
Краљевинa Србијa у Балканским ратовима 1912-1913 
 

алкански ратови јесу два рата која су вођена на просторима Балканског полуострва 

током 1912. и 1913. године и, заправо, представљају увод у Први светски рат (Велики 

рат) који је вођен од 1914. до 1918. године.  

Први балкански рат трајао је од 8. октобра 1912. до 30. маја 1913. године. У њему су се 

против Турске удружиле балканске земље (Србија, Црна Гора, Грчка и Бугарска) оформивши 

Балкански савез. По речима Владимира Ћоровића главни пламен на Балкан бацила је Италија у 

јесен 1911. године објавивши рат Турској како би запосела Триполис, а прва последица рата 

било је убрзавање рада на склапању савеза балканских држава.
1
 Тако је већ последњег дана 

фебруара 1912. године склопљен српско-бугарски савез
2
, који су потписали др Милован 

Миловановић и Иван Гешов, а 19. јуна потписана је и српско-бугарска војна конвенција. 

Најпосле, 14. септембра потписан је савез Србије и Црне Горе. У Војној конвенцији Србије и 

Бугарске била је предвиђена војничка сарадња између те две државе. За питања потоњег 

времена веома је важно нагласити да уговор и конвенција нису имале ниједну тачку, која би 

носила офанзиван карактер против Дунавске Монархије
3
 што потврђује и члан 3 Војне 

конвенције.
4
 Балкански савезници постајали су незадовољнији новоисказиваним ставовима 

Аустро-Угарске према Албанцима која се залагала и да се Албанцима дају широка аутономна 

права на рачун свих осталих турских хришћанских поданика. Повластице нису проширене и на 

остале хришћане, иако је то и сама Русија тражила. У таквим околностима Турска је 24. 

септембра наредила мобилизацију својих десет европских дивизија
5
 и заказала маневре на 

бугарској граници. Уследила је и мобилизација балканских савезника 30. септембра. Русија, 

заштитница балканских држава, је опомињала и Београд и Софију да не улазе у рат, а и из 

Лондона и Париза саветовало се Србији да остане мирна јер је било јасно да ће Аустро-Угари 

посредовати на српску штету. Не желећи више да учествује у преговорима, која нису давала 

жељених резултата, црногорски краљ Никола Петровић Његош је први Турској објавио рат 8. 

                     
1
 Владимир Ћоровић, Историја Срба, Београд, 2009, 692. 

2
 Циљ уговора била је узајамна гаранција „државне независности и неповредност државне територије“ уз пуну 

војничку сарадњу у случају напада неке треће стране.  

Члан 2. „Обе уговорне стране обавезују се да притекну једна другој у помоћ целокупном својом снагом у случају, 

да ма која велика сила анектира, окупира или војнички заузме, ма и привремено, ма који део балканске територије 

која се сада налази под турском влашћу, ако једна од њих сматра то као противно њеним животним интересима 

и као casus belli.“  У члану 1 Тајног додатка уговору била је предвиђена могућност заједничке акције против 

Турске, а члан 2 је предвиђао територијалне поделе Турског царства на Балканском полуострву кроз признање 

Бугарске Србији области северно и западно од Шар-планине и Србије Бугарској области источно од Родопа и реке 

Струме. Уколико не би дошло до споразума, била је предвиђена арбитража руског цара, која би била обавезна за 

обе уговарачке стране. 
3 В. Ћоровић, 693. 
4
 По овом члану предвиђана је, евентуална, српско-бугарска сарадња против Аустро-Угарске: „Ако Аустро-

Угарска нападне Србију, Бугарска се обавезује да одмах објави рат Аустрији и да пошаље у Србију војску, која не 

може бити мања од 200.000 војника, а која ће удружена са српском војском дејствовати дефанзивно или 

офанзивно против Аустро-Угарске. Бугарска је у истој обавези према Србији, ако Аустро-Угарска, под ма каквим 

изговором, са пристанком или без пристанка Турске, пошаље своју војску у Ново-Пазарски Санџак и Србија буде 

принуђена да јој објави рат или да, ради заштите својих интереса, упути своју војску у Санџак и тиме изазове 

оружани конфликт са Аустро-Угарском.“ 
5 Турска је мобилисала 307.000 војника и према српским армијама концентрисала своју Вардарску армију.   
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октобра 1912. године. Аустро-Угарска није учинила ништа како би спречила рат верујући да ће 

јој Турска, пошто порази Србију, олакшати остваривање плана „продора на исток“ (Drang nach 

dem Osten)- тај камен-темељац аустро-угарско-немачке спољне експанзионистичке политике. 

Коначно, 17. октобра, Турској су рат објавиле и све остале балканске савезнице. Сутрадан, по 

објави рата, врховни командант Српске војске краљ Петар I Карађорђевић се обратио народу 

прокламацијом: 

„СРПСКОМ НАРОДУ 

Најновији догађаји ставили су опет на дневни ред решавање 

судбине Балканског Полуострва, па с тим и судбину Старе 

Србије, те славне али тужне мајке наше Краљевине, где је 

историско језгро српске државе старих краљева и царева, где су 

славне немањићске престонице: Новопазарски Рас, Приштина, 

Скопље, Призрен; где живе наша браћа по крви, по језику, по 

обичајима, по народној свести, жељама и тежњама. 

