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рбија 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
1
 свих јужнословенских народа на Балканском полуострву. 

За разлику од времена Балканских ратова Аустро-Угарска је добила подршку Немачког 

царства.
2
 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
3
) 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
4
 на Видовдан 28. јуна 1914. године. Атентат су организовали чланови организације 

„Млада Босна“, а непосредни извршилац је био Гаврило Принцип.
5
 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.“ Након консултација са Русијом ове 

                     
1
 Краљевина Пијемонт (Краљевина Сардинија) је током друге половине XIX века водила борбу за ослобођење и 

уједињење свих области на Апенинском полуострву што је довело до стварања Краљевине Италије 1860. године. 

Од тог времена термин Пијемонт означава државу која има водећу улогу у постизању одређеног циља. У случају 

Краљевине Србије мисли се на стварање заједничке јужнословенске државе на Балканском полуострву. 
2
 Немачки историчар Фриц Фишер је у својој књизи „Циљеви Немачке у Првом светском рату“ утврдио да су рат, 

заправо, хтели водећи представници немачких политичких, војних, привредних и академских елита. Сматрали су 

да реалан утицај и моћ Немачке не одговара њеним војним, економским и културним потенцијалима. Притом 

Француска и Русија су брзо довршавале своје војне реформе те би Немачка за неколико година изгубила своју 

војну предност. 
3
 Италија је на почетку Првог светског рата остала војно неутрална да би након Тајног Лондонског уговора од 25. 

априла 1915. године приступила Антанти. 
4
 По речима Владимира Ћоровића Франц Фердинанд није уживао добар глас ни у самој Монархији због својих 

клерикалних убеђења важећи за будућег ствараоца Велике Аустрије која би била уперена, понајвише, против 

Мађара и Срба. Стога је и заговарао реорганизацију Монархије на триалистичкој бази где би поред Аустрије и 

Угарске трећа јединица била јужнословенска област. Против овога су били и Мађари и аустријски Немци јер би то 

означавало губитак правласти у аустријским земљама. Даље Ћоровић наводи да је он изабран као мета због 

исказивања непријатељства према Србима, а све је појачано најавом о његовом доласку у Босну да руководи 

маневрима, који су имали несумњив антисрпски карактер. За то је био одабран највећи српски национални 

празник-Видовдан. 
5
 Након неуспешног покушаја бомбом Недељка Чабриновића, Гаврило Принцип је убио престолонаследника из 

ватреног оружја. Полиција је брзо реаговала и ухапсила оба атентатора, а сутрадан и све личности умешане у 

организацију атентата. Оптужница је подигнута против 25 лица. Сви ухапшени били су аустроугарски држављани. 

Највећи број њих били су Срби, али је било и Хрвата. Суђено им је у Сарајевском процесу од 12. до 23. октобра 

1914. године, а пресуде су донете 28. октобра.  

С 
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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 фон 

Гизлинген 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.“
6
 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. /.../ 

...И ако тешка срца и свестан свих тешкоћа и опасности, баш 

у часу кад су се српски ратници спремали да прибрају 

довреле плодове свога труда, Ја сам принуђен позвати све 

Моје драге и храбре Србе под српску тробојку с уверењем да 

ће се они и у овој прилици показати достојни својих славних 

предака, онакви какви су били лане и преклане. С вером у Свевишњега Господа Бога, с надом у 

                     
6
 Ћоровић, 712. Аустро-Угарска је рат Краљевини Србији објавила обичним телеграмом који је гласио: „Будући да 

влада Краљевине Србије није на задовољавајући начин одговорила на ноту од 10/23. јула 1914. године коју је уручио 

аустроугарски посланик у Београду, Царска и Краљевска Влада је принуђена да се сама побрине за очување својих 

права и интереса и да, у том циљу, прибегне оружаној сили. Према томе, Аустро-Угарска сматра да се од сада 

налази у стању рата са Србијом.“ 

 
Регент Александар Карађорђевић 
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симпатије просвећеног света и у коначну победу наше правде, с поверењем у помоћ својих 

великих сродника и поузданих пријатеља, примамо, заједно са нашом јуначком браћом Србима, 

Црне Горе, борбу која нам је обесно наметнута. У нашој славној прошлости, старијој и новијој, 

има доста сведочанства да Србин, кад је сложен, може победити и много већег противника. 

Посведочимо још једанпут да се Србин уме жртвовати за своју Отаџбину и обилићским 

пожртвовањем одбранити је пред монгобројним, охолим непријатељем. 

Срби, браните свом снагом своје огњиште и српско племе. 

16. јула 1914. год. у Нишу.“
7
 

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.  

 
Схематски приказ Српске војске на почетку Првог светског рата 

 

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 

                     
7
 Прокламација је објављена у листу Политика бр. 3774 од уторка 22. јула 1914. на насловној и 2. страни, а 

поводом седамнаестогодишњице рата у истом листу на 5. страни у броју 8349 од суботе 8. августа 1931. године. 

Врховни командант 

регент Александар Карађорђевић

ПРВА АРМИЈА

командант:      
генерал Петар 

Бојовић

ДИВИЗИЈЕ

- Моравска (II позив)

- Тимочка (I позив)

- Тимочка (II позив)

- Дунавска (II позив)

ДРУГА АРМИЈА

командант:                    
генерал Степа 
Степановић

ДИВИЗИЈЕ

- Моравска (I позив)

- Шумадијска (I 
позив)

- Дунавска (I позив)

- Комбинована

ТРЕЋА АРМИЈА

командант:                    
генерал Павле 

Јуришић Штурм

ДИВИЗИЈЕ

- Дринска (I позив)

- Дринска (II позив)

УЖИЧКА ВОЈСКА

командант:                    
генерал Милош 

Божановић

ДИВИЗИЈЕ

- Шумадијска (II
позив) 

- Лимски одред 

- Ужичка бригада

Начелник штаба 

Врховне команде 

војвода Радомир Путник

Помоћник начелника штаба 

Врховне команде 

генерал Живојин Мишић

КОЊИЧКА 

ДИВИЗИЈА 
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њене могућности, а лични став команданта аустро-угарске Балканске војске, фелдцајгмајстера 

генерала Оскара фон Поћорека
8
, 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 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.  
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 У то време Оскар Поћорек је био војнички поглавар Босне и Херцеговине. 
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~Церска битка~ 

 

зимајући 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. То је било неопходно учинити јер би се у 

противном српска војска нашла између две аустро-угарске 

армије. Генерал Степановић је схватио важност планице Цер и 

самоиницијативно је, изменивши наређење Врховне команде, 

одлучио да заузме њене доминантне коте Тројан и Косанин град који је био највиши врх 

Цера. Иста размишљања су била и на другој страни па је аустро-угарска 21. дивизија већ била 

заузела Трајанов и Косанин град. 

Тог 15. августа око 23
00

 часа делови српске Комбиноване дивизије (2. прекобројни пук) 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. Због ових пораза у битку ће бити укључен и 4. 

аустро-угарски корпус Друге армије који је требало до помогне Петој армији. Српска Врховна  

команда је одговорила обезбеђивањем левог бока Друге армије Тимочком дивизијом II 

позива. 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, а њена лева колона је око 

поднева заузела Рашуљачу и наставила наступање ка 

Лешници. 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 досегли су бројку од 25.000 људи 

 
Генерал Степа Степановић 

У 

 
Споменик у Текеришу 
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избачених из строја.
9
 Значај Церске битке је, утолико, већи ако се узме у обзир да она није била 

само прва српска, већ и савезничка, победа у Првом светском рату.
10

 Због заслуга генерал Степа 

Степановић је указом бр. 1348 од 20. августa 1914. године унапређен у чин војводе.
11

 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.“
12

 

 

~ Сремска офанзива ~ 

 

акон почетне победе на Церу Србија и њена војска биле су у прилици да помогну 

својим савезницима како је то од њих и тражено. То је уједно био и први 

офанзивни задатак који се тицао предузимања операција у Срему (Сремска 

офанзива) против аустро-угарске Друге армије. Циљ овакве операције било је спречавање 

одласка поменуте непријатељске армије на Источни фронт у Галицију где су се водиле жестоке 

борбе.  

