
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
„У ЧАСТ НАШИХ ПРЕДАКА“  

бр.2 
 

 
Колубарска (Сувоборска) битка 

Дамир С. Живковић, 

предметни наставник у 

ОШ „Радомир Лазић“ 

Аустроугарски генералштаб, поучен након пораза на Церу, далеко 

озбиљније је припремио план нове офанзиве. Српској војној команди 

био је потребан предах због попуне снага из резерве, као и добијање 

муниције од стране савезника. Са друге стране, непријатељ је имао јасно 

зацртан циљ – заувек елиминисати Србију са тадашње карте света. 

Колубарска (Сувоборска) битка трајала је скоро месец дана од 16. 

новембра до 15. децембра, када су и последњи аустро-угарски 

војници напустили територију Србије. Генерал Оскар Поћорек је 

офанзиву покренуо 16. новембра, у нади да српска војска не може да 

одговори на нови напад услед дезорганизованости. Једини савезник 

Србије у том тренутку били су лоши временски услови, непрестане кише 

као и лоша конфигурација терена са кога је непријатељ надирао.  

Истовремено, пред саму битку, дошло је до привремене смене у команди 

Прве армије. Тадашњи комадант, генерал Петар Бојовић је морао да се 

повуче услед рањавања. Команду је преузео генерал Живојин Мишић, 

родом са Сувобора, из Струганика.  

Сама Колубарска битка биће вођена је на фронту дугом 150 километара. 

Азања- 

Лазаревац-

Београд-Азања  

МАРШРУТА 

 

ИСТОРИЈА У УЧИОНИЦИ - http://nastavnikdamir.wordpress.com 

13. децембар 2014.  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

Србија је после Церске битке покренула 

офанзиву ка Дрини. Савезници су 

инсистирали да српска војска пређе на 

територију Аустроугарске и изврши 

притисак на њене разбијене јединице, 

како би се олакшао притисак на 

западном фронту.  Међутим, 

напредовање је заустављено од стране 

аустроугарске војске, која се упркос 

великим губитцима успешно 

реорганизовала. Уследила су два месеца 

ратовања уз реку Дрину, са великим 

људским губитцима али без значајнијег 

померања фронта.  

* Проширивање и 

проверавање постојећих, 

стицање нових знања о 

учешћу Србије у Првом 

светском рату; 

*Оспособљавање и 

навикавање ученика да 

самостално стичу знања 

непосредним посматрањем 

и истраживањем 

историјских појава; 

*Стицање позитивног става 

према историји сопственог 

народа и културном 

наслеђу; 

*Развијање патриотизма 

упознавањем догађаја из 

наше прошлости; 

*Развијање позитивних 

социјалних односа међу 

ученицима и наставницима. 

КРАЉЕВИНА СРБИЈА РАТНЕ 1914. ГОДИНЕ 

Организатор и 

стручни вођа 

Краљ Петар Карађорђевић 
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У бици су са Аустроугарске стране 

учествовале Пета и Шеста Армија, као и групе 

Шњарић и Хаусер, са око 400 000 војника и 400 

топова. Наспрам њих су се нашле Прва, Друга и 

Трећа армија, Ужичка војска, Обреновачки 

одред и Одбрана Београда, са укупно 270 000 

војника и 426 топова. Циљ непријатеља је био 

да заузме Београд из висинских праваца око 

Колубаре, да би потом даље продирали ка 

центру и југу земље. Веровало се да ће освајање 

Београда допринети слому морала у српској 

војсци и тако убрзати њен пад. 

 

Српске претходнице су успешно задржале 

први удар, купујући тиме неопходно време. 

Због доласка нових јединица из Аустроугарске, 

Прва армија је бројчано надјачана на десној 

обали Колубаре. Стање те армије, по речима 

Живојина Мишића, било је „јако лоше“, 

али опште повлачење није долазило у обзир. 

Кретање ка резервним положајима је дозвољено 

тек када се знало да то неће битније утицати на 

остатак српске војске. 

Прва армија је држала своје положаје до 26. 

новембра, када је Врховна команда послушала 

генерала Мишића и наредила повлачење. 

Заштитнице су пружале жесток отпор 

аустроугарским снагама тако да се операција 

повлачења завршила више него успешно, уз 

минималне губитке. Савезничка помоћ у виду 

муниције за српску артиљерију коначно је 

стигла, али се појављују технички проблеми. 