Освајачка и нетрпељива отоманска владавина истребљује већ 

вековима ову нашу браћу. 

Од Берлинског Конгреса на овамо, убијање, одвођење у Малу 

Азију и до последњих дана, насилно расељавање, турчење 

женскиња и мушкиња, непризнавање наше вере, језика, имена 

српскога, били су основица турске управе. Разоравање Старе 

Србије вршено је пређе безобзирно дивљачки, а наставило се 

под новом уставном владавином, новим средствима, са циљем да се у Царевини све народности 

униште а остане само једна, отоманска... 

... Дошло је дотле да већ нико није био у Европској Турској с тамошњим стањем задовољан. 

Досадило је и Србима, и Бугарима, и Грцима, и Арабнасима. Буне се редом: и муслимани, и 

католици, и православци. За то су и све суседне балканске државе, трпећи једно и исто зло, 

предузимале безброј корака у корист своју и своје браће, па опет залуду. Српске су владе за 

ових тридесет и четири године безуспешно исцрпле сва дипломатска средства и код 

пријатељских сила и код Порте; шта више, кад се, пре неколико година, покушавало с 

реформама у неким вилајетима Европске Турске, већи део Старе Србије био је искључен из 

тога покушаја. Ја сам са своје стране све учинио да мирним путем исправим ово стање тешко и 

несносно, и по нас и по браћу нашу... 

...Ја сам зато у име Божје наредио Мојој јуначкој војсци да пође у свети бој за слободу наше 

браће, за бољи живот и напредак Краљевине Србије. Наша браћа Црногорци већ ките свежим 

ловорима своје победне заставе, а с нама данас ступају напред и јуначке савезничке војске 

бугарска и грчка. Вековне су нам патње заједничке биле, заједничи нас интереси везују, нека 

нам и рад на добру и слободи Балканскога Полуострва буде заједнички. 

Моја ће војска у Старој Србији поред хришћана затећи и Србе муслимане, који су нама тако 

исто драги, а с њима и Арбанасе, хришћане и муслимане, с којима наш народ живи заједно већ 

хиљаду и три стотине година, обично делећи с њима срећу и несрећу. Ми им свима носимо 

слободу, братство, једнакост у свему са Србима. Наша ће Србија и тамо донети жељени мир и 

 
Слика 1: краљ Петар I 
Карађорђевић 
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напредак, као што је то донела окрузима ослобођеним 1877/8. године: у њима живе слободни, 

напредни, свесни, задовољни грађани. Тај живот имамо да заснујемо и на обалама Лаба, 

Ситнице, Ибра, Дрима, Вардара. 

Ја вас позивам, драга браћо, свесрдно помогните моју храбру војску да ово створи, и сву своју 

снагу за то заложите. 

Живео мој мили Српски Народ! 

У Нишу 5. октобра 1912. год. 

ПЕТАР с. р.“
6
 

 

„Цео српски свет је био на чисто да се у рат улази с најтежом дилемом: или неуспети, па тим 

сахранити целу будућност ослободитељке Србије, или успети, па тим створити нове услове за 

даљи рад и окајати све раније погрешке.“
7
 

Србија се за овај рат била одлучно спремила. До почетка 

рата мобилисано је 356.000 људи
8
, обезбеђено око 50.000 коња 

и око 42.000 волова, а располагало се и извесним бројем 

артиљеријског наоружања (544 топа- 188 пољских, 66 брдских, 

28 хаубица и мерзера, 17 тешких топова).
9
 За Азањце зборно 

место било је код дута на раскршћу гробље и друм Азања-

Паланка. Сви обвезници војни, коморџије са својим колима, 

коњима-јахаћим и товарним, изађу ноћу на зборно место 

оставио нам је зааписано у свом ратном дневнику Војислав 

Воја Даниловић, учесник свих ратова од 1912. до 1918. године. 

У исто време активни потпоручник Жарко П. Мајсторовић, 

први водник у 2. ескадрону 4. коњичког пука „Велики Кнез 

Константин Констадиновић“ је у свом дневнику забележио: За 

непуна три дана сви ескадрони били су попуњени људством и 

стоком до пуног формацијског ратног састава.
10

  

Пословима мобилизације руководио је пуковник Живојин Мишић, заступник генерала 

Радомира Путника. 

                     
6
 Испод краљевог потписа налазе се имена чланова Министарског савета. Прокламација је објављена у листовима: 

Српске новине, бр. 226 од суботе 6. октобра 1912., насловна страна, и у листу Политика, бр. 3183 од суботе 6. 

октобра 1912., страна 2. 
7
 В. Ћоровић, 695. 

