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Ује ди ње на Не мач ка је за ре ла тив -
но крат ко вре ме ус пе ла да пре -
стиг не Фран цу ску и Ен гле ску, ко -

је су ва жи ле за во де ће ин ду стриј ске
си ле и нај ве ће ко ло ни јал не др жа ве у
све ту. Њен ка пи тал не за др жи во је пр -
о ди рао у при вре де дру гих зе ма ља, по -
ти ску ју ћи Фран цу ску и Ен гле ску у бор -
би за но ва тр жи шта, из во ре си ро ви на
и сфе ре ути ца ја.
Сна жан раз вој
ин ду стри је под -
сти цао је и убр за -
ни раз вој ја ких
коп не них и по -
мор ских сна га,
што је ути ца ло на
сна же ње ми ли та -
ри стич ког ду ха
ме ђу глав ним ак -
те ри ма по ли тич -
ке сце не у Не -
мач кој. Ње на
свет ска по ли ти ка
би ла је из раз еко -
ном ске и вој не сна ге,
а де ли мич но и из раз им пе ри ја ли стич -
ког рас по ло же ња. Не мач ка ви ше ни је
би ла за до вољ на сво јим по ло жа јем у
Евро пи. Уме сто то га, те жи ла је да по -
ста не свет ска си ла са гло бал ним ам би -
ци ја ма. Ме ђу тим, до ча са ка да је Не -
мач ка по че ла да тра жи но во ме сто у
свет ској ди стри бу ци ји мо ћи, про цес ко -
ло ни за ци је го то во да је био за вр шен. 

Ве ли ким де лом због то га што јој
је не до ста јао вен тил за им пе ри ја ли -
стич ке ам би ци је, као и због нео д луч -
но сти на ко ји део све та да усред сре ди
сво је ам би ци је, не мач ка свет ска по ли -

ти ка по при ми ла је из у зет но не ста лан
ка рак тер. Не си гур ност је би ла по сле -
ди ца ге о граф ског по ло жа ја Не мач ке у
ср цу Евро пе, што ју је при мо ра ва ло да
се су о ча ва са мо гућ но шћу во ђе ња ра -
та на два фрон та. Бри та ни ја је по раст
не мач ке мо ћи пр вен стве но схва та ла
као угро жа ва ње сво је пре вла сти на мо -
ру, Ру си ја као иза зов свом ути ца ју на

Бли ском ис то ку, а Фран цу ска је сма -
тра ла да се угро жа ва њен ин те рес на
Сре до зе мљу. 

У Ве ли кој Бри та ни ји се ве ро ва ло
да ње на моћ ја ча јер је ван свих европ -
ских са ве за. Иа ко то ни је же ле ла, Бри -
та ни ја се убр зо упле ла у ди пло мат ске
бор бе и су ко бе др жа ва кон ти нен тал не
Евро пе. Ен гле ска је 1904. го ди не пот -
пи са ла спо ра зум са Фран цу ском, ко ји
је тре ба ло да от кло ни не су гла си це ко -
је су ду го ком пли ко ва ле ан гло-фран цу -
ске од но се у се вер ној Афри ци. Овај
спо ра зум по стао је пре крет ни ца у ме -

ђу на род ним од но си ма због бур ног ре -
а го ва ња Не мач ке. Ср да чан спо ра зум
(Ан тан та) пре тво рио се у од брам бе ни
са вез про тив Не мач ке, ко ме се 1907.
го ди не при кљу чи ла Ру си ја. Та ко је по -
чет ком XX ве ка ство рен си стем са ве -
за, ко ји ће Евро пу од ве сти у рат ни су -
коб не ви ђе них раз ме ра. Два глав на ри -
ва ли те та ко ја су по де ли ла ове са ве зе

би ла су фран цу ски ре -
ван ши зам пре ма
Не мач кој и ру ско-
ау стриј ско ри вал -
ство на Бал кан ском
по лу о стр ву, на ста ло
као по сле ди ца ге о -
граф ског по ло жа ја
ових две ју си ла и
про гре сив ног рас па -
да ња Тур ског цар -
ства. 