План операција предвиђао је да три дивизије из састава Прве армије (Дунавска, 

Шумадијска I позива и Коњичка) пређу Саву код места Скела и Ново Село и овладају Сремом 

чиме би се спречило да се непријатељске снаге у Срему и на Дрини споје. Дивизије из састава 

Друге армије (Моравска, Комбинована, Тимочка I и II позива) требало је да изврше прелаз Саве 

код Сремске Митровице како би са мостобрана помогле акције Прве армије уз одбрану десне 

обале Дрине. Трећа армија остала је, по плану, у дефанзиви. 

Сремска офанзива почела је изјутра 6. септембра преласком Дунавске дивизије I позива 

преко Саве између Скеле и Новог Села путем понтона и понтонског моста који је подигла 

Шумадијска дивизија I позива. Дунавска див. I поз. је успешно овладала простором до линије 

Прогар-Ашања успоставивши мостобран, док је Шумадијска див. I поз. успешно формирала 

мостобран код села Обреж. Преласком Коњичке дивизије преко Саве Прва армија је извршила 

постављени задатак. Међутим, проблеми су се јавили по питању пребацивања Тимочка див. I 

поз. пошто ни она, ни њен командант, генерал Владимир Кондић, нису добили благовремена 

обавештења. Дивизија се налазила у месту Липолист, а до места Чеврнтија, које је било 

одабрано за прелаз преко Саве, имало је преко 30 километара. Због тога је дивизија била прво 

приморана на усиљени марш да би приступила прелажењу Саве. То је и утицало на кашњење 

преласка за пет сати и самим тим утицало на исход читаве операције. Овоме би требало додати 

и велики пропуст при прорачуну за подизање понтонског моста за прелазак Саве у дужини од 

                     
9
 Како је изгледало бојно поље најбоље сведочи извештавање француског новинара Анрија Барбија после битке:  

 „Простор између Цера и реке Јадар где је се силна битка догодила није био ништа друго до масовна гробница и 

распаднуто месо... Из сенке шуме се ширио смрад тако гадан да је прилаз врху Цера био немогућ. Број лешева је 

био тако велики да је Друга армија због недостата времена била приморана да прекине њихов покоп.“ 
10

 Српску родољубиву песму „Марш на Дрину“ је написао српски композитор Станислав Бинички убрзо после 

битке. Бинички је посветио марш његовом омиљеном команданту у војсци пуковнику Миливоју Стојановићу-

Брки из Гвозденог пука који је погинуо током Колубарске битке. 
11 Српске новине, бр. 192 од среде 27. августа 1914, насловна страна 
12

 Скоко Саво, Опачић Петар, Војвода Степа у ратовима Србије 1876—1918. 2, Београд, 1990, 46. 

Н 
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380 метара. Испоставило се да је Друга армија располагала са понтонима за прављење моста у 

дужини од 325 метара, а недостајућих 55 метара је морао бити подизан на стојним потпорама 

што је успорило изградњу. Требало би нагласити да је тај недостајући 21 понтон (55 метара) 

био у саставу Друге армије, али је без знања команданта Степановића био уступљен Првој 

армији. Сазнавши за те потешкоће командант аустро-угарске 29. дивизије извршио је напад на 

пребачене снаге Тимочка див. I поз. на фронту према Јарку, Сремској Митровици и 

Шашинцима. Услед погрешно протумаченог трубног знака са непријатељске стране уследила је 

паника што је довело до јурњаве ка недовршеном мосту. То је довело до великог страдања у 

Сави како здравих, тако и рањених војника. На левој обали Саве остали су без заштите 13. и 15. 

пук који су се, оставши без муниције, предали непријатељу ујутро 7. септембра чиме је и 

Сремској офанзиви предодређена пропаст. На тај начин Тимочка див. I поз. је претрпела тежак 

пораз, а генерал Владимир Кондић је смењен због лошег вођења.
13

 Прва армија је успела да 

изведе још један напад приликом кога је српска војска, заједно са својим врховним 

командантом, ушла у Земун 10. септембра. Међутим, због неповољне ситуације у којој се 

налазила Трећа армија, због напада Шесте непријатељске армије, наређено је обустављање 

офанзиве. Током 13. септембра све српске снаге су се повукле из Срема. 

 

~Битка на Дрини~ 

 

 време вођења Сремске офанзиве отпочела је друга 

аустро-угарска офанзива која је довела до Битке на 

Дрини која је вођена 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. Трупе Пете армије, под командом 

генерала Франка, су 8. септембра 1914. ујутру после дуге 

артиљеријске ватре почеле да прелазе преко Саве и доње Дрине, 

али је то прво форсирање успешно спречила Друга српска армија. Војвода Степановић и Друга 

армија добили су задатак да бране фронт на Сави и Дрини од Шапца до ушћа Јадра, али и да 

помажу дејства Треће армије. Истовремено Трећа армија је добила и помоћ Прве армије како би 

                     
13

 Брана Филиповић у својој књизи Стравична ноћ Тимочке дивизије (Бор, 2000) наводи да је заробљено 4.800 

српских војника и официра који су били распоређени у логоре: у Салцбургу, Нежидеру, Нађмеђеру, Болдогасоњу, 

Осијеку, Араду и др. Ову погибију назива првом српском „плавом гробницом“ јер је око 600 ратника смрт нашло у 

таласима Саве, а око 1.000 војника и официра је погинуло. Даље се наводи да је око 600 војника и официра успело 

да се спасе препливавши Саву или се дочепавши постављеног моста. Одговорност за ову погибију Филиповић 

приписује Влади Краљевине Србије јер је попустила притиску Савезника и одобрила акцију која је превазилазила 

реалне могућности Српске војске.  

У 

 
Генерал Павле Јуришић 

Штурм 
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се спречило наступање аустро-угарске Шесте армије ка Ваљеву. Ни нови непријатељски напад, 

који је уследио 13. септембра, није донео жељених резултата па је Пета армија била принуђена 

да пређе у одбрану. Тако је српска Друга армија приковала уз Саву и Дрину непријатељску 

Пету армију што је довело до стабилизације фронта и рововске битке. Та стабилизација је 

трајала од 25. септембра до 24. октобра 1914. године. 

У исто време аустро-угарска Шеста армија је 

спроводила борбена дејства против Треће српске армије 

и након седмодневних борби успела је у зацртаном циљу 

да овлада планинским гребеном Гучево-Борања-Јагодња-

Соколске планине. Као што је већ речено, Прва српска 

армија је повучена из Срема како би спречила надирање 

Шесте непријатељске армије ка Ваљеву. За време борби 

Друге армије у Мачви она је предузимала нападе како би 

се повратили изгубљени положаји на поменутим 

планинским гребенима, али то није давало жељених 

успеха. Ипак, 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
14

 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...“
15

 По наређењу генерала Бојовића напад је започео 

19. септембра, а циљ је био овладавање Мачковим каменом и Српски напади на Мачков камен и 

Кошутња стопу (кота 940). Нападе је започео 5. прекобројни пук из састава Дунавске див. II 

позива, али је због снажног отпора напад био одбијен. Међутим, поподне уз помоћ 9. пука I поз. 

сломљен је отпор и на јуриш је заузет врх Мачковог камена (кота 923). Наредног дана уследили 

су непријатељски напади на нове положаје. 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 

                     
14

 Мачков камен је зараван на планини Јагодњи пречника око пола километра. 
15

 Ђурђев Александар, Споменица Мачков Камен- најкрвавија битка на Дрини 1914. године, Крупањ, 1999, 24. 

 
Спомен-костурница на Мачковом 

камену 

 
Спомен-костурница на Гучеву 
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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 30, а рањено и онеспособљено 13 Азањаца. 

Као што је већ речено, период стабилизације на фронту трајао је од 25. септембра до 24. 

октобра 1914. године и за то време вођене су само повремене рововске битке па се, с правом, тај 

период назива „рововском војном“. Велики проблем причињавале су обилне кише које су 

допринеле изливању Дрине па се велики део војске, нарочито Друга армија, налазио у блату 

због специфичности мачванског земљишта. О томе је и сам војвода Степановић обавестио 

Српску врховну команду: „Армија је обухваћена од Дреновца преко Причиновића-Узвећа-

Ноћаја и Засавице, и од Парашничког кључа до Раче, са десне обале Саве и Дрине, а одатле уз 

Дрину са леве стране Дрине. Трупе су свуда у бојним положајима на блиском одстојању од 

непријатеља и у танком распореду. У случају повлачења биле би свуда опажене и гоњене. 