8
 Војску је био обавезан да служи сваки мушкарац у животној доби од 18 до 50 година. Распоред војних обвезника 

је изгледао овако: Оперативна војска: I позив (старост 21-31 година) и II позив (старост 31-38 година); Резервна 

војска: III позив (старост 38-45 година); Последња одбрана: младићи 18-21 година и мушкарци 45-50 година. 
9
 Петар Берић, Драган Јосиповић, Мачвани у Балканским ратовима и Првом светском рату (1912-1918), Богатић-

Београд, 2011, 16.  
10

 Жарко П. Мајсторовић, Записи из мога живота (ратни дневник), необјављена грађа. 

 
Слика 2: Генерал Радомир 

Путник 
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Слика 3: Схематски приказ Српске војске на почетку рата 

 

Српски ратни план, који је израдио генерал Радомир Путник, предвиђао је да три српске 

армије воде одлучујућу битку на висоравни Овче поље, између Кратова, Штипа, Скопља и 

Куманова. Ове армије би наступале одвојеним правцима, али би напад уследио у исто време са 

оба бока. Црногорска војска је почела сукобе у два правца: главне операције су биле усмерене 

ка Тузима и Скадру, док је слабија војска кренула према Бијелом Пољу, Пећи и Дечанима. 

Црногорско надирање заустављено је пред Скадром због недостатка тешке артиљерије.  

 

~ Кумановска битка ~ 

Овче поље, место изузетно велике стратегијске важности, било је изабрано од стране 

Штаба Врховне команде српске војске за поприште одлучујуће битке између српске и турске 

војске. Стога се и Прва армија задржала на положајима северно од Куманова, очекујући долазак 

са Косова Треће српске армије. Прва српска армије неочекивано је ушла у битку после 

изненадног напада турске Вардарске армије на положаје код Куманова 23. октобра. Без 

могућности квалитетног извиђања, због изузетно магловитог јутра, део српског левог крила је 

био потиснут због погрешне процене о снази непријатеља. Због тога је Зеки-паша напао 

положаје Дунавске дивизије првог позива и натерао на повлачење, али није наставио са 

нападом. Зеки-паша је чекао на долазак Штипске редифске дивизије из позадине, изгубивши 

иницијативу и омогућивши растројеним батаљонима Дунавске дивизије првог позива да се 

Врховни командант 

Петар I Карађорђевић

ПРВА АРМИЈА

командант: 
престолонаследник 

Александар 
Карађорђевић

ДИВИЗИЈЕ

- Моравска (I позив)

- Дунавска (I позив)

- Дринска (I позив)

- Тимочка (II позив)

- Дунавска (II позив)

- Коњичка 

ДРУГА АРМИЈА

командант:                    
генерал Степа 
Степановић

ДИВИЗИЈЕ

- Тимочка (I позив)

- Бугарска 7. рилска

ТРЕЋА АРМИЈА

командант:                    
генерал Божидар 

Јанковић

ДИВИЗИЈЕ

- Шумадијска (I 
позив)

- Моравска (II 
позив)

- Дринска (II позив)

- Моравска бригада

ПОМОЋНЕ 
СНАГЕ

ИБАРСКА 
ВОЈСКА 

- Шумадијска (II
позив)

- 5. прекобројни пук

КОМБИНОВАНА    
ЈАВОРСКА 
БРИГАДА

- 3. пешадијски пук

Начелник штаба 

Врховне команде 

генерал Радомир Путник

Помоћник начелника штаба 

Врховне команде 

пуковник Живојин Мишић
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среде и организују одбрану.
11

 То је омогућило српској војсци да се прибере и крене у 

контранапад чиме је успела да врати непријатеља на полазне положаје. Велики део српских 

дивизија и армијска артиљерија нису ни били обавештени о овим сукобима па су остали у 

позадини без учешћа у првом дану битке.„Иако вођена без плана и без утицаја команде армије, 

која никада није имала везу са дивизијама, одбрана је успела да одбије напад надмоћнијих снага 

непријатеља захваљујући крајњем пожртвовању трупа и нижих старешина, посебно Дунавске 

дивизије I позива, која је поднела највећи терет битке и претрпела тешке губитке.“
12

  

Нови турски напад уследио је сутрадан, 24. октобра, 

око 5:30 са њиховог десног крила. Дунавска дивизија I 

позива, иако под великим напорима, успела је да одоли и 

сачека појачање Дунавске дивизије II позива и до поднева је 

заустављено напредовање турског десног крила.  

Противнападом Моравске дивизије I позива и доласком 

Тимочке дивизије II позива и турско лево крило је било 

натерано на повлачење. Уследило је и заузимање кључа 

турског положаја, Зебрњака, од стране Дринске дивизије I 

позива чиме је битка била одлучена. Моравска дивизија I 

позива је око 3 сата поподне ушла у Куманово.
13

 

Српска војска је успела да оствари победу, иако је 

почела битку без планова и припрема, али и пропустила 

прилику да крене за пораженим непријатељем чиме би 

окончала операције у Вардарској Македонији.
14

 Уверење 

Српске команде је и даље било да је битка вођена са 

слабијим турским јединицама и да је главнина непријатеља, 

заправо на Овче пољу.  