Ау стро у гар ска,
глав ни не мач ки са -
ве зник, би ла је за о -
ку пље на про бле ми -

ма очу ва ња свог хе те -
ро ге ног цар ства и на сто ја ла да не у -
тра ли ше иде је и на ци о нал не по кре те
на ро да ко ји су жи ве ли на ње ним те ри -
то ри ја ма. Ср би ју, ко ја је се бе отво ре -
но сма тра ла је згром бу ду ће ју го сло -
вен ске др жа ве, ау стриј ски др жав ни ци
до жи вља ва ли су као ди рект ну опа -
сност ко ја угро жа ва оп ста нак Ау стро -
у гар ске. Те ри то ри ја Кра ље ви не Ср би -
је би ла је ве о ма зна чај на за Ау стро у -
га ре, јер су пре ко ње во ди ли ва жни
пут ни и же ле знич ки прав ци пре ма Со -
лу ну, Ца ри гра ду и Бли ском ис то ку. Од
про ко па ва ња Сип ског ка на ла 1896. го -

ОД НО СИ ИЗ МЕ ЂУ 
ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА У ЕВРОПИ

Ме ђу на род ни од но си у Евро пи на по чет ку XX ве ка би ли су сло же ни и оп те ре ће ни број ним
не ре ше ним про бле ми ма. Ве ли ке си ле кон ти нен тал не Евро пе би ле су гру пи са не 

у два су пар нич ка са ве за. Не мач ка, Ау стро у гар ска и Ита ли ја скло пи ле су Трој ни са вез, 
а Фран цу ска и Ру си ја Двој ни са вез. За тег ну тост из ме ђу два ју са ве за на ста ла је, 

у ве ли кој ме ри, услед но вог кур са не мач ке спољ не по ли ти ке кра јем XIX ве ка. 

Спољна политика Србије
По сле Мај ског пре вра та 1903. го ди не и сту па ња на пре сто кра -

ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, у спољ но по ли тич кој ори јен та ци ји Кра ље ви не
Ср би је на сту пи ле су зна чај не про ме не. Иа ко је ду го би ла под хе ге мо ни јом
Ау стро у гар ске, Ср би ја је по сле 1903. го ди не тра жи ла по ли тич ки осло нац у
Ру си ји, а у фи нан сиј ском по гле ду све се сна жни је ве зи ва ла за Фран цу ску.
Не за до вољ на та квим про ме на ма, Ау стро у гар ска је на мет ну ла Ср би ји сна -
жну еко ном ску бло ка ду и за по че ла ца рин ски рат. Да ље за о штра ва ње од но -
са из ме ђу две др жа ве усле ди ло је на кон анек си је Бо сне и Хер це го ви не
1908. го ди не. Ус пе си Ср би је у бал кан ским ра то ви ма 1912/13. го ди не ути ца -
ли су на ја ча ње ју го сло вен ске иде је, што је пред ста вља ло нај ди рект ни је
пот ко па ва ње те ме ља Ау стро у гар ске мо нар хи је и уру ша ва ње ње не до ми -

нант не по зи ци је на Бал ка ну.
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ди не Ду нав је по стао зна чај на реч на
ко му ни ка ци ја, a Бе о град јед на од нај -
зна чај ни јих тр го вин ских рас кр сни ца
из ме ђу Сред ње Евро пе и Ма ле Ази је.

Ау стро у гар ска по ли ти ка си сте -
мат ског су зби ја ња на ци о нал них осе ћа -
ња у Бо сни и Хер це го ви на иза зи ва ла је
от пор та мо шњег ста нов ни штва. Мла -
да Бо сна, ко ја је пред ста вља ла тај ну
ор га ни за ци ју Ср ба, Хр ва та и Му сли ма -
на, за ла га ла се за ру ше ње ау стро у гар -
ске вла сти и ства ра ње усло ва за фор -
ми ра ње је дин стве не др жа ве ју жно сло -
вен ских на ро да. Да би угу ши ла на ци о -
нал не осло бо ди лач ке те жње на ро да, а
у скло пу при пре ме за све из ве сни ји
рат, Ау стро у гар ска је кра јем ју на 1914.