Маневарских група немам. За сада још нема непосредне опасности, али ако се противник 

ојача... онда би, одсудним нападом, могао пробити одбрамбену линију армије, и тада би 

ситуација била врло опасна. Ја сматрам за дужност да ову ситуацију изнесем Врховној команди 

на оцену, јер се не осећам довољно снажан да је сам решим.“
16

 Уследило је затишје на фронту. 

Напади су обновљени у ноћи 26. на 27. октобар, али је непријатељ, услед јаке ватре, био 

принуђен на повлачење у своје ровове. Ипак, нови напад је утицао да се војска повуче на 

положаје код Црне Баре и Борног Поља. Највећи, и акутни, проблем био је недостатак муниције 

за артиљерију што је довело да се војвода Степановић обрати Врховној команди депешом која 

осликава реано стање у Другој армији: „Све моје досадашње претставке о опасном положају 

због немања артиљеријске муниције, као и захтеви да ми се пошаље хаубичка артиљерија, нису 

имали успеха, мада су неки од њих били израз очајања. Хаубичке батерије нисам добио, а 

артиљеријске муниције ми је слато врло мало или никако. Сада је стање овако: противник 

надмоћнијом артиљеријом руши ровове и затрпава војнике, људство гине а ја немам (резервни) 

да губитке попуњавам нити имам потребну муницију да водим борбу и смањујем губитке... 

Услед оваквог стања, посведневне бриге за артиљеријску муницију истрошиле су ме и сломиле 

ми снагу, те се осећам сасвим немоћан и неспособан да и даље командујем армијом. Стога 

молим да се одмах резершим дужности. У општем је интересу да ми се заменик што пре 

упути.“
17

 На одржаном састанку у Богатићу, 29. октобра, донета је одлука о повлачењу на 

утврђене церске положаје (Мишар-Причиновић-Јевремовац-Маови-подножје Цера-Лешница) 

јер је било јасно да не постоји могућност успешне одбране Мачве. То је извршено 31. октобра и 

поред великих потешкоћа због повлачења и становништва у страху од репресалија. Непријатељ 

је то искористи и отпочео нови напад који је довео до освајања Шапца у ноћи 1. на 2. новембар.  

Након поменутих успеха и повлачења Српске Друге армије генерал Оскар фон Поћорек  је 

се одлучио за нову офанзиву против Србије која је отпочела 6. новембра 1914. године са већ 

опробаним снагама Пете и Шесте армије (230.000 војника и 600 топова). Циљ је остао исти- 

разбијање главних српских снага у северозападној Србији. Пред ову офанзиву све три српске 

армије су бројале око 200.000 људи и 300 топова. Први дан офанзиве прошао је у потпуној 

                     
16

 С. Скоко, П. Опачић, 92. 
17

 С. Скоко, П. Опачић, 95. 
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доминацији непријатеља па је 8. новембра у Ваљеву је одржана заједничка седница владе и 

Врховне команде. На седници је затражена помоћ од савезника, нарочито у артиљеријској 

муницији, а предлог потписивања сепаратног мира је одбијен. Ситуација на фронту се 

погоршавала па је донета одлука о повлачењу све три армије за одбрану Ваљева, а потом и на 

десну обалу Колубаре и Љига и на планину Сувобор. Оваква ситуација је утицала на опадање 

морала код српских војника, а то је повећавано и са лошом исхраном и сталним замором. Овим 

повлачењем је била завршена Дринска битка. Пета непријатељска армија је прешла Колубару 

13. новембра, али су лоши путеви утицали на споро наступање. Повлачење је настављено, а 

непријатељ је 14. новембра ушао у напуштено Ваљево.  

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 јесте напустила велики 

део своје територије, али је избегла уништавање у северозападној Србији. 

 

~ Смедеревски бој~ 

 

ва дана пре завршетка Дринске битке одиграо се Смедервски бој (9. новембра 1914.) 

који се због тога и назива Митровданска битка јер је вођен око Светог Димитрија. 

„Митровданска победа код Смедерева 1914. године, сасвим неоправдано, је 

занемаривана приликом истраживања и проучавања Првог светског рата. Била је то велика 

победа малобројне српске војске, која је додуше на кратко, одложила планове Аустро-Угарске 

за даљи продор на Балкан.“
18

 Вест о победи пренела је и Политика 29. октобра 1914. године на 

насловној страни: „Са наших бојишта: Аустријски пораз код Смедерева. 

Јуче око три часа ујутру непријатељ је почео пребацивати трупе на нашу обалу код Смедерева. 

До подне је пребацио шест батаљона и три митраљеза. Са нашим трупама вођена је борба на 

Пилици до 2 и по часа по подне, када је предузет контра-напад наших трупа, који се завршио у 

4 по подне потпуним непријатељским поразом. Од пребачених непријатељских батаљона мањи 

је број протеран преко Дунава, а већина је заробљена или погинула. Заробљено је око 1800 

војника и 6 официра међу којима и један пуковник. Заробили смо и два митраљеза. Наши су 

губици веома мали.“
19

 У питању је био напад 6. Ландштурмске бригаде, састављене од 8 

батаљона, 2 батерије топова и вода хаубица. Пребацивање војника вршено је из Ковина. Током 

преподнева било је пребачено око 6.000 војника. „Наши војници су некаквом страшном 

непажњом и лабавошћу сваке војне дисциплине пустили Аустријанце да пређу Дунав лађом и 

да пођу уз смедеревске брежуљке, а да их наши војници нису могли ни приметити, а када су их 

приметили, било је већ доцкан. На нашем тлу је било већ две-три хиљаде непријатељских 

војника.“
20

 Уследила је бежанија из Смедерева ка Смедеревској Паланци, а део избеглица биће 

                     
18

 Гордана Ранковић, Митровданска победа код Смедерева 1914. г.- сведочења, Смедерево, 2003, 23.  
19

 Политика бр. 3866 од уторка 29. октобар/11.новембар 1914. 
20

 Г. Ранковић, 117. (преузето из необјављене грађе Милана Јовановића Стојимировића под називом Митровданска 

битка код Смедерева и друге успомене из 1914. Ова грађа се налази у рукописном одељењу Матице српске у 

Новом Саду и носи ознаку М. 13.307. Милан Јовановић Стојимировић (1898-1966)  је био књижевник, новинар и 

правник, сакупљач старина. Његови предмети чине основ збирки Музеја у Смедереву, а Народној библиотеци у 

Смедереву је поклонио 5000 књига) 

Д 
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смештен и у Азањи. И о томе је у својим сећањима записао Милан Јовановић Стојимировић: 

„Ускоро је друм био просто закрчен колима, на којима су се поред деце могла видети и корита, 

сандуци са ручкама, бурад са ракијом и ситне ствари, а у једним колима је била чак и једна 

угојена крмача. Артиљеријска и пушчана ватра од Смедерева казивала нам је да се не сме 

оклевати. Све већи број избеглица на друму, очајних и пометених, наговештавао је велику 

збрку, утолико већу што су људи терали и своје овце, свиње и говеда, а неки чак и ћурке. То је 

била једна жалосна сеоба Србаља...“
21

  

Заслуге за победу над бројчано надмоћнијим непријатељем припадају Вардарцима
22

 који 

су притекли у помоћ трећепозивцима смедеревског краја. Под „веома малим губицима“ са 

српске стране подразумева се погибија око 60 и рањавање око 190 српских војника.
23

 

 

~Колубарска битка~ 

 

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 

                     
21

 Исто, 113. 
22 Вардарци су заправо припадници Вардарског батаљона који су били стационирани у селу Петка код Пожаревца 

под командом мајора Јована Наумовића. Вардарски батаљон је био састављен од првопозиваца из српских јужних 

крајева. Вардарци су пут од Петке до Смедерева (32 км) претрчали за пет сати и након пола сата одмора одмах 

ступили у бој. Након победе су се маршом вратили у Пожаревац пролазећи кроз сва моравска села. То би значило 

да су 80 км прешли за 30 часова рачунајући и сам бој. 
23

 Исто, 134. 