Потресно сведочење оставио је један обвезник Дунавске санитетске колоне у свом 

дневнику након Кумановске битке илуструјући ситуацију у српској војсци: „12. октобар (1912) 

[...] Болничара има мало, а и оно што их има завукло се по болничким собама па не обилази ове 

грешнике, што свој живот и спокојство својих милих код кућа, држави жртвоваше. Е сад 

помислите како је овим грешницима било гледати како њихови другови, издишу поред њих, не 

од рана и бола већ од ноћне студени и без помоћи оних чија је дужност да над њима лебде, 

преклињући, и молећи болничаре и меродавне да помогну њима који су жртвовали све, па и 

своје животе, за добро и славу наше опште Отаџбине. Али, шта ћете, меродавни су слабо о томе 

водили рачуна. Тако нам је прошао цео дан. Наш трупни лекар др Међера трчао је неуморно 

око рањеника, иако је он својих послова у колони имао, и сиротим рањеницима бар колико му 

је у моћи било стање олакшао [...] Чује се опасно запомагање рањеника којима су ране 
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 Митар Ђуришић, Борислав Ратковић, Саво Скоко, Србија и Црна Гора у Балканским ратовима 1912-1913, 

Београд, 1972, 72-73. 
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 Исто, 76. 
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 Исто, 80. 
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 Српска војска је имала знатне губитке у бици: 687 погинулих, 3.280 рањених, 597 несталих, док је у целој 

кумановској операцији избачено из строја 7.137 српских војника. 

 
Слика 4: Споменик на Зебрњаку 

(1937)  
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захладиле. Срце вам се цепа од њихове жалосне запевке. Командир наређује да им понуде воде 

јер, грешници, као што сами кажу, нису добили капи воде да жеђцу угасе. Целу ноћ је 

проламало ноћну тишину јаукање рањеника. 

13. октобар 

Рањеници страшно јаучу. Скувамо мањерку чаја те им носимо и сваког са једном шољом 

напојимо. Ах, како су нам ови сиротани благодарни! „Бог нека ти свако добро да.“ „Ово је баш 

добро“, многи су говорили. Многи пак, који су изнемогли, да ни говорити нису могли, 

погледали су нас тако благо, тако мило, да сте им из очију могли читати благодарност. Те су 

ноћи од зиме и кише која је пред зору падала, многи помрли. Један је, сиромах, седећи на 

муниционом сандуку подлакћен умро. Изгледало је као да седи и да се нешто замислио. Мајор 

Милан Поповић мислећи да је жив приђе му и понуди му чај, али кад не доби одговора, боље га 

загледа и виде да је мртав. Приђем да видим ко је тај и са цедуље која му је висила на грудима 

прочитах да је сељак из Жаркова. Један турски војник рањеник који је међу нашим војницима 

лежао, кад нас спази молио нас је склопљеним рукама вичући: „Аман, кардаш, аман“ и још 

нешто што га нисмо разумели, да му воде дамо. Дадох и њему шољу чаја и покријем га сламом 

и шаторским крилом.[...] 

Балкански рат у слици и речи 7, 3. (16) март 1913.“
15

 

Након битке Турска је морала да напусти тактику дефанзивног рата напустивши Скопље у 

повлачењу према Прилепу. Прва армија је у Скопље ушла 26. октобра припремајући офанзиву 

ка Прилепу и Битољу. Друга армија је послата да помогне Бугарима у опсади Једрена. Српска 

Косовска војска овладала је Косовом и Старом Србијом, а преко Албаније је избила и на 

Јадранско море.
 16

  

 

~ Прилепска и Битољска битка ~ 

До краја календарске 1912. године главна српска војска, кумановска победница, 

извојевала је још две велике победе над турском војском: код Прилепа и код Биитоља. 

Нарочито тешке и крваве борбе вођене су код Прилепа и код Алинаца на Бакарном Гумну, где 

су Турци хтели да је задрже док се не утврде у Битољу. Прилепска битка
17

 вођена је од 3. до 6. 

новембра 1912. године. Намера Зеки-паше била је да турски V корпус блокира планинске 

пролазе северно од Прилепа са задатком да зауставе српско напредовање. Након два дана 

турске снаге су биле натеране на повлачење доласком Дринске дивизије I позива. Срби су ушли 

у Прилеп 5. новембра. Истог дана Прва армија се поново сукобила са турским снагама јужно од 

Прилепа на путу ка Битољу. Битка је вођена бајонетима и ручним гранатама. О супериорности 

српске војске сведоче и речи једног турског посматрача: „Развој српског пешадијског напада 

био је чист и јасан као извођење војне вежбе. Велике и јаке јединице покриле су цело бојиште. 
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 Валериј Колев, Кристина Кулури, Историјска читанка 3- Балкански ратови, Београд, 2005, 76. 
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 Ова српска победа је утицала и на промену става европских дворова, чак и цара Вилхелма.  И Бечка влада је 

морала да попусти, иако се сматрало да је слом турске војске и посредни пораз Аустрије.  По мишљењу Беча Србе 

више неће бити могуће вратити из Старе Србије па је се прешло на осмишљавање начина како да се ослаби 

престиж Србије који је необично порастао 
17

 У овој бици Прва армија је наступала без свога команданта, принца Александра. Због болести он је телефонски 

управљао армијом из Скопља. 
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Сви официри су били јасно видљиви. Нападали су као на паради. Слика је била веома 

импресивна. Део турских официра био је запањен овим чудом математичког распореда, док су 

други жалили због недостатка тешке артиљерије у овом моменту. Приметили су да је овако 

отворен фронталан напад арогантан.“ Турски V корпус је накратко задржао позиције код 

села Алинци, али је поново разбијен 6. новембра и повукао се ка Битољу. 