Ге о граф ско-стра те гиј ски по ло жај
Ср би је био је не по во љан јер је
она са се ве ра и за па да би ла об у -

хва ће на те ри то ри јом Ау стро у гар ске.
Осим то га, у бу ду ћем су ко бу би ло је
не из ве сно др жа ње Бу гар ске, па је мо -
гла за пре ти ти опа сност и са ис то ка.
Не по во љан стра те гиј ски по ло жај Ср -
би је био је убла жен оче ки ва њем да Ру -
си ја у бу ду ћем су ко бу Ау стро у гар ске
и Ср би је не ће оста ти не у трал на. Ру ко -
во де ћи се тим чи ње ни ца ма и про це -
ном оп ште по ли тич ке и стра те гиј ске
си ту а ци је, у ко јој ће се Ср би ја на ћи у
по чет ку ра та, срп ски Ге не рал штаб је
усво јио је основ ну иде ју рат ног пла на:
Др жа ти се од бра не док се по ли тич ка
и стра те гиј ска си ту а ци ја не раз ја сни,
а та да деј ство ва ти пре ма си ту а ци ји.

Бу ду ћи да је на сту па ње глав них
ау стро у гар ских сна га оче ки ва но са се -

Пр ве ме ре за од брам бе ни рат про тив Хаб збур шке мо нар хи је Ср би ја је пред у зе ла 
по сле 1878. го ди не, ка да је Ау стро у гар ска оку пи ра ла Бо сну и Хер це го ви ну. Вр ше на су

мно га ге не рал штаб на пу то ва ња и де таљ на сту ди ја гра нич них фрон то ва, али је 
ко нач на раз ра да рат ног пла на за вр ше на тек 1908. го ди не. На чел ник Глав ног 

ге не рал шта ба ге не рал Ра до мир Пут ник и ње гов по моћ ник пу ков ник Жи во јин Ми шић 
би ли су твор ци срп ског рат ног пла на, ко ји је у осно ви био де фан зи ван.

РАТ НИ ПЛА НО ВИ СР БИ ЈЕ 
И АУ СТРО У ГАР СКЕ

ве ра, пре ко Ду на ва и до њег то ка ре ке
Са ве, глав ни на срп ске вој ске гру пи са -
на је из ме ђу Ве ли ке Мо ра ве и Ко лу -
ба ре, на ли ни ји Ва ље во–Ла за ре -
вац–Аран ђе ло вац–Сви лај нац. На осно -
ву то га од ре ђе не су уло ге и за да ци ар -
ми ја: 1. ар ми ја – да под за шти том ис -
ту ре них од ре да на Ду на ву бра ни ли ни -
ју Сме де рев ска Па лан ка – То по ла; 3.
ар ми ја – да под за шти том ис ту ре них
од ре да на Са ви и Дри ни бра ни Ва ље -
во; 2. ар ми ја – као ма не вар ска гру па,
да из цен трал ног по ло жа ја, са ли ни је
Аран ђе ло вац –Ла за ре вац, деј ству је у
про тив нич ки бок и по за ди ну, би ло да
се не при ја тељ ске сна ге по ја ве на
фрон ту 1. или 3. ар ми је; Ужич ка вој ска
до би ла је за да так да осма тра и бра ни
гра нич ни фронт: Ба ји на Ба шта – Мо -
кра го ра – При бој и да за тва ра све

прав це ко ји во де у до ли ну За пад не
Мо ра ве и Ли ма.

Ау стро у гар ски Ге не рал штаб био
је при си љен да пла ни ра рат на два
фрон та. По што се ни је тач но зна ло да
ли ће ра то ва ти са мо про тив Ср би је и
Цр не Го ре или исто вре ме но и про тив
Ру си је, Ге не рал штаб је по де лио це лу
опе ра тив ну вој ску у три гру пе: глав не
сна ге (I, III и IV ар ми ја), раз ви је не у Га -
ли ци ји, пред ви ђе не су да пре ду зму
офан зи ву про тив Ру си је; по моћ не сна -
ге (Ми ни мал на гру па Бал кан – V и VI
ар ми ја) на ме ње не су за рат про тив Ср -
би је и Цр не Го ре; ма не вар ске сна ге (II
ар ми ја) има ле су дво стру ку на ме ну, у
слу ча ју ра та са мо про тив Ср би је и Цр -
не Го ре би ле би упо тре бље не на бал -
кан ском ра ти шту, у про тив ном за рат
про тив Ру си је. ƒ

го ди не одр жа ла ве ли ке вој не ма не вре
у Бо сни и Хер це го ви ни. То ком све ча -
но сти Га ври ло Прин цип, при пад ник
Мла де Бо сне, без зна ња и по мо ћи зва -
нич не Ср би је, 28. ју на 1914. го ди не из -
вр шио је атен тат и усмр тио ау стро у -
гар ског над вој во ду Фран ца Фер ди на -
да и ње го ву су пру гу. Атен тат је убр зо
по при мио раз ме ре до га ђа ја ко ји ће
би ти по вод за ко на чан об ра чун Ау -
стро у гар ске са Ср би јом.

Ге о стра те гиј ски и вој но ге о граф -
ски по ло жај Кра ље ви не Ср би је на Бал -
ка ну био је ве о ма не по во љан. Гра ни ца
Ср би је са Ау стро у га р ском из но си ла је
око 600 км, што је не при ја те љу омо гу -
ћа ва ло да све о бу хват ним деј стви ма са

те ри то ри је Вој во ди не и Бо сне, до ли -
на ма Ве ли ке Мо ра ве, Ко лу ба ре, Ја дра
и За пад не Мо ра ве, деј ству је ка стра -
те гиј ским објек ти ма од ви тал ног зна -
ча ја у цен трал ној Ср би ји. До дат ни
про блем био је не при ја тељ ски став
Бу гар ске пре ма Ср би ји, што је гра нич -
ну ли ни ју са не при ја те љем по ве ћа ло за
до дат них 500 км. Кра ље ви на Ср би ја је
би ла уда ље на од гра ни це ру ског фрон -
та 600 км, а од фран цу ског фрон та
2.200 км ва зду шном ли ни јом, што је
оне мо гу ћа ва ло ди рект ну вој ну са рад -
њу и оте жа ва ло до ту ра ње по мо ћи у
рат ном ма те ри ја лу. ƒ
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Пр ви по зив чи ни ли су об ве зни ци
од 21 до 31, дру ги од 32 до 38, а
тре ћи од 39 до 45 го ди на ста ро -

сти. По след њу од бра ну са чи ња ва ли су
мла ди ћи од 18 до 21 го ди не и ста ри је
људ ство од 45 до 55 го ди на. Пр ви и
дру ги по зив обра зо ва ли су опе ра тив ну

вој ску, а тре ћи по зив и по след ња од -
бра на слу жи ли су за за шти ту и за тва -
ра ње гра ни це и за уну тра шње слу жбе
и обез бе ђе ње зе мље. У Опе ра тив ној
вој сци (пр ви и дру ги по зив) би ло је
275.368 вој ни ка, а укуп но у сва три по -
зи ва 369.406 об у че них вој ни ка. 

Да би се по сти гла мак си мал на бр -
зи на при ли ком мо би ли за ци је, кон цен -
тра ци је и стра те гиј ског раз во ја при хва -
ћен је пру ски прин цип по пу не: рат не је -
ди ни це по пу ња ва не су по те ри то ри јал -

ној при пад но сти, тј. из нај бли же око ли -
не. У скла ду с тим, зе мља је у те ри то ри -
јал ном по гле ду би ла по де ље на на пет
ди ви зиј ских обла сти: Мо рав ска, Дрин -
ска, Ду нав ска, Шу ма диј ска и Ти моч ка.
Сва ка ди ви зиј ска област де ли ла се на по
три пу ков ска окру га, а они на че ти ри ба -
та љон ска сре за. Пу ков ски окру зи но си -
ли су број не озна ке I–XV, а ба та љон ски
сре зо ви озна ча ва ни су арап ским бро је -
ви ма од 1 до 4. У слу ча ју ра та сва ка ди -
ви зиј ска област обра зо ва ла је по две пе -
ша диј ске ди ви зи је, и то јед ну пр вог и
јед ну дру гог по зи ва. 

Обу ка у срп ској вој сци у пр вој де -
це ни ји XX ве ка из во ђе на је у пот пу но сти
– од ре грут не шко ле до ди ви зиј ских ма -
не ва ра. Са др жа ји и ме то де обу ке срп -
ских вој ни ка би ли су са вре ме ни и исти
као у дру гим европ ским вој ска ма. По -
стиг ну ти су ви со ки ре зул та ти у је ди нач -
ној обу ци вој ни ка, ди сци пли ни и из град -
њи вој нич ког ду ха. Ста ре ши не и је ди ни -
це уве жба не су да у ре ал ним вре мен -
ским и зе мљи шним усло ви ма из во де
сло же не по кре те и ма не вре. По себ на
па жња по све ће на је ва тре ној обу ци, јер
су ва тра и ма не вар би ли пре суд ни еле -
мен ти у бор би. Да би се ста ре ши не и
вој ни ци об у чи ли у упра вља њу ва тром,
1909. го ди не осно ва на је Пе ша диј ска и
Ар ти ље риј ска шко ла га ђа ња. Срп ска
вој ска је сте кла дра го це но вој но ис ку -
ство у бал кан ским ра то ви ма 1912/13.
го ди не и на тај на чин би ла у пред но сти
у од но су на Ау стро у га ре, ко ји ни су ра -
то ва ли од 1866. го ди не. 

Обра зо ва њу ста ре шин ског ка дра
у срп ској вој сци по све ћи ва ло се до ста
па жње. По ла зни ци Ар ти ље риј ске шко -
ле од 1850. го ди не, ко ја је 1880. го ди -

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ФОР МА ЦИ ЈА 
СРП СКЕ ВОЈ СКЕ

За ко ном о вој сци из 1883. го ди не у Кра ље ви ни Ср би ји уве де на је оп шта вој на оба ве за
лич ног слу же ња у ка дру, без мо гућ но сти от ку па или за ме не. При хва ћен је ме шо ви ти 

си стем ор га ни за ци је вој ске, у ко јем се стал ни ка дар у слу ча ју мо би ли за ци је по пу ња ва 
об у че ном ре зер вом. На род на вој ска би ла је по де ље на на: пр ви, дру ги, тре ћи по зив 

и по след њу од бра ну. 

не пре и ме но ва на у Вој ну ака де ми ју, и
под о фи ци ри ко ји су по ло жи ли од го ва -
ра ју ћи ис пит, по ста ја ли су офи ци ри.
Ви ше вој но обра зо ва ње офи ци ри су
сти ца ли на Ви шем кур су Вој не ака де -
ми је и на при пре ми за ге не рал штаб ну
стру ку у Глав ном ге не рал шта бу. Из ве -
стан број срп ских офи ци ра шко ло вао
се у ино стран ству (у Ру си ји, Фран цу -
ској, Не мач кој, Бел ги ји, Ита ли ји, Ау -
стро у гар ској и Ен гле ској). Ве ћи део ни -
жег офи цир ског ка дра био је из ре зер -
ве. Ма да су има ли сла би је вој но обра -
зо ва ње не го ак тив не ста ре ши не, пот -
пу но су од го во ри ли сво јим ду жно сти ма.
Под о фи ци ри су до ла зи ли из под о фи ци -
р ских шко ла и из тру пе. У на ци о нал ном
по гле ду ста ре шин ски ка дар био је пот -
пу но хо мо ген.

Радомир Путник

Живојин Мишић
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БИТ КЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1914.

ло шем ма те ри јал ном ста њу јер за го -
ди ну да на ни је мо гла да на ба ви и по пу -
ни по треб ну опре му и на о ру жа ње. У
окви ру оп штег опре ма ња и при пре ма
за осло бо ди лач ки рат од Тур ске, срп -
ска пе ша ди ја је 1899. го ди не опре мље -
на пе то мет ном пу шком ма у зер 7 мм, а
1909. го ди не на ба вље ни су ми тра ље зи
„мак сим”. Срп ска ар ти ље ри ја је 1907.
го ди не опре мље на бр зо мет ним то по -
ви ма 75 мм шнај дер-ка не, ку пље ним у
Фран цу ској. 

Да кле, 1914. го ди не Ср би ја се
на шла у ра ту ко ји ни је же ле ла, ни ти је
за ње га би ла спрем на. Срп ској вој сци

У апри лу 1914. го ди не из да та је
Ди рек ти ва за утвр ђи ва ње гра нич них
ре јо на, али је због ис цр пље но сти зе -
мље, до по чет ка рат них деј ста ва, на
том пла ну ма ло ура ђе но. У про ле ће
исте го ди не ура ђе не су уо би ча је не
при пре ме и про ве ре бр зи не мо би ли за -
ци је срп ске вој ске по да ни ма пре ма се -
вер ном фрон ту и пре глед то ка кон цен -
тра ци је 2. ар ми је по да ни ма. 

По што су у бал кан ским ра то ви ма
1912. и 1913. го ди не утро ше не знат не
ко ли чи не на о ру жа ња и опре ме, Ср би ја
је из ових ра то ва иза шла ма те ри јал но
ис цр пље на. Због то га је, ка да је 1914.
го ди не сту пи ла у но ви рат, би ла у вр ло

је за рат не до ста ја ло 120.000 пу ша ка,
ко је је тре ба ло до пре ми ти из Ру си је.
Вој ска је рас по ла га ла са 184.000 бр зо -
мет них пе то мет ки, 45.000 за пле ње них,
углав ном тур ских и не што бу гар ских
пу ша ка и 65.000 ста рих јед но мет ки.
По ред не до стат ка пу ша ка за пе ша ди -
ју, ве ли ких про бле ма има ла је и срп ска
ар ти ље ри ја. У свим ар ти ље риј ским је -
ди ни ца ма осе ћао се не до ста так за пре -
га, а нај о збиљ ни ји про блем био је не -
до ста так ар ти ље риј ске му ни ци је. У по -
гле ду оде ће и дру ге опре ме ста ње је
би ло још ло ши је. Пр ви по зив на род не
вој ске био је снаб де вен ис тро ше ним
оде ли ма, пре о ста лим из бал кан ских
ра то ва, ко ја су по сле де мо би ли за ци је
вра ће на у ма га ци не. Дру ги по зив ни је
имао ком плет ну оде ћу, већ је не ко
имао блу зу, не ко ши њел, не ко пан та -
ло не, а по је дин ци са мо шај ка чу. Тре ћи
по зив био је у свом на род ном оде лу.
По ред то га, ве ли ка оску ди ца вла да ла
је и у ло гор ској опре ми, хра ни, пон то -
нир ском ма те ри ја лу, те ле граф ско-те -
ле фон ској опре ми, са ни тет ском ма те -
ри ја лу, ко ли ма, ко њи ма и мно гим дру -
гим сред стви ма и опре ми. ƒ

Састав Српске војске
Ка да је 1914. по чео Ве ли ки рат, срп ска Опе ра тив на вој ска има ла

је шест ди ви зи ја пр вог по зи ва (пет те ри то ри јал них и Ком би но ва ну ди ви зи ју
са ста вље ну од пре ко број них ре гру та) и пет ди ви зи ја дру гог по зи ва. У са став
Опе ра тив не вој ске ула зи ла је и Ко њич ка ди ви зи ја, ко ја је обра зо ва на са це ло -
куп не те ри то ри је Кра ље ви не Ср би је. До по чет ка Пр вог свет ског ра та 1914.
го ди не Ср би ја ни је стигла да Но ве обла сти, сте че не у бал кан ским ра то ви ма
1912/13, ин те гри ше у сво ју вој ску. На под руч ју тих пет но вих ди ви зиј ских
обла сти (Би тољ ска, Бре гал нич ка, Вар дар ска, Ко сов ска и Ибар ска), фор ми -

ра них ав гу ста 1913. го ди не, ни је био за вр шен по пис об ве зни ка.



Тај ге о про стор оме ђен је при род -
ним гра ни ца ма: ре ка ма Дри ном
на за па ду, Са вом и Ду на вом на

се ве ру, Шу ма диј ском гре дом (пла ни не
Руд ник, Бу ку ља, Ко смај и Ава ла) на ис -
то ку, а ју жну гра ни цу пред ста вља ла је
при род но про ход на зо на, кроз ко ју
про ла зи пут на ко му ни ка ци ја Ба ји на
Ба шта – Ужи це – По же га – Ча чак. Те
при род не гра ни це пред ста вља ле су
со лид ну пре пре ку и осло нац за ор га -
ни за ци ју од бра не срп ске вој ске. 

Ге о про стор об у хва та 16.689 км²,
што је пред ста вља ло око 20% укуп не
те ри то ри је Кра ље ви не Ср би је. Од нај -
се вер ни је (Ма чван ска Ми тро ви ца) до
нај ју жни је тач ке (Гу ча) ду би не је око
145 км, а од нај за пад ни је (Ма ли Звор -
ник) до нај и сточ ни је тач ке (Ва ров ни -
ца) око 130 км. Чи ње ни ца да је са мо
јед на пе ти на про сто ра Кра ље ви не Ср -
би је би ла за хва ће на рат ним опе ра ци -
ја ма омо гу ћи ла је да се у гра до ви ма
као што су Кра гу је вац, Ниш и Ско пље
не сме та но спро во де све ак тив но сти
ра ди по др шке сна га ма у