 
Генерал Живојин Мишић 

И 
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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
24

. 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“.
25

 Желећи да да и лични допринос томе и сам оболели краљ Петар
26

 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...“
27

 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 у подножје масива Сувобор-Рајац-

Проструга којим су српске снаге овладале већ 5. децембра. Прва армија добила је наређење да 

се задржи на сувоборској греди док се ситуација не разјасни. Остале српске армије готово и да 

нису у прва три дана офанзиве имале икаквих успеха. Истовремено трупе Одбране Београда 

успешно су одржавале своје положаја на линији Космај-Варовница и поред напада Пете 

непријатељске армије. Гоњење непријатеља настављено је и 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  

                     
24

 Проблем недостатка муниције у српској војсци био је хроничан. Да ситуација буде још тежа, послата муниција  

из Француске није одговарала српским топовима јер су чауре биле дуже за 2,5 мм и самим тим су биле 

неупотребљиве. Након демонтирања у Нишу скраћивање чаура извршено је у крагујевачкој тополивници не би ли 

она била употребљива на самом ратишту. 
25

 1300 каплара представља назив за недошколоване српске официре који су се школовали у војној школи у 

Скопљу. Иако њихова обука није била готова, због развоја ситуације на Колубари њима су подељени чинови 

каплара и они су ступили у борбу. 
26

 Краљ Петар се обратио уочи одлучујућих сукоба војсци речима: „Децо моја! Ви сте се заклели да браните 

отаџбину и свога Краља, али ја вас разрешавам заклетве дате мени, јер животи, и ваши и мој, припадају само 

Србији за коју морамо сада победити или умрети! Ја сам дошао међу вас да је, са онима који хоће да се боре за 

њену слободу, одбранимо или погинемо! Сад је дошло време да ми бранимо своју земљу, њиве, огњишта. Међу вама 

има и оних који су посустали и зато сваки онај који не може, нека слободно одложи оружје и нека се врати кући, 

ја му праштам. Остали, напред!“ 
27

 О. бр. 3277 од 2. децембра 1914. године 
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офанзива за 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.“
28

  

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.
29

 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.“
30

 

Војни непријатељ је сломљен, али је Србија крајем 1914. година почела своју нову борбу- 

борбу против заразних болести које су донеле нова страдања целокупног српског народа.  

Поред проблема са болестима Србија се суочила и са великим страдањима и 

пустошењима које је оставио непријатељ за собом, нарочито на просторима северозападне 

Србије. Иако је била потписница међународних конвенција
31

, Аустро-Угарска чланове 

конвенција није поштовала, бар не у Србији. Довољан доказ за то јесте и директива команданта 

                     
28

 Ж. П. Мајсторовић, Записи из мога живота (ратни дневник), необјављена грађа.  
29

 П. Берић, Д. Јосиповић, 141. 
30

 Исто. 
31

 Под међународним конвенцијама узимају се одредбе међународног ратног права: Хашка декларација (1899.) и 

Женевска конвенција (1907.) за заштиту рањеника, болесника, ратних заробљеника и цивилног становништва за 

време ратног сукоба. 

 
Скица гоњења непријатеља после Колубарске битке из Дневника 

Жарка Мајсторовића 
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аустроугарског 9. корпуса у којој, између осталог, стоји: „Пре свега, не трпим да се 

неуниформисани али наоружани људи непријатељске земље, било да се нађу у групама и 

појединачно, заробљавају. Они се имају безусловно поубијати…“ 

Примењивана су најразноврснија мучења рањеника, заробљеника и голоруког народа: 

стрељања, вешања, клања, жива спаљивања. Жене и девојке силовали су на очиглед укућана, а 

многе су обешчашћене у цркви иза олтара. Убијана су и тек новорођена деца.
32

 Свет је био 

упознат са овим страдањима захваљујући швајцарском криминологу професору др Рудолфу 

Арчибалду Рајсу
33

, који је у Србију допутовао на позив српске Владе и већ током септембра, 

октобра и новембра месеца 1914. године приступио истраживањима на 19 локација. Сачињени 

извештај је упутио Српској влади априла 1915. године.
34

 У једном од својих извештаја др Рајс је 

навео да је: стрељано 345 мушкараца и 64 жене, убијено ножем 113 мушкараца и 27 жена, 

обешено 7 мушкараца и 6 жена, измасакрирано или смртно претучено 8 мушкараца и 20  жена, 

живо спаљено 35 мушкараца и 96 жена, извађена утроба код 2 мушкарца и 4 жене, одсечени 

носеви код 28 мушкараца и 6  жена, одсечене 

уши код 31 мушкарца и 7 жена, ископане очи 

код 30 мушкараца и 38 жена, одсечени полни 

органи код 3 мушкарца и 3 жене, исечена кожа 

на каишеве код 15 мушкараца и 3 жене,  

одсечене дојке код 2 жене, исечено на комаде 17 

мушкараца и 16 жена.
35

  

 

О размерама страдања Срба најбоље 

говоре документа: „...У четири среза шабачког 

округа запаљено је 1658 зграда, то јест: 232 у 
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 Милан Старчевић, Аустроугарски злочини у Србији 1914–1918, Београд, 2007, 180–192. 
33

 Др Рудолф Арчибалд Рајс рођен је 08. јула 1875. године у Бадену, Немачкој. Након завршеног основног и 

средњег образовања у Немачкој отишао је на студије у Швајцарску. Звање доктора хемије стекао је већ у 22. 

години. За редовног професора криминалистике у Лозани именован је 1906. године. Са српском војском прешао је 

Албанију, а са Моравском дивизијом умарширао је у ослобођени Београд, новембра 1918. године. Био је члан 

српске владе на мировној конференцији у Паризу. Остатак живота провео је у Србији. После рата радио је у 

Министарству иностраних послова и Министарству унутрашњих дела, где је основао двогодишњу пилицијску 

школу. Живео је скромно у својој вили у Београду, коју је назвао Добро поље по месту пробоја Солунског фронта.  

Преминуо је 8. августа 1929. године. Тестаментом је завештао да буде сахрањен у Београду, с тим да му срце буде 

сахрањено на Кајмакчалану. Србима је оставио и свој завет у виду књиге ЧУЈТЕ СРБИ! Чувајте се себе. 
34

 У извештају се дају докази о употреби забрањених распрскавајућих зрна („дум-дум метака“) уз набрајање 

локација где су коришћени (Београд, Јадар, Цер, Мачков Камен Гучево). Изнесене су и чињенице о систематском, 

намерном, неселективном бомбардовању и разарању небрањених (отворених) градова, насеља, села и цивилних 

објекта који још нису били поседнути уз навођење да је Београд бомбардован пуних 36 дана и ноћи. У тим 

бомбардовањима је оштећено и порушено 600 приватних кућа, 60 државних града међу којима и Стари двор, Војна 

академија, зграде неких конзулата, јавни објекти међу којима је Главна државна болница, железничка станица, 

Лутрија, фабрике, међу којима Фабрика дувана, Пивара „Вајферт“, историјски објекти као што су Универзитет, 

Народни музеј. У овим бомбардовањима убијено 25, а рањено 126 цивила. Др Рајс је навео и случај Лознице у којој 

је непријатељ починио страховита зверства: „вешао мирне грађане, стрељао преко сто грађана, међу којима и децу, 

цркву је развалио, обио и опљачкао; приватне домове, општински суд, пошту и радње опљачкао.   (преузето из: 

Живојин Павловић, Велики рат Србије, Београд, 1924–1925; (књ. 1–5), 233.) 
35

 М. Старчевић, 230. 