Битољска битка вођена је од 16. до 19. новембра 1912. године. До ње је дошло након 

наступања Прве армије од Алинаца ка Битољу. Само наступање је било веома тешко због лошег 

времена и тешких планинских услова. Турска Вардарска армија са око 40.000 војника налазила 

се пред Битољем ишчекујући српски напад. 

Српска Прва армија имала је око 68.000 војника. 

Напад Прве армије отпочео је 17. новембра водећи 

борбе на Облаковском вису. Следећег дана 

постигнут је потпуни успех захваљујући Дринској 

дивизији I позива која је пробила турски фронт 

пошто је дошло до повлачења турских снага ка 

Лерину и Рисну. Генерал Петар Бојовић је на челу 

војске ушао у Битољ око 9.30 часова. Турски 

губици су били велики узевши у обзир око 1.000 

погинулих и 2.000 рањених, а заробљено је и 5.500 

војника, а у борбама је погинуо и Фети-паша, 

ранији турски посланик у Београду.  Узевши у 

обзир и турске дезертере из строја је избачено преко 13.000 војника. Из српског војног строја 

избачено је близу 3.000 војника, тачније 2.989. „Овом победом Срби су завршили свој задатак у 

овом рату. Они су уништили турску војску упућену против њих и за месец дана рашчистили су 

цело подручје од српске до близу грчке границе. За ове велике успехе, шеф српског Генерал-

штаба, Радомир Путник, добио је највећи војнички чин, ранг војводе.“
18

 Турска је била 

приморана да затражи примирје, које је и добила 21. новембра, а мировни преговори вођени су 

у Лондону, уз учешће Великих сила. 

Српски војник био је поносит и у рату и у миру остајући одувек достојанствен 

високоморалних принципа о чему сведоче и следећи редови: „Сви већа места у 

новоослобођеним крајевима пуна су бедне, голе и босе, гладне. И жедне турске сиротиње. 

Хранитељи и бранитељи им пошли уз војску царевину да бране, а жене, старци и деца остали 

без заштите и они од страха пред непријатељем оставише своје домове и све у њима, побегоше 

у вароши верујући да ће онде пре наћи заштите. Гоњени глађу приморани су да кору хлеба 

просе. И отуда у новоослобођеним варошима човек не може да прође улицама, а да му не 

досади турска сиротиња молбама да им нешто удели. Један официр ми износи једну овакву 

слику из Кавадараца: Кавадарци пуни турске сиротиње која умире од глади. На једном углу сео 

један српски војник, прост редов, на један камен, у крило узео два мушкарчета Турчета, једног 

на једно другог на друго колено, обема их рукама загрлио, у једној шаци држи тајин (војнички 
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 В. Ћоровић, 698. 

 
Слика 5: Српско војничко гробље у Битољу   
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хлеб), у другој тесак. Тесаком реже тајин, први залогај даје једном, други другом Турчету, а 

трећи узима себи. Ја стадох и прикрајак и срце ме заболе, што нисам имао при руци 

фотографски апарат, да снимим ову величанствену слику љубави српског војника према деци 

побеђеног непријатеља и његовог саучешћа према несрећи њиховој. 

Балкански рат у слици и речи 12, 7. (20) април 1913.“
19

 

 

~ Лондонска конференција и крај рата ~ 

Србија и Црна Гора нашле су се на удару аустријске дипломатије изражени захтевима да 

се обе војске морају повући са обала Јадранског мора спремајући изазивање рата уколико би 

одговор био неприхватљив.
20

 „Против Србије и српских претензија упућен је из Беча албански 

вођа Исмаил Кемал, да организује отпор и створи самосталну албанску државу. Ова је доиста и 

проглашена у Валони, 15. (28.) новембра 1912. године.“
21

 Србија је била принуђена да се повуче 

са приморја и из Албаније, која је већ била призната као независна држава, али је успела да 

задржи Призрен, Дечане, Ђаковицу, Охрид и Дебар захваљујући руском инсистирању. Србија 

се нашла у зачараном аустро-угарском кругу жеља за покретањем превентивног рата. „Србија 

постаје опасна и треба је сломити пре него се почне даље развијати, да не би деловала на 

југословенске поданике њихове државе.“
22

 Потврђено је да до рата није дошло захваљујући 

немачкој дипломатији која је желела споразумно решење са осталим Великим силама по 

питању Турске и њене ликвидације. Пошто овај план није прошао, Беч је почео да припрема 

раздор између балканских савезница- Србије и Бугарске, а карта раздора били су простори 

Македоније и Старе Србије. Бечу је на руку ишла и чињеница да се на бугарском престолу 

налазио Фердинанд Кобург, који никада није био истински пријатељ Срба, а уз то је био и у 

поверљивим односима са самим Бечом. 

