

званичницима...“ 

Прижељкујући овакав одговор 

аустроугарски посланик у Београду барон Гизл 

је, по добијеном Одговору, саопштио српском 

председнику владе Николи Пашићу да напушта 

Београд и да ступа на снагу одлука о прекиду 

дипломатских односа између Србије и Аустро-

Угарске. Било је савршено јасно свима да ће 

доћи до новог рата, иако су то покушавале да 

спрече све европске дипломате окупљене у 

Антанти. „Измисливши вест, да су Срби 

отворили ватру на аустро-угарску војску код 

Ковина аустро-угарски министар иностраних 

дела, гроф Берхтолд, узео је то као повод за рат 

и објавио га је 15. (28.) јула 1914.“ Након овога 

уследиле су међусобне објаве рата 

супростављених савеза што је Европу и Свет 

увело у рат до тада невиђених размера. У рату 

се, почетком августа, нашло 34 државе са око 

74 милиона војника. Српска влада је издала 

проглас о општој мобилизацији, а регент 

Александар, који је преузео врховну команду 

због болести свог оца краља Петра I, је издао 

прокламацију српском народу у којој је, између 

осталог, писало:  

„Мојим драгим и јуначким Србима!  

На нашу Србију насрнуло је велико зло. 

Аустро-Угарска нам је објавила рат. Сад сви 

имамо да будемо сложни и јунаци. Невоље 

наше Краљевине и нашега народа са Аустријом 

нису почеле од јуче. /.../ 

...Срби, браните свом снагом своје огњиште и 

српско племе.“  
 

Пред почетак рата Србија се суочавала 

са великим проблемима по питању наоружања 

и опреме, а процењује се да је недостајало око 

100.000 пушака. Притом би требало нагласити 

да су нову одећу имали само војници сталног 

кадра, док су трећепозивци одлазили у рат у 

својим оделима које су понели од кућа. И поред 

великих потешкоћа до 10. августа мобилисано 

је око 400.000 људи. Они су били сврстани у 

три армије, Ужичку војску и једну коњичку 

дивизију. Врховни командант Српске војске 

био је регент Александар Карађорђевић. 

Начелник штаба Врховне команде био је 

војвода Радомир Путник, а његов помоћник 

генерал Живојин Мишић. Првом српском 

армијом је командовао генерал Петар Бојовић. 

Командант Друге армије био је генерал Степа 

Степановић, а Трећу армију је предводио 

генерал Павле Јуришић Штурм.Генерал Милош 

Божановић командовао је Ужичком војском. 

Основни ратни план Српске врховне 

команде било је вођење одбрамбеног рата док 

околности не дозволе прелазак у противнапад. 

Србија је требало да брани 600 километара дугу 

границу према Аустро-Угарској на северу и 

западу као и 500 километара на истоку према 

Бугарској. Аустро-Угарска је потценила 

издржљивост војно и материјално исцрпљене 

Србије и њене могућности, а лични став 

команданта аустро-угарске Балканске војске, 

фелдцајгмајстера генерала Оскара фон 

Поћорека, био је тај да ће рат са Србијом 

трајати најдуже три недеље. Начелник Штаба 

Врховне команде аустро-угарске војске био је 

генерал Конрад фон Хецендорф. На Србију је 

било упућено око 220.000 војника 

концентрисаних у Другу, Пету и Шесту 

армију.  

Пета аустро-угарска армија отпочела је 

12. августа форсирање Дрине наступајући 

према Лешници и Лозници, а Друга армија је 

почела да предузима нападе на северном 

српском фронту прелазећи Саву код Митровице 
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и Шапца. Српски заштитни одреди су отежавали прелаз, али су крајем дана 

били принуђени на повлачење. Заузимајући српске положаје код Лознице и 

Лешнице 15. августа Аустро-Угари су наставили наступање долином Јадра и 

Лешнице имајући и циљ овладавање Цером, Јагодњом, Иверком и Борањом. У 

првим данима рата највећи терет поднела је српска Трећа армија пружајући 

отпор на дугом фронту од Шапца до планине Гучево. Намера је била да се 

непријатељ успори како би било извршено прегруписавање српске Друге армије 

како би се предузео противнапад. 

 

 

Узимајући у обзир извештаје о развоју ситуације на фронту војвода Радомир Путник је издао 

наређење Другој армији за марш ка Текеришу с тим да њена Шумадијска дивизија крене ка Шапцу, док 

је Коњичка дивизија требало да обезбеди њен десни бок у Мачви. Командант Друге српске армије, 

генерал Степа Степановић је образовао Церску ударну групу од Моравске дивизије I позива и 

Комбиноване дивизије са циљем напада у долини Јадра и овладавања једним гребеном планине Цер- 

Иверком.  