 
Пропусница др Рудолфа Арчибалда Рајса 
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поцерском срезу, 457 у мачванском срезу, 228 у азбуковачком срезу и 741 у јадарском срезу /.../ 

У селу Рибаре спаљено је 50 кућа и више од 200 амбара, у Прњавору је 179 породица изгубило 

своју имовину, у Новом Селу су спаљене 3 куће и неколико амбара, у Лешници 2 куће и неколико 

амбара, у Јеребицама је спаљена 1 кућа као и велики број амбара, штала и сеника, у 

Костајнику су спаљене 4 куће и 120 амбара, у Белој Цркви су страдале 3 куће од пламена, у 

Љубовији је 135 породица због пожара остало без својих кућа, амбара, остава и штала чија је 

најмања укупна вредност 373.000 франака (швајцарских), у Селанцу је спаљена 1 кућа и око 15 

амбара, у Азбуковици је 39 породица претрпело тешке губитке због спаљивања њихових кућа и 

амбара, у Узовници је 20 кућа и много споредних зграда доживело исту судбину, у Доњој 

Буковици је спаљено 9 кућа и много споредних зграда, у Доњем Кошљу је спаљено 12 кућа и 30 

до 35 споредних зграда, итд...“, записао је у извештају др Арчибалд Рајс.
36

 Насупрот овоме сам 

Рајс је дао оцену о Србима: „Ваш народ зна за самилост и понекад је такав у тренуцима када се 

човек не нада да ће код њега наћи ту лепу људску особину. Колико сам, тако, пута у току рата 

гледао како доводе заробљене непријатељске војнике изнурене од глади и, уместо да те људе, 

који су им спалили куће и масакрирали жене и децу, злостављају, ваши војници би се 

смиловали над њиховом судбином и давали им последње парче хлеба из џепа. “
37

 

Највише је страдало становништво Подриња, Мачве, Поцерине, Колубаре, Тамнаве затим 

Београда, Посавине, Срема, као и српски живаљ на просторима источне Босне. Велики број 

избеглица из тих крајева у бежанији је уточиште пронашло управо у Азањи. У Азању су стигле 

изгбеглице из: Шапца и околине (Петловача, Добрић, Белотић, Шеварица и др.), потом из 

околине Сремске Митровице (Ноћај и Засавица), а највећи број их је стигао из места Црнча код 

Крупња.  

 

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

међу којима је епидемија пегавог тифуса (пегавца)
38

 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.
39

 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 
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 М. Старчевић, 148–149. 
37

 Др Рудолф Арчибалд Рајс, Чујте Срби! Чувајте се себе, Београд, 2006, 14. 
38

 Пегавац или „историјски тифус“ како су га називали ратни хроничари, је тешко акутно обољење у виду 

инфекције крви, а изазива га бактерија коју носе беле ваши.  
39

 Малобројни тадашњи српски лекари нису познавали превентивну медицину јер су студирали медицину у 

Западној Европи где пегавог тифуса одавно није било. Ипак, ваљало би нагласити да су они, по сведочењу страних 

доктора, били одлични хирурзи и интернисти за оно време. 
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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.
40

 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. 

 

атна дејства на Балканском ратишту у Србији обновљена су осам месеци након 

сукоба крајем 1914. године. Прва половина ратне 1915. године протекла је у 

попуњавању снага српске војске. На европским ратиштима Немци су пробили 

фронт у Галицији, а Британци и Французи су без успеха покушавали да заузму 

Галипоље од Турака. У рат су ступиле Италија, на страну Антанте, и Бугарска, на страну 

Централних сила, пошто јој је обећана Македонија, источна Србија до Велике Мораве и део 

Косова. Због тога су водећи у војскама Немачке, Аустро-Угарске и Бугарске 22. септембра 

1915. године донели одлуку о заједничком нападу на Србију, а Бугарска је извршила 

мобилизацију 22. септембра. Оформљена је Група армија, под командом фелдмаршала Аугуста 

фон Мекензена, коју су чиниле аустро-угарска Трећа, немачка Једанаеста и бугарска Прва 

армија. О важности планираних акција говори и Мекензеново обраћање војницима пре поласка: 

„...Ви полазите на српски фронт и на Србију, а Срби су народ који воли слободу и који се бори 

и жртвује до последњег. Пазите да вам овај мали непријатељ не помрачи славу и не 

компромитује досадашње успехе сјајне немачке армије...“
41

 

Врховна команда Српске војске намеравала је да изврши 

превентивни напад на Бугарску пре груписања осталих 

непријатеља на северу. Међутим, пошто је изостала савезничка 

помоћ, а ни сам план није одобрен од Савезника, српске ратне 

акције биле су сведене на вођење одбрамбених борби ради 

успоравања непријатељских наступања.  

Немачко-аустријска офанзива почела је 6.октобра снажном 

артиљеријском ватром, а дан касније је отпочео је и општи напад 

пешадије. Борбе за Београд су отпочеле истог дана и трупе 

Одбране Београда, под командом генерала Михаила Живковића, 

биле су принуђене да напусте Београд већ 16. октобра. Током 

одбране, а пре један у низу аустро-угарских напада, мајор 

Драгутин Гавриловић одржао је непоновљиви говор и издао 

завршну заповест: „Јунаци! Тачно у 15 часова непријатеља се има 

разбити вашим силним јуришом, разнети вашим бомбама и бајонетима. Образ Београда, наше 

                     
40

 О ширењу пегавог тифуса је преузето из књиге др Владимира Станојевића, Историја ратних зараза, Београд, 

1924, 51–70. 
41

 Војводић др Михаило, Ђуришић Митар, Живојиновић др Драгољуб, Ратковић др Борислав, Скоко др Саво, 

Општа историја-Први светски рат 2, Цетиње-Београд, 1972, 136. 

 
Мајор Драгутин Гавриловић 

Р 
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престонице, има да буде светао. Војници! Јунаци! Врховна команда избрисала је наш пук из 

бројног стања, наш пук је жртвован за част Београда и Отаџбине. Ви немате више, да се 

бринете за животе ваше, они више не постоје. Зато напред у славу! За Краља и Отаџбину! 

Живео Краљ! Живео Београд!“
42

 

Трећа српска армија пружала је значајан отпор на фронту од Гроцке до Голупца на десној 

обали Дунава, а непријатељска немачка артиљерија тукла је Смедерево више од шездесет пута. 

Међу погинулима у Смедереву забележен је и значајан број Азањаца. Десна обала је брањена до 

11. октобра када је Трећа армија била принуђена на повлачење северно од Петровца и 

Александровца.
43

 Услед уласка Бугарске у рат 14. октобра, њених заједничких напада на истоку 

заједно са нападима немачке Једанаесте армије, дивизије Прве армије су биле принуђене на 

повлачење на десну обалу Колубаре. 

Пошто Савезници нису предузели ниједан корак ради заједничких акција са српском 

војском, Врховној команди Српске војске преостало је да 15. октобра изда директиву Првој и 

Трећој армији и трупама Одбране Београда о правцима повлачења у случају потребе.
44

 

Повлачећи се поменуте армије биле су под сталним непријатељским нападима. До јачих судара 

дошло је поред самог Дунава. Жестоке против нападе и одбрамбене борбе око излаза из окуке 

Дунава на линији село Затоње-село Речица водили су пукови Дунавске дивизије 1. позива, као и 

код села Костолац, а нарочито тешке борбе вођене су код села Петке. У овој бици страдао је 

велики број ратника из Азање. Српске трупе напустиле су Пожаревац 13 октобра.  

Током тог повлачења дошло је и до боја код села Голобок у непосредној близини Азање. 

Управо је главни положај Шумадијске дивизије I поз. био на линији Азања-Голобок, а 

заштитнички на линији Селевац- Добри До. „У циљу јаче одбране праваца ка Паланци, 

наређено је да се у току ноћи главнине 

пешадиских пукова и артилерија повуку 

на главну линију одбране - утврђене 

положаје код Азање - Голобока, а на 

десној обали Коњске реке, од Поточића 

до Мале Десимаче, да остану јаке 

заштитнице од пешадије, митраљеза и 

батерија са коњском запрегом, те да 

непријатеља борбом натерају, на 

развијање и успоравају му 

наступање...“
46

 У дану када је 

непријатељ заузео Смедеревску 

Паланку, 20. октобра 1915. године, командант Шумадијске дивизије I поз. послао је извештај 
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 Исто, 137. Мајор Гавриловић је заповест издао око 14
30

 прикупивши своја три вода, два вода 3. батаљона 

и Сремски одред и пред кафаном „Јасеницом“. 
43

 П. Берић, Д. Јосиповић, 169. 
44 Прва армија би се повлачила правцемАранђеловац-Крагујевац, Трећа армија правцем  Пожаревац-Свилајнац-

Ћуприја, а трупе Одбране Београда правцем Младеновац-Баточина. 
45

 Скица је преузета из: Добросав Ј. Миленковић, Шумадијска дивизија I позива 1915, књига 2, Крагујевац, 1935. 
46 Д. Ј. Миленковић, 52-53. 