Преговори са Турском у Лондону су запали у кризу почетком 1913. године јер Турци, ни 

по коју цену, нису пристајали на уступање Једрена- симбола османске власти на Балкану. Стога 

је рат обновљен 21. јануара 1913. године, а Србија га је наставила као лојалан савезник 

упутивши помоћ и Бугарима под Једрене и Црногорцима под Скадар. Под аустро-угарским 

притиском уз претњу ратом Велике силе су решиле да Скадар припадне новој албанској држави 

па је и српска војска морала да прекине своју акцију под Скадром. Иако се Скадар предао 

Црногорцима, краљ Никола је био приморан да га „уступи“ Великим силама.   

Тих дана је аустро-угарска дипломатија отворено заговарала рат против Србије 

подстрекујући Бугаре уз обећавање помоћи. Охрабрена Бугарска тражила је 2/3 добијених 

области и безусловно испуњавање савезничког уговора, иако га ни сами Бугари у многим 

тачкама нису испоштовали. Срби су тражили ревизију уговора, али је пропао и покушај 

посредовања руског цара због изразито негативног бугарског става.  

                     
19

 В. Колев, К. Кулури, Историјска читанка 3- Балкански ратови, Београд, 2005, 71. 
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 Постојала је алтернатива овом решењу. Србији је нуђен царински савез са Аустријом који је она одбила. Црној 

Гори је понуђено да задржи Скадар, али да у супротном преда Аустријанцима Ловћен или његов западни део. 
21 В. Ћоровић, 697. 
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Лондонски мир са Турцима је потписан 

30. маја 1913. године. Овим уговором Турска 

је била принуђена да се одрекне свих својих 

европских провинција западно од линије Енос-

Мидија у корист балканских савезница, осим 

Албаније која је проглашена за аутономну 

државу. Међутим овај уговор није решио све 

проблеме, нарочито по питању Македоније 

која је остала предмет спорења између 

савезница што је Балканско полуострво увело 

у нови рат. 

 

~ Други Балкански рат ~ 

Потписани Лондонски мир, који је требало да донесе спокој уз коначно ослобођење од 

Турака, само је запалио нови ратни пламен на Балкану и довео до Другог балканског 

рата вођеног током 1913. године. Подела освојених територија довела је до нових 

обрачунавања. Србија и Грчка већу су биле уговориле савез којем је пришла и Црна Гора. 

Разлог овоме било је оправдано страховање од бугарских претензија. Против Бугарске се 

спремала и Румунија.  

 
Слика 7: Схематски приказ Српске војске на почетку Другог Балканског рата 

Врховни командант 

Петар I Карађорђевић

ПРВА АРМИЈА

командант: 
престолонаследник 

Александар 
Карађорђевић

ДИВИЗИЈЕ

- Моравска (II позив)

- Шумадијска (I 
позив)

- Дунавска (I позив)

-- Дунавска (II позив)

- Коњичка 

ДРУГА АРМИЈА

командант:                    
генерал Степа 
Степановић

ДИВИЗИЈЕ

- Тимочка (I позив)

- 5 пешадијских пукова

ТРЕЋА АРМИЈА

командант:                    
генерал Божидар 

Јанковић

ДИВИЗИЈЕ

- Тимочка (II позив)

- Моравска (I позив)

- Дринска (I позив)

ТИМОЧКА 
ВОЈСКА

- Шумадијска (II
позив)

- 3. пешадијски 
пук

- трупе Тимочке 
дивизијске 
области

Начелник штаба 

Врховне команде 

генерал Радомир Путник

Помоћник начелника штаба 

Врховне команде 

пуковник Живојин Мишић

 
Слика 6: Потписници Лондонског мира  

ТРУПЕ ПРЕМА АЛБАНИЈИ 
 

- Дринска (II позив) 

 - Моравска бригада (I позив)  

 

СТРАТЕГИЈСКА РЕЗЕРВА 
 

- Црногорска дивизија 

-Добровољачка бригада 
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По личном наређењу краља Фердинанда Бугари су, у ноћи, између 29. и 30. јуна извршили 

напад на Србе и Грке на целој линији нових јужних положаја чиме је отпочео нови рат. Убрзо, 

бугарске снаге су морале да се повуку са својих позиција северно од Солуна на одбрамбене 

положаје код Кукуша јер их је било мање. Такође није успео ни план брзог уништења српске 

војске у централној Македонији. Главне борбе водиле су се на Брегалници и код Злетовске 

Реке. Сама битка на Брегалници вођена је од 30. јуна до 9. јула 1913. године. Бугарски план за 

битку био је извршење изненадног препада са вођењем офанзивног боја с циљем заузимања 

Овчег Поља. Највећи напор претрпела је Тимочка дивизија која је успешно бранила јурише 

двоструко надмоћнијих Бугара. Срби су као победници ушли у Кочане 7. јула и завршног дана 

битке у Штип. Губици српске војске били су близу 17.000 људи избачених из строја, док су 

бугарски губици премашивали 20.000 војника. Иако је било и других битака у рату, сама 

Брегалничка битка била је одлучујућа. Последице српске победе на Брегалници биле су улазак 

Румуније и Турске у рат против Бугарске што је убрзало крај рата. Румунија је успела да заузме 

Добруџу, а Турска Једрене са целом покрајином у Тракији.  