Тог 15. августа око 23
00

 часа делови српске Комбиноване дивизије су наишле на извидницу 

аустроугарске војске на падинама Цера, код села Текериш, чиме је започела Церска битка. Уводне 

борбе припале су Србима који су до ногу потукли и леву и десну колону 

аустро-угарске 21. дивизије. Сутрадан, 17. августа, аустро-угарска 9. дивизија 

нанела је велике губитке левој колони Комбиноване дивизије, али је у 

противнападу Комбинована дивизија заузела Тројанов град. Српска 

Комбинована дивизија избила је на положаје између Тројановог и Косаниног 

града 18. августа пред одлучујући дан битке. Десна колона Комбинове 

дивизије је рано изјутра 19. августа, око 5
30

, заузела Косанин град. У 

међувремену, Моравска дивизија I позива је освојила село Велику Главу и 

Рајин гроб што је довело до аустро-угарског повлачења према Дрини. Цела 5. 

армија је била принуђена да се повуче у Босну, а последњи аустро-угарски 

војници Србију су напустили 24. августа када су Срби и ослободили Шабац. 

 
Губици обе војске у овој бици били су велики. Из строја Српске војске избачено је око 16.000 

војника, док су аустро-угарски губици били већи и износили су 25.000 људи. Значај битке је, утолико, 

већи ако се узме у обзир да она није била само прва српска, већ и савезничка, победа у Првом светском 

рату. Због заслуга генерал Степа Степановић је указом бр. 1348 од 20. августa 1914. године унапређен 

у чин војводе. Војвода Степа је одајући признање трупама између осталог рекао: „У име отаџбине и 

народа српског, ја који сам имао срећу да командујем у овој бици, изјављујем своју најдубљу 

захвалност јунацима Друге армије, јунацима који извојеваше ову славну победу и прогнаше 

непријатеља из отаџбине китећи своје заставе славом која ће сијати док српства траје.“ 

 
 

Војвода Степа 

Степановић 

~ Церска битка ~ 

У Текеришу се налази споменички комплекс посвећен српским борцима 

који су дали своје животе у Церској бици. Комплекс садржи споменик, 

подигнут 1928. године, Музеј „Церска битка“ који је настао 1989. године. 

Тада су испред музејске поставке постављене и бисте четири војводе из 

Првог светског рата ( Радомиру Путнику, Петру Бојовићу, Степи 

Степановићу и Живојину Мишићу ). 

Регент Александар 
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 време вођења Сремске офанзиве отпочела је друга аустро-угарска офанзива која је довела до 

Битке на Дрини вођене у периоду од 6. септембра до 16. новембра 1914. године на просторима 

Мачве, Срема, десне обале Дрине као и на просторима између Дрине и Колубаре. 

Ратни план генерала Оскара фон Поћорека био је истовремено форсирање Саве и Дрине при чему 

је Пета армија добила задатак да овлада Мачвом, а Шеста армија планинским гребеном Гучево-Јагодња-

Соколске планине, а са циљем опкољавања и и разбијања главних српских снага. За то је било 

предвиђено чак 230.000 одлично наоружаних војника. Продором Прве армије гребеном Соколске 

планине Шеста аустро-угарска армија је била принуђена на повлачење и одбрану на планини Јагодњи. 

То је довело до још једне у низу великих битака- Бој на Мачковом камену у периоду од 19. до 22. 

септембра 1914. године. 

На Мачков камен биле су упућене Дунавске дивизије I и II позива. „Седамнаестог септембра 

непријатељ је био заузео Мачков камен и чврсто га држао у својим рукама. Наши увиђају важност овога 

кључног положаја и настоје да га се по сваку цену домогну. Овога дана Седамнаести пешадијски пук 

подилази положају а затим га у снажном јуришном нападу осваја. Непријатељ одмах врши контра 

напад, али га наши одбијају. Он се не мири са тим, повлачи се и спрема нови јуриш. Очекујући га, 

наређено је Дунавској дивизији другог позива, да ноћу 18/19 септембра, хитно преко Нешиног брда, 

суседног Мачковом камену у помоћ Седамнаестом пуку. Дивизија прелази изваредно тежак терен, 

стрмаст планински буквак и у 9
45

 часова, са своја два пука, отпочиње напад...“ По наређењу генерала 

Бојовића напад је започео 19. септембра, а циљ је био овладавање Мачковим каменом. Огорчене борбе 

вођене су 21. септембра када је Мачков камен више пута прелазио из једних у друге руке. Међутим, 

сутрадан 22. септембра непријатељ је из трећег пута, око 15 часова, поново овладао Мачковим каменом. 