 
Слика____ Бој код Голобока, 21. октобар 1915.
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генералу Штурму, команданту Треће армије: „Услед веома јаке непријатељске артилериске 

ватре и обухватног напада, био сам принуђен да се под борбом повучем на положаје на десној 

обали Коњске реке. Како сам лично рекогносцирао све положаје од реке Раље до Паланке и 

нашао да до утврђеног положаја Азања - Голобок нема ни једног јачег положаја на коме би се 

трупе могле задржати ради јачег отпора, то сам решио да следећу борбу примим на линији: 

Азања-Голобок, коју би благовремено посео из бојазни да јачом борбом на десној обали Коњске 

реке, која је доминирана непријатељским положајем, не доведем у питање уопште одбрану 

утврђеног положаја Азања- Голобок. Сем тога, овај утврђени положај ужи је од осталих 

предњих и према њему непријатељ нема јаке и доминирајуће положаје за своју артилерију, да 

би могао убрзати пад овог положаја ...“
47

  

Међутим дивизија је морала да напусти своје положаје и непријатељ је заузео: Азању, 

Кусадак, Голобок и друга места у паланачкој општини 21. октобра 1915. године.
48

  

У бољем положају није се налазила ни Друга армија која се налазила под сталним ударима 

Бугара и била принуђена да напусти: Ниш, Врање, Скопље, Куманово и друга места. Током 

октобра Савезници су се искрцали у Солуну па су српске снаге очекивале помоћ. Због тога је 

Српска Врховна команда формирала групу дивизија, под командом генерала Бојовића, ради 

успостављања везе са Савезницима. Међутим, ова операција је обустављена због снажних 

немачких и аустро-угарских напада. Истовремено су утврђени правци повлачења главних снага 

ка Косову. „Прикупљање целе српске војске на Косову је извршено због веома неповољних 

околности и изузетно погоршане ситуације.“
49

 Са војском се повлачила и маса становништва у 

страху од одмазде непријатеља. Повлачење је настало на леву обалу Ситнице. Педесетодневно 

повлачење оставило је велике последице по војску: војници су били преморени и гладни, а само 

¼ нормалног бројног стања је била спремна за борбу. Влада и Српска Врховна команда су 

одбациле било какву могућност капитулације јер би то означило и крај државе, а одбијен је и 

предлог војводе Живојина Мишића о извршавању противнапада управо због недовољних снага. 

Због свега наведеног Српска Врховна команда је донела одлуку о повлачењу преко Црне Горе и 

Албаније са циљем избијања на Јадранско море: „Настао је тренутак када се стицајем 

прилика морамо повлачити кроз Црну Гору и Албанију... Капитулација би била најгоре решење, 

јер се њоме губи држава... Једини спас из ове ситуације је повлачење на јадранско приморје. Ту 

ће се наша војска реорганизовати... те ћемо опет представљати једну чињеницу с којом ће 

савезници морати рачунати. Држава није изгубила своје биће, она и даље постоји, иако на 

туђем земљишту, доклегод је ту владалац, влада и војска ма колика њена јачина била.“ 

Отпочео је један од најпотреснијих периода у целокупној српској историји означен именом 

Албанска голгота (Албанско страдање). Повлачење је вршено у више различитих праваца.
50
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 Исто, 53. 
48

 Ваља нагласити да се и данас у неким деловима Азање може наићи на делимичне остатке тада израђених 
затворених утврђења (редута), а у неким деловима су и видљиви некадашњи шанчеви: Гуцетина, Тробаре... 
49

 П. Берић, Д. Јосиповић, 174. 
50 Одбрана Београда, Прва и Трећа армија повлачиле су се правцем: Пећ-Рожаје-Беране-Андријевица-Подгорица-

Скадар; Друга армија правцем: Пећ- Ругово-Андријевица- Скадар; трупе Нових области правцем: Ђаковица-

Везиров Мост-Пука-Скадар и правцем: Призрен-Љум Кула-Спас-Пука-Скадар; Тимочка војска и Коњичка 

дивизија повлачиле су се правцем Призрен-Љум Кула-Пишкопеја-Дебар-Елбасан-Драч.  
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Уверљив приказ стања дао је и сам Аугуст фон Мекензен у Саопштењу немачке Врховне 

команде од 29. новембра: „Пошто српска војска више не постоји, већ постоје само њени бедни 

остаци који су се разбегли у дивље албанске и црногорске планине, где ће без хране по овој зими 

наћи своју смрт, то су прекинуте даље операције и неће се више издавати извештаји са 

балканског ратишта.“  

Са првим данима децембра војска и народ кренули су у повлачење. Делом повлачења је 

руководио и генерал Живко Павловић из Башина (општина Смедеревска Паланка).
51

 Српска 

влада и Врховна команда су стигли у Скадар 6. децембра. Због болести, а по личном одобрењу 

регента Александра, војвода Радомир Путник је отишао на лечење, а њега је на месту начелника 

Штаба Врховне команде заменио генерал Петар Бојовић. То је изазвало и незадовољство 

војводе Живојина Мишића који је, такође, после повлачења напустио Скадар. Повлачење је 

вршено уз поштовање временског следа, односно прављен је дан паузе између поласка 

дивизија, односно два дана између армија. Ово је учињено како би се избегло нагомилавање 

трупа. Делу војске, која се повлачила преко Црне Горе, велику помоћ пружила је црногорска 

војска, под командом сердара Јанка Вукотића, одбијајући непријатеља у Мојковачкој бици. 

Крајем децембра 1915. године распоред српских снага био је следећи: Прва армија 

налазила се северно од Скадарског језера, Друга армија била је између Дрима и Бојане, а Трећа 

армија је била код Скадра. Трупе Одбране Београда налазиле су се источно од Скадарског 

језера. Пут преко албанских планина обиловао је великим тешкоћама, по лошем и веома 

хладном времену, залеђеним путевима и дубоком снегу. „Падало се од умора, од глади, од 

мраза, од арнаутске заседе. Спасавао се само го живот. Али и вера и нада. У нашој прошлости 

нема жалосније сцене од те, али у суштини ни величанственије. Напуштати отаџбину, 

прегажену од непријатеља, под оваквим условима, а ипак дубоко веровати у њезину победу и 

васкрс, то, доиста, нису обични примери у историји, нити су такви нараштаји били од 

мекушног ткива!“
52

 Према подацима српске Врховне команде, на албанску обалу је стигло око  

110.000 војника и 2.350 официра. 

Претпоставља се да је од почетка повлачења живот изгубило око 72.000 људи. Укупно је 

преко Албаније прешло око 54.000, а преко Црне Горе око 90.000 људи.  

Међутим, долазак на албанску обалу није значио и коначно спасавање српске војске јер 

Савезници нису организовали одговарајући прихват. По речима др Ћоровића Италија је 

искористила прилику да изврши притисак на српску владу, а ни краљ Петар није добио 

одговарајући третман у Валони. Коначно, у корист Срба интервенисала је руска дипломатија и 

цар Николај II Романов након писма које је упутио председник српске владе Никола Пашић.  

                     
51

 Живко Павловић (1871-1938) је након завршене основне школе и Крагујевачке гимназије уписао нижу школу, а 

касније и Вишу школу Војне академије. У његовој биографији забележено је да је био: ордонанс официр краља, 

ађутант краљевића Ђорђа те професор Александра Карађорђевића. На функцији начелника Оперативног 

одељења Главног генералштаба био је до почетка Првог балканског рата када је постао један од четворице 

најближих сарадника генерала Радомира Путника. Био је и члан делегације на Мировној конференцији у Лондону 

1913. године. На почетку Првог светског рата руководио је мобилизацијом становништва. Након рата унапређен је 

у чин генерала 1919. године и постао управник Војне академије у Београду. На предлог Јована Цвијића, изабран је 

за редовног члана Српске краљевске академије. 
52

 В. Ћоровић, 716. 
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Цар је запретио потписивањем сепаратног мира са Немачком 

уколико се не помогне Србима. То је утицало да се убрза 

спасавање Срба пристизањем италијанских и француских лађа. 