Током саме битке краљ Петар се још једном обратио српском народу прогласом: 

„Драги моји Срби, 

Догодило се оно, чему се никад нисам надао. 

Бугари, наша браћа по крви и вери, наши савезници, заратише на нас, без објаве рата. 

Пролише крв своје браће, својих савезника и нечовечно побише рањенике. Расекоше мачем 

савезни уговор и уништише пријатељство и братство. 

И ево већ осам дана како се на Овчем Пољу, по Македонији и на старим граница наше 

отаџбине, бије љута битка и лије братска крв. 

Згрануше се јуначка срца и задркташе сени палих Срба на Једрену! 

Бугари заборавише српску и братску помоћ, заборавише проливену крв и пале јунаке на 

пољима Тракијским!... 

...И за што све ово? За то, што неће да се братским, мирним путем, расправи спор о деоби! За 

то, да нам отму наше тековине, нашу дедовину, земље Немањићске, које залисте свежом крвљу 

и ослободисте и повратисте Српству. Сени наших палих витешких бораца у овом славном рату, 

позивају вас, Србе, и заклињу да их осветите. 

Животни интереси Отаџбине, нагнали су Ме, и ако тешка срца, да позовем Моју храбру војску, 

да се пожртвовањем и јунаштвом покаже достојна хероја славних победа на Куманову, 

Прилепу, Битољу и Једрену. Нека Мојим драгим војницима Бог и срећа јуначка у помоћи буду у 

овом жалосном, али нама наметнутом рату. 

У Београду 25. јуна 1913. године.  

Петар I, с.р.“
23

 

Након битке уследили су нови напади на српске положаје према Власини, Пироту, 

Књажевцу и Зајечару. Извршен је напад на линији од Бабине главе до Чемерника. Напад на 

Чемерник заустављен је 7. јула, али су Бугари успели да заузму важан стратегијски положај на 
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 Испод краљевог потписа налазе се имена чланова Министарског савета. Прокламација је објављена на 

насловним странама у листовима: Српске новине, ванредни бр. 137 од уторка 25. јуна 1913. и у листу Политика, бр. 

3.304 од среде 26. јуна 1913. 
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Чупином брду 9. јула као и Говедарник 19. јула. У наступајућим тродневним борбама српска 

војска је два пута избијала на поменути гребен, али је и била одбацивана бугарским 

контранападима. У биткама за Говедарник избачено је из строја око 3.500 људи. Већа страдања 

забележена су и у двонедељним борбама на Калиманским висовима где су Срби изгубили око  

5.000 људи.  

Бугарима није преостало ништа него да понуде мир 

уз посредовање Русије и Румуније. Будући да до тога 

није дошло смењена је влада у Софији, а Аустро-

Угарска се спремала да посредује у корист Бугарске и 

нападне на Србију за шта није добила одобрење својих 

савезника у Тројном савезу, Италије и Немачке. 

Примирје с Бугарима је склопљено у Нишу 17. јула, а 

преговори о миру вођени су у Букурешту. 

„Трећи споразум, којим је окончан Други балкански рат, 

склопљен је 10. августа 1913. године, а према његовим 

одредбама Србија је добила Вардарску Македонију, 

Грчка Егејску Македонију, Румунија Јужну Добруџу, 

док је Бугарској остављена Пиринска Македонија.“
24

 

Заправо, Србија је поред Вардарске Македоније добила 

и Косово и део Метохије. Грчка је добила још и Епир, 

Халкидики, Солун и део Тракије, као и више острва у 

Јонском мору. Црна Гора добила је други део Метохије и 

део Рашке области.  

Губици српске војске у Балканским ратовима били су знатни. Из строја је избачено 

укупно 82.000 војника, подофицира и официра, од којих је 31.000 погинулих или умрлих од 

различитих болести. 

Српска војска у овим ратовима је донела оно што се данас назива људским правима. Сам 

краљ Петар донео је слободу, једнакост, парламентарну демократију за све становнике југа о 

чему сведоче и две прокламације које је издао у Рибарској бањи 7. септембра 1913. године. Овај 

документ (Прокламација о присаједињењу ослобођених области Краљевини Србији или Проглас 

о присаједињењу јужних крајева) састоји се из два дела: први део у коме се обраћа српском 

народу, и други у коме се краљ обраћа народу ослобођених и присаједињених области. 