Наиме, чауре за топове су биле дуже од 

српских за 2.5 милиметра. У Нишу је муниција 

морала бити демонтирана и скраћена по мери 

српских топова од 75 милиметара да би потом 

невероватном брзином била пренета на фронт. 

 
Командант Прве армије генерал Мишић је 2. 

децембра издао наредбу у Горњем Милановцу, 

без сагласности Врховне команде, да се рано 

изјутра 3. децембра крене у противнапад и да се 

нападне непријатељска шеста армија. Истог 

дана у небрањени Београд умарширао је одред 

Адабелберта Тамешија. 

Савезници су већ прежалили Србију и 

говорило се да је Србија доживела судбину 

Белгије, а светска штампа писала да српски 

војник више не постоји и да је град Београд 

умро. Организована је и свечана парада која је 

означила пад Србије.  

Прва армија добила је значајан предах и 

попуну у виду нових официра ђачког батаљона, 

чувених 1300 каплара. На фронт је стигло 

возовима и 11 000 прерађених артиљеријских 

граната из Ниша. Морал српске војске је 

изузетно порастао. Српска врховна команда 

јављала је да је стање у аустроугарским 

јединицама очајно, да су попуне трупа вршене 

већ пет пута и да је официра изузетно мало. 

Трећег децембра Врховна команда у 7 часова 

ујутру покренула је свеопшту офанзиву.  

 

Војвода Живојин Мишић 

 
Једно од главних жаришта битке на Колубари је било Враче брдо које се налази надомак Лазаревца, а 

које је било по петнаест пута у току дана час у рукама једних, час у рукама других. На овом брду је 

изгинуло око 20 000 српских и 30 000 аустроугарских војника. Сви су они заједно похрањени у спомен 

костурници цркве Св. Великомученика Димитрија у Лазаревцу, по чему је наш српски народ 

јединствeн у свету. Наиме, удостојили смо своје непријатеље, који су нам нанели толико зла, палили 

земљу, вешали жене, децу и остало цивилно становништво, тога да буду сахрањени у крипти једне од 

најлепших наших цркава и тиме их по достојанству изједначили са својим краљевима које смо на исти 

начин похранили у крипти цркве Св. Вел. Георгија на Опленцу. 
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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...“ На фронту се појавио 

и војсци придружио и остарели краљ Петар I, који је са пушком у руци био у рововима заједно са својом 

војском. Осећајући сву њихову исцрпљеност и упутио им је чувени проглас пред противнапад, у којем 

је нагласио да ће свима који напусте фронт опростити дезертерство, истакавши да је спреман да погине 

на положају са својим синовима бранећи своју земљу. 

„Јунаци!Отаџбини је потребна ваша заштита, а ви сте јој се заклели да ћете се борити до последње 

капи крви. Ја разумем вас. Жеље ваше и ваших су оправдане. Због тога ја разрешавам заклетве сваког 

оног који жели својој кући. Нека им то Бог то не рачуна као грех. Вратите се својим кућама, а ја вам 

дајем своју часну реч да се због тога никоме неће ништа десити.“  

Ретко ко је послушао “Чика Перу”. Ретко ко је напустио фронт.  

1300 каплара 

У критичним моментима, универзитетска и школска омладина, дорасла војној обавези, позвана је 

у службу отаџбини. За седиште и обуку ђачких чета предвиђено је Скопље, а обуком је руководио 

потпуковник Душан Глишић. Шест чета са више од 1.300 ђака чинило је Скопски ђачки батаљон. 

Просечна старост била им је 21-24 године. Понајвише њих долазило је са Београдског универзитета, 

па су сврстани у посебну чету, која је носила надимак „рузмарини“, због младости и нежности 

младића. У батаљон су укључени студенти са престижних европских универзитета, који су осетили 

да је отаџбина у опасности и масовно похитали да је помогну. 

Презирали смо и забушавали мирнодопска вежбања и обуку. Ноћу, водиле су се бескрајне научне и 

уметничке дискусије и препирања, сентименталисало уз вино, понекад правиле серенаде. 

Заљубљивали смо се у сваку коју бисмо срели. [...] Строги потпуковник често нас је грдио.  

Обука регрута у Скопљу трајала је два месеца. Другог новембра 1914. Врховна команда 

произвела је све припаднике Скопског ђачког батаљона у чин каплара и наложила им покрет. 