План је био да укрцавање на савезничке бродове буде 

вршено у Медови (Прва, Друга и Трећа армија) и у Драчу (трупе 

Нових области, Одбране Београда и Тимочке војске). Планирано 

је да се српска војска евакуише на острво Крф у Јонском мору.
53

 И 

поред проблема узрокованих капитулацијом Црне Горе 17. јануара 

и промена плана евакуације, све трупе су биле евакуисане и 

пребачене на Крф до 21. фебруара с тим да је остала Коњичка 

дивизија која је превежена почетком априла месеца. На Крф је 

било превезено око 140.000 људи, а томе би требало додати још 

оних 10.000 који су превезени у Бизерту (Тунис). На Крфу је Србе 

дочекало, изненадно, веома лоше време, а ни сами Савезници нису били довољно припремљени 

за овај прихват. Недостајало је свега од хране и одеће до огрева и шаторске опреме па је 

масовно умирање настављено и на Крфу. Врхунац страдања догађао се на малом острву Видо, у 

Крфском каналу, кога су Срби прозвали „Острво смрти“.
54

 Након извесног времена била је 

успостављена боља лекарска нега, а најтежи болесници били су упућивани на опоравак у 

Бизерту, Алжир и Француску. На Крфу српска војска је била смештена у неколико логора: Прва 

армија (Ипсос и Говино), Друга армија (Стронгили и Месонги), Трећа армија (Сан Матијас и 

Браганиотика), а Српска Врховна команда се налазила у граду Крфу.
55

 

 

д некадашњих 420.000 српских војника на Крф их је пребачено 147.000 те је била 

неопходна реорганизација. Прво што је учињено било је смањивање броја 

дивизија са 12 на 6 спајањем дивизија I и II позива уз формирање три армије и то: 

 Прва армија (командант- пуковник Милош Весић): Моравска и Вардарска дивизија; 

 Друга армија (командант- војвода Степа Степановић): Шумадијска и Тимочка дивизија и 

 Трећа армија (командант- генерал Павле Јуришић Штурм): Дунавска и Дринска дивизија, 

а генерал Ђорђе Ђорђевић је командовао Коњичком дивизијом.  

Српска војска добила је и ново француско наоружање. Опорављена српска војска (6.025 

официра и 124.000 војника и подофицира)
56

 у периоду од априла до јуна 1916. године 

пребацивана је на Солунски фронт где су се већ налазиле савезничке снаге.
57

  

 

                     
53 У питању је био предлог француског генерала Жофра. У ту сврху требало је прво окупирати острво Крф јер сама 

Грчка није била у рату. Француски војници из Бизерте су, без отпора, окупирали острво 11. јануара 1916. године.  
54

 Више о страдању на острву Видо у одељку „Спомен комплекси и гробља“ 
55

 П. Берић, Д. Јосиповић, 191-192. 
56

 Исто, 193. 
57

 Овоме би требало додати и Добровољачки одред оформљен од исељеника у Америци, као и Прву српску 

добровољачку дивизију оформљену у Русији са 458 официра и 15.535 војника. (В. Ћоровић, 717) 

 
Цар Николај II Романов 
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след напада далеко снажнијег противника, а након повлачења Српске војске на 

Јадранско приморје, са простора Србије се повукла и један француски 

експедициони корпус са једним српским одредом и британском дивизијом. Ове 

трупе су, повлачећи се Вардаром, дошле код Солуна и образовале утврђени логор. Проблем је 

представљала пронемачки настројена грчка Влада и Врховна команда
58

, али су се њене дивизије 

повукле од Солуна након савезничке блокаде солунске луке. На тај начин био је оформљен 

Солунски фронт. 

Ратна 1916. година протицала је веома успешно по Антанту: Французи су снажно 

одолевали немачком нападу код града Вердена, током лета је остварена значајна победа на реци 

Соми, а и Руси су били веома успешни на Источном фронту пробијајући фронт у Галицији 

током Брусиловљеве офанзиве. У свим наведеним операцијама Немачка је имала изузетно 

велике губитке. Такође и Румунија је ступила у рат на страни Антанте, а Савезници донели 

коначну одлуку да се интензивирају активности на балканском ратишту. То је довело до 

убрзане рехабилитације и реорганизације Српске војска која је, након опоравка, била упућена 

на Солунски фронт. Почетком августа 1916. године на фронту је било стационирано 370.000 

савезничких војника чији је главни командант био француски генерал Морис Сарај. Немачке и 

бугарске снаге бројале су 350.000 војника. Планирани напад Савезника на фронту 20. августа 

није спроведен због превентивног бугарско-немачког напада који је праћен великим губицима у 

људству и територијама. Донета је одлука да се савезнички противнапад изврши на правцу од 

Горничева до Битоља где је била стационирана српска војска.
59

 Противнапад је отпочео је 12. 

септембра и довео је до Горничевске битке (14-17. септембар) током које је српска војска 

овладала Горничевом приморавши непријатеља на повлачење до утврђених положаја на 

граничном гребену Кајмакчалан на планини Ниџе. Првобитни план напада на Добро Поље је 

пролонгиран док се не освоји Кајмакчалан. „Пошто је бугарски напад био сломљен, I и III 

армија су се прегруписале и ојачане француском 156. дивизијом и 4. пешачком бригадом руске 

војске, 12. септембра прешле у снажну контраофанзиву. Најжешће борбе вођене су на 

Кајмакчалану, највишем врху масива Ниџе (2.521 м), који је више пута прелазио из руке у руку. 

Коначно 30. септембра Дринска дивизија са деловима Дунавске га је освојила а следећег дана и 

оближње врхове Кочобеј и Вирут. Заузимањем Сиве стене и Флоке 3.октобра и утврђивањем 

линија следећег дана окончана је Кајмакчаланска битка. Била је то прва велика војна победа 

Српске војске и први ослобођен део државне територије Краљевине Србије од доласка на 

Солунски фронт. Овај трјумф и невероватни опоравак српске војске, са руба понора, страховито 

је одјекнуо и у слободарском свету и у поробљеној отаџбини. Знатан допринос овом успеху 

дали су француски и српски авијатичари, који су често летели и по неколико борбених задатака 

дневно.“
60

 У бици за Кајмакчалан обе стране су претрпеле огромне људске губитке (4.643 

српска војника избачено је оз строја). И поред недовољне савезничке помоћи српске трупе 

                     
58

 Иначе немачке и бугарске трупе нису прешле на територију Грчке јер се она тада није налазила у рату, а грчки 

краљ Константин је био зет немачког цара Вилхелма II. 
59

 У међувремену је командант Прве армије поново постао војвода Мишић након повратка са лечења. Пуковник 

Милош Васић је пребачен на место команданта Треће армије због суспензије генерала Штурма због раније 

учињених грешака при бугарској офанзиви.  
60

 Борис Циглић, Крила Србије, Београд, 2009, 150. 
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наставиле су да гоне непријатеља како би пре зимског периода рат окончале у планинским 

пределима. То је довело и до заузимања Битоља 19. новембра што се и сматра највећим успехом 

савезничке офанзиве 1916. године. Уследило је затишје на фронту и „рововска војна“ што је 

потрајало скоро две године. 

Губици, које је српска војска претрпела у борбама 1916. године, приморали су Српску 

Врховну команду на нову реорганизацију. Од марта 1917. године српска војска је имала само 

две армије: Прву (Моравска, Дринска и Дунавска дивизија), којом је командовао војвода 

Живојин Мишић, и Другу (Шумадијска, Тимочка и Вардарска дивизија) под командом војводе 

Степе Степановића.  