Губици су били велики: око 800 погинулих, 5700 рањених и за борбу онеспособљених српских војника 

те око 1200 погинулих аустро-угарских војника. Бој на Мачковом камену, по досадашњим 

истраживањима, остаће уписан црним словима у историји Азање будући да је само у њему погинуло 33, 

а рањено и онеспособљено 13 Азањаца. 

 Битка на Дрини имала је 

велике последице по аустро-

угарску војску због губитка 

преко 130.000 људи уз 

удаљавање од својих база за 

снабдевање. Српска војска је, и 

поред пораза, избегла 

уништавање у северозападној 

Србији.  

 

 

У 
~Битка на Дрини~ 

Спомен Костурница налази се на самом врху Мачковог 

Камена. Изградња овог споменика српским борцима 

иницирана је од стране „Одбора за подизање капеле на 

Мачковом камену“ давне 1925. године. Иницијативу је 

покренуо тадашњи министар грађевина, Милорад 

Вујичић, а одбор су сачињавали Љуба 

Јовановић (председник Народне скупштине), Ђорђе 

Вајферт (гувернер Народне банке), др Арчибалд Рајс, као 

и тридесетак најугледнијих 

грађана Рађевине и Азбуковице. Пројекат Спомен 

костурнице израдио је члан Одбора, архитекта Момир 

Коруновић док је израда поверена Шими Франовићу из 

Црквенице. За саму изградњу вађен је камен из 

села Кржава и Планина, а пренос камена као и осталог 

материјала извршили су добровољно сељаци из околине. 

Коначно, Спомен костурница саграђена је 1929. године. У 

августу 1931. године извршен је пренос костију палих 

ратника. Тај посао извршили су војници болничари по 

дозволи Министарства Војске. 
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стог дана када су Аустро-Угари заузели Ваљево, 14. новембра, био је и рањен командант Прве 

армије генерал Петар Бојовић и њега је на тој дужности заменио генерал Живојин Мишић, који 

је до тада обављао функцију помоћника начелника штаба Врховне команде. Испоставиће се да 

је рањавање Петра Бојовића, заправо, била „срећа у несрећи“ јер га је одменио човек рођен у 

Струганику код Мионице, на обронцима Сувобора, где ће се и одиграти једна од најзначајнијих, ако не 

и најзначајнија битка у Првом светском рату коју је водила српска војска- Колубарска битка.  

Колубарска битка трајала је скоро месец дана од 16. новембра до 12. односно 15. децембра, када су 

и последњи аустро-угарски војници напустили територију Србије. Битка је започела нападом аустро-

угарске Балканске војске што је већ истог дана, 16. новембра, условило повлачење  

Српске војске на десну обалу Колубаре и Љига. Непријатеља нису заустављали ни тешки услови 

због набујалих река и мочварних обала па је већ 18. новембра заузет Лазаревац и Конатица. Српска 

војска се нашла у великом проблему јер је, након увођења додатна два корпуса, непријатељска снага 

била двоструко јача па је генерал Мишић издао наређење о повлачењу на нове положаје на Сувобору у 

ноћи између 21. и 22. новембра. Након нових успеха непријатеља и разбијања Маљенског одреда донета 

је одлука о новом повлачењу ради скраћивања фронта трупа Одбране Београда на линију Варовница-

Космај. Генерал Мишић је донео одлуку да се настави са повлачењем 

ради скраћивања фронта на положаје западно од Горњег 

Милановца будући да је закључио да не постоји могућност успешне 

одбране на тренутним положајима. Свој план је и саопштио Врховној 

команди образложивши га могућношћу да војска добије време 

за одмор, одговарајућу храну, али и да армија изврши попуну људства и 

муницију. Иако се у почетку није слагао, војвода Путник је прихватио 

план и дозволио поменуто повлачење. Допунска одлука тицала 

се напуштања Београда и груписање војске на фронту Аранђеловац-

Горњи Милановац. То је учињено 29. новембра, а нове положаје 

заузела је и Друга армија.  

Након овог повлачења генерал Поћорек је наредио удар на српско 

десно крило на линији Варовница- Космај не би ли напао позадину 

српске војске. Тај задатак је био поверен Петој армији Либеријуса 

фон Франка. Положај Друге армије је био побољшан развлачењем 

аустро-угарске војске. Ситуација у Српској војсци знатно је поправљена на боље допремањем 

демонтиране муниције, попуњавањем јединица, а и командна места су била попуњена доласком „1300 

каплара“.Желећи да да и лични допринос томе и сам оболели краљ Петар се појавио на фронту, а 

генерал Мишић неуморно је обилазио војску. 