Распоређени су искључиво на борачке дужности у оперативним јединицама. Каплар Тадија Пејовић 

писао је: „То је једини пример у историји света, да једна држава – ондашња малена Србија – шаље 

на фронт [...] свој цвет, своју будућност, своју целокупну интелектуалну омладину – и све то као 

последњу наду за спас своје земље.“ Младићи су тада добили легендарни назив „1.300 каплара“. 

На путу према положајима, у Сталаћу где се састају две Мораве, унапређени су у чинове 

поднаредника.   

На положаје су стигли у јеку борбе на Сувобору и Колубари. Пратила их је киша и чула се 

потмула грмљавина топова. У Горњем Милановцу их је дочекао регент Александар Карађорђевић и 

ободрио завршавајући говор командом „Ни корака назад!“. То је остала лозинка која је Скопски 

ђачки батаљон пратила током целог рата. Примили су команду над десетинама и водовима. 

„Добронамерно кочоперни“ подигли су у сељачкој војсци свест о озбиљности ситуације у којој је и 

омладина пошла у бој. И већ првог дана, у борбама које су беснеле на целој линији, многи су пали. 

Младих поднаредника је само у Колубарској бици пало више од 400. У одбрани од Немаца 1915. 

били су наредници, а у одступању преко Албаније и на Солунском фронту већином потпоручници. 

До краја рата изгинуло их је две трећине.  

Страдао је нараштај који је дисао за Србију и сањао да јој послужи  

кроз науку и културу. Један савременик био је мишљења да је у српској  

историји управо ово била генерација која је у миру најватреније живела и  

стварала за своју земљу, а у рату се најхрабрије борила и крварила. 



4 

Након битке Оскар Поћорек је пензионисан, а Живојин Мишић унапређен у чин војводе. По 

питању губитака на српској страни је погинуло 22 000 војника, а 91 000 је рањено. На другој 

страни погинуло је 27 000 војника и 1080 официра, рањено је 118 000 војника и подофицира, а број 

несталих износио је 73 000 људи. Подвиг српске војске и генерала Мишића изучава се у свим 

војним школама на свету као једна од примера како се за кратко време војска може организовати, 

добро попунити и из безизлазне ситуације покренути у контраофанзиву и победити. 

Противудар Српске војске је започео у 7 сати ујутро приморавши непријатељске снаге на повлачење. 

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

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

ослободила Ужице настављајући да гони непријатеља према Дрини. Прва српска армија ишла је 

превише испред свих, па је генерал Мишић наредио да она стане. Међутим, то наређење никада није 

стигло до пуковника Миливоја Анђелковића Кајафе, команданта Дунавске дивизије првог позива. 

Пошто није знао да треба да се заустави, гонио је са својом дивизијом непријатеља до Ваљева 

нападајући велике делове Шесте армије и заробљавајући на хиљаде војника и стотине подофицира и 

официра. Након овог успеха настављено је према Сави и Дунаву па је непријатељ био принуђен на 

повлачење ка Лозници и Шапцу. 

Након овога Поћорек је направио грешку и погрешан маневар. Уместо да најкраћим путем 

помогне Шесту армију он је наредио напад на правац Варовница – Младеновац, покушавајући да удари 

на српску војску са леђа. Овакву грешку је искористио војвода Степа Степановић командант Друге 

армије и наредио заштиту правца Младеновац-Варовница, а други део послао да одсече Пету и Шесту 

непријатељску армију и даље продуже на Београд. Овај потез је за Поћорека био катастрофалан, чија је 

војска од 3. до 15. децембра у паничном бекству одступала правцем Београд – Шабац – Бајина Башта – 

Дрина. Завршна 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. /.../ 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.“ 

  

                                                Спомен црква Св. вел.муч. Димитрија са криптом чува 37 м³   

                                                посмртних остатака српских и непријатељских војника који су   

                                                погинули у Колубарској бици 1914. године. Црква је изграђена по  

                                                пројекту руског архитекте Ивана Рика 1938-1941. године. Због  

                                                оштећења ново уређење крипте изведено је 1960/61. године по  

                                                пројекту архитеката Д. Павловића, Д. Тадића и О. Храбовског. Крипта 

ј                                               је добила, архитектонско-скулпторским решењем, садржај који  

                                                изражава сећање на битку и изгинуле борце – бронзане рељефе чији  

                                                мотиви асоцирају на догађаје из 1914. године, рад вајара Михаила 

Томића, мермерне информативне плоче и у зиду симболично назначене касете са називом пукова 

који су учествовали у бици.  

● ● ● 

Материјал преузет са портала: http://akademskikrug.rs/ и http://www.crkvaulazarevcu.org/  