План савезничке офанзиве припремила је Српска Врховна команда по којем је Пробој требало 

извршити у области Добрег Поља. По том плану требало је разбити непријатељске бугарске 

снаге у Македонији и наставити офанзиву која би довела и до преласка Саве и Дунава.
61

 

Ситуација по Савезнике је постала тежа након изласка Русије из рата.
62

 Балканско ратиште 

поново је постало изузетно важно за Савезнике јер је било неопходно спречити пребацивање 

немачких снага на Западни фронт. У међувремену нови главни командант савезничких снага 

постао је француски генерал Франш д' Епере. На фронту дужине 450 км било је концентрисано 

628.000 савезничких и 626.000 непријатељских војника. Савезници су имали незнатну предност 

и у броју артиљеријских оруђа, пушкомитраљеза и авиона. Након двомесечних припрема 

енглеска и италијанска влада су 11. септембра, коначно, дале пристанак за почетак офанзиве 

коју су требало да отпочну српске снаге 15. септембра. Стога је војвода Живојин Мишић издао 

Заповест српској војсци (13. септембар): „Сви команданти, командири и војници треба да буду 

прожети идејом, од брзине продирања зависи цео успех офанзиве. Та брзина је у исто време и 

најбоља гаранција против изненађења, јер се њоме постиже растројство непријатеља и 

потпуна слобода у нашим дејствима. Треба дрско продирати, без починка, до крајњих граница 

људске и коњске снаге. У смрт, само не стајте! С непоколебљивом вером и надом јунаци 

напред у отаџбину!“ 

акон целодневне артиљеријске припреме напад Друге армије
63

 је почео у зору 15. 

септембра 1918. године у 5
30

 часова са задатком овладавања Соколом
64

 и местом 

Добро Поље. То је и учинила француска 122. дивизија захваљујући Шумадијском 

и Дринском дивизијом. Увођењем Југословенске и Тимочке дивизије Друга армија је овладала 

Кравицом. Другог дана офанзиве Југословенска дивизија је освојила планину Козјак, која је 

била најважнија тачка друге непријатељске (бугарске) линије и натерала непријатеља на 

повлачење иза реке Белашнице. Истовремено Прва армија је очистила простор између 

Белашнице и Црне Реке. То је означило окончање пробоја главног положаја непријатеља на 

целој дужини фронта. Пробојем је започео Антантин завршни ударац државама Централних 

сила. Друга армија је наставила са походом и избила на Вардар, а Прва армија је овладала  

                     
61

 Овај план је израђен још 1917. године, али није био прихваћен од Савезника због убеђења да Солунски фронт 

није било ратиште од виталног значаја. 
62 Русија је изашла из рата након потписивања сепаратног мира са Немачком у Брест-Литовску 3. марта 1918. 

године. Непосредан повод за овакву одлуку била је Октобарска револуција 1917. године. 
63

 Напад су започеле Шумадијска, као и француска 17. колонијална и 122. дивизија. 
64

 Сокол је планински масив каменитих и стрмих падина. 
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планином Дрен што је раздвојило немачке и бугарске војне снаге. 

У незадрживом налету и без адекватне помоћи савезника, јер нису 

биле у стању да их прате
65

, српске армије су избиле на бугарску 

границу и линију Куманово-Крива Паланка. Француска Источна 

армија је успела да освоји Прилеп и Скопље. У међувремену је 

регент Александар унапредио генерала Петра Бојовића у чин 

војводе за изузетно командовање током пробоја Солунског 

фронта. Све наведено је утицало на то да Бугарска буде прва 

држава из састава Централних сила која је потписала безусловну 

капитулацију. То се догодило 29. септембра. 

Јединице Прве армије наставиле су офанзиву долином Јужне 

Мораве освајајући Врање, Владичин Хан, Грделицу. Лесковац и 

друга места долазећи до Ниша. У тродневним биткама за Ниш (10-

12. октобар) српска војска је, оглушећи се о заповест генерала д' Епереа да се сачека са 

напредовањем до доласка савезничких војски, поразила непријатељске трупе и победоносно 

ушла у Ниш.  

И следећи захтев генерала д' Епереа није испоштовала српска војска. Генерал је захтевао 

да српска војска, након освајања Ниша, промени правац наступања ка Дрини. Међутим, војводе 

Бојовић и Мишић то нису прихватиле па је српска војска наставила главним правцем освајајући 

Крушевац, Крагујевац и најпосле Београд 1. новембра 1918. године
66

 након 45 дана офанзиве. 

За тих 45 дана победоносна српска војска прешла је 750 км. Трупе Прве армије су 4. новембра 

прешле на територију Аустро-Угарске, а Друга армија је избила на Дрину. За то време из рата 

су изашле и Турска потписавши капитулацију 30. октобра, као и Аустро-Угарска 3. новембра. 

Први светски рат окончан је када је Немачка потписала капитулацију 11. новембра 1918. 

године.
67

  

„Победоносна српска војска није се задржала на свом дому, да се после толиког замора 

одмори и да окупи своје растурене укућане, него је наставила свој поход. Хтела је, жељно 

очекивана, да донесе ослобођење и осталој браћи преко Саве, Дунава и Дрине.“
68

 Трупе Прве 

армије су наставиле борбу на просторима Срема, Баната, Бачке, Барање и Славоније крећући се 

ка: Суботици, Сомбору, Печују, Темишвару, Кикинди и преко доње Дрине у Семберију. Војска 

Друге армије је, преласком Дрине код Вишеграда, наступала Сарајеву.
69

  

                     
65

 О томе сведоче и речи из извештаја генерала Франша д' Епереа с краја септембра: „...Операције се морају 

успоравати јер нема комуникације ради добацивања хране француским трупама које напредују, само српским 

трупама нису потребне комуникације, они иду као олуја – напред...“ 
66

 Први у Београд је ушао војвода Петар Бојовић на челу Дунавске дивизије Прве армије. 
67

 Овај датум се празнује као спомен на све невино страдале током Првог светског рата. Овај празник је почео да се 

слави као ДАН СЕЋАЊА (Remembrance Day) на све савезничке војнике који су дали свој живот у Првом светском 

рату, а касније и за оне који су пали у Другом светском рату. У Америци се зове Дан Ветерана (Veterans Day). 

Скупштина Србије је крајем 2011. године усвојила измене Закона о државним и другим празницима те се овај 

датум празнује као Дан примирја у Првом светском рату. Први пут је био обележен 2102. године. 
68 Ћоровић, 720. 
69

 Све ово је чињено у складу са српским ратним планом нареченим у форми Владине изјаве, која је касније 

названа Нишка декларација, од 7. децембра 1914. године у којој је, између осталог, стајало: „...Уверена у решеност 

целог српског народа да истраје у светој борби за одбрану свога огњишта и своје слободе, влада Краљевине сматра 

 
Војвода Петар Бојовић 
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Уследиле су прокламације о прикључивању области Краљевини Србији ради стварања 

заједничке јужнословенске државе. На Великом народном збору у Руми 24. новембра 1918. 

године донета је одлука о присаједињењу Срема Краљевини Србији, а у Новом Саду је 

проглашено присаједињење Баната, Бачке, и Барање на основу одлука Велике народне 

скупштине Срба, Хрвата, Буњеваца и осталих Словена на тим територијама. На историјској 

Подгоричкој скјупштини (24. новембар) усвојена је одлука о уједињењу народа Краљевине 

Црне Горе и Краљевине Србије. Истовремено је проглашено уједињење Државе Словенаца, 

Хрвата и Срба
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 са Краљевином Србијом и Црбом Гором. 

Коначно, регент Александар Карађорђевић је 1. децембра 1918. године у Београду 

прогласио стварање заједничке државе свих Срба, Хрвата и Словенаца под називом Краљевина 

Срба, Хрвата и Словенаца. 

                                                                    
као свој најглавнији и у овим судбоносним тренуцима једини задатак, да обезбеди успешан свршетак овог великог 

војевања које је, у тренутку кад је започето, постало уједно борбом за ослобођење и уједињење све наше 

неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца...“ 
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 Држава Словенаца, Хрвата и Срба је назив за државу која је настала након распада Аустро-Угарске и коју су 

чинили њени делови са већинским јужнословенским живљем. Ова држава је трајала је од 29. октобра до 1. 

децембра 1918. године. 