Завршивши припреме за противнапад српска Прва армија је кренула у њега 3. децембра. Дан пре 

почетка контранапада генерал Мишић је свим дивизијама проследио заповест у којем се, између 

осталог, каже: „...Чим непријатељ окрене леђа, треба га немилосрдно гонити. Колико год брже буде 

бежао, утолико га енергичније треба гонити, обасипајући му редове и ватром...“ И, заиста, у време 

отпочињања противнапада командант Пете армије Либеријус фон Франк организовао је свечани улазак 

својих трупа у Београд. Противудар је започео у 7 сати ујутро приморавши непријатељске снаге на 

повлачење. Гоњење непријатеља настављено је 7. децембра према Колубари уз заузимање Маљена, а 

Прва армија је ослободила Ваљево 8. децембра. Након овог успеха настављено је према Сави и Дунаву 

па је непријатељ био принуђен на повлачење ка Лозници и Шапцу.  

За то време Друга армија је одбацила Шесту армију преко Колубаре, а Ужичка војска је 

ослободила Ужице настављајући да гони непријатеља према Дрини. Након свега наведеног генералу 

Поћореку није преостало ништа друго него да нареди повлачење ка Шапцу. Завршна офанзива за 

И 
~Колубарска битка~ 

Војвода Живојин Мишић 



6 

ослобођење Београда отпочела је 11. децембра ударом Треће армије у 5
00

 и два сата касније преостале 

две српске армије. Уследило је ново наређење генерала Поћорека о повлачењу што је спроведено у ноћи 

између 14. и 15. децембра пребацивањем Пете армије у Срем. Тог 15. децембра ослобођен је Београд, а у 

Србији није остао ниједан непријатељски војник, а да није био заробљеник. Овим су и окончане борбе 

на балканском ратишту у јесен 1914. године. Генерал Жарко Мајсторовић је записао у свом дневнику 

следеће: ...И тако у року од 12 дана, разбивене су и уништене 2ве непријатељске армије и територија 

Србије је потпуно очишћена од непријатеља. Непријатељ је оставио око 60000 заробљеника и око 120 

топова и друге одбране.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Е П И Л О Г 

Ратна 1914. година завршена је за обе стране са изузетно великим људски губицима. Из строја Српске војске 

избачено је 163.557 људи, док су аустро-угарски губици износили 226.212 војника и 7.592 официра. За 

заслуге у вођењу битке генерал Живојин Мишић је унапређен у чин војводе. Насупрот овоме Оскар фон 

Поћорек и Либеријус фон Франк су били пензионисани. О значају саме битке и генерал Мајсторовић је 

засписао: „Колубарска битка је од огромног значаја јер: Аустроугарској војсци је по други пут задат страшан 

ударац за кратко време, а српска војска показала је шта вреди умешно командовање и љубав према родној 

груди и шта се све може кад се хоће за спас отаџбине. ...Имена Цер и Колубара заблистала су у пуном сјају и 

урезана поред Куманова- Битоља- Брегалнице у нашу народну историју.“ 

 

У Србији су тешкоће увећане почетком 1915. године због епидемија заразних болести, 

међу којима је епидемија пегавог тифуса (пегавца) достигла апокалиптичне размере. Пегави 

тифус су пренели аустро-угарски војници у контакту са избеглицама и војском. Он се појавио 

октобра 1914. године у ваљевском крају, а развоју болести погодовали су климатски услови и 

општа исцрпљеност наше војске изнурене честим ратовањем. Услед недостатка искусних 

епидемиолога у Србији је почела да стиже организована помоћ на међународном нивоу од 

марта 1915. године.  

Српски санитет је радио у неадекватним условима, а импровизоване болнице отваране 

свуда где је то било могуће. Међу тим болницама била је и болница у Смедеревској Паланци, 

отворена за ратне потребе на почетку Балканских ратова. Ширењу болести доприносиле су 

пољске болнице. Прве етапе заразе од фронта биле су пољске болнице. То су биле жиже где се 

скупљало и мешало све што изнемогне на фронту: рањеници, болесници, заражени и 

незаражени. Хигијенско стање тих етапа у то време је било познато. То су била свратишта и 

преноћишта у првој нађеној сеоској згради, где је на простртој слами смештано све што наиђе, 

заражено и вашљиво, као и незаражено. Болесници и рањеници, заражени и незаражени, сви 

скупа ступају у болницу- у свом оделу и рубљу и у њему преноће, збијени један уз другог, па се 

сутрадан са својом заразом и са још добијеном од суседа евакуишу даље. У Србији је оболело 

укупно 500.000 до 600.000 становника, а број умрлих процењује се на око 120.000 цивила и 

30.000 војника. Ваљало би нагласити да је међу умрлима било и око 130 лекара. 

● ● ● 
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