„СРПСКОМ НАРОДУ. 
После два рата који скоро годину дана прекидоше ваше послове и ваше напредовање настао је 

благодетни мир. У оба рата наша је војска сјајно вршила повераване јој задатке. У првом, с 

Турском, само за месец дана, она је донела слободу целој Старој Србији и знатном делу 

Маћедоније. Доцније, на једној страни прегазила је Арбанију, изашла победоносно на Јадранско 

Море и загрлила се с јуначком црногорском војском, а на другој страни помогла Бугарима да 

освоје прву турску престоницу у Јевропи – Једрене. /.../  

                     
24

 Српска породична енциклопедија. Књ. 5. Београд, 2006. 42-43. 

 
Слика 8:  Скица Брегалничке битке из 

Дневника Жарка Мајсторовића 
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Према томе, Ја овим проглашавам присаједињење Краљевини 

Србији свих освојених области у границама које су одређене: према 

Краљевини Бугарској уговором о миру закљученом у Букурешту; 

према Краљевини Грчкој српско-грчким споразумом; према 

Арбанији привременом демаркационом линијом и саобразно 

решењима Амбасадорске Конференције у Лондону, докле нарочита 

међународна комисија не буде извршила коначно разграничење; 

према Краљевини Црној Гори за сада демаркационом линијом војне 

окупације до коначног разграничења; према Босни-Херцеговини 

досадашњом границом. 

Докле се законским путем и управа нових области не утврди, 

њима ће се управљати према Мојим Уредбама као и према 

решењима Моје Владе о примењивању појединих постојећих закона и њиховом увођењу у 

живот у новоослобођеним крајевима. /.../ 

Моја ће брига бити да у њој и живот сваког грађанина буде и срећнији и напреднији, а 

посебице се морамо старати да и сва наша браћа у новим крајевима, без разлике вере и порекла, 

буду у сваком погледу задовољна, просвећена и закриљена правдом и безбедношћу, које ће им 

ујемчити владавина слободне Србије. /.../ 

Ја се сада више него икад поносим што сам и син и Краљ такоме народу, и молим 

Свемогућега да му никад не ускрати своју милост и заштиту. 

Живео мој мили и витешки српски народ! 

25. августа 1913. године, у Рибарској Бањи 

ПЕТАР с.р.“
25

 

У другој прокламацији је стајало: 

„Моме драгом народу ослобођених и присаједињених области. 

Мојим данашњим прогласом присаједињене су на основи закључених међународних 

споразума ваше земље Краљевини Србији. Захваљујући јунаштву моје храбре војске, сад смо 

опет у једном братском колу као што су били и наши прадедови пре него што нас је једне од 

других раставила историска судба. Сад нас више никаква сила не може раздвојити нити вас из 

српске заједнице истргнути. 

Докле се путем закона не одлучи како ће се вама управљати, каква ће бити сва ваша права 

и дужности ви ћете се верно покоравати уредбама које Ја пропишем и наредбама које на основи 

њих буду издавале Моја влада и све државне власти. 

Све старање моје биће, као што сам рекао у том прогласу, управљено да сви ви, без 

разлике вере и порекла, будете у сваком погледу задовољни, просвећени и закриљени правдом 

и безбедношћу које ће вам ујемчити владавина слободне Србије. Сви ћете бити пред законима и 

пред властима једнаки. Вера свачија, имање и личност биће поштовани као светиња. Моја ће 

влада без прекида радити на просветном, привредном и сваком другом пољу нашега напретка. 
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 И ви сами треба да прионете из све снаге на рад, да одбаците 

досадашње заблуде, раздоре и неслоге па да сложно, у братском 

загрљају избришемо са лица ваших лепих постојбина све трагове 

дугога робовања. Тако ће вам свака срећа процветати, и тако ћете за 

кратко време стићи своју браћу у старим границама Србије и с њима 

се у свему изједначити, па ћете сви заједно моћи стићи и остале 

просвећене јевропске народе. 

На томе путу пратиће вас увек најтоплије жеље Српскога 

Краља. Ја молим Свевишњега Творца да вас тако исто и његов 

благослов прати. 

Живели сви моји верни синови и поданици! 

25. августа 1913. године, у Рибарској Бањи.“
26

 

Присаједињење стечених области није ишло без проблема, а нарочито се то односи на 

односе са Албанцима који су, помагани Аустријанцима, упадали у Србију, пустошили и 

узбуњивали сународнике. Српска влада је енергично реаговала одбацивши нападаче и 

прешавши албанску границу. Србија се нашла пред још једним у низу аустро-угарских 

ултиматума. Ту ултимативну ноту Беч је послао 4. октобра тражећи да се српска војска повуче у 

року од осам дана. „Ми данас, из самих бечких аката, знамо поуздано, да је овај случај узет 

само као добродошао повод да се Србији наметне превентивни рат, који се од раније желео, и 

да се она унизи и онеспособи за дужи низ година. Београдска влада, жељна спокојства после 

толиких напора, попустила је одмах, не хотећи да ствара нове кризе.“
27

 

Наступило је време краткотрајног мира. 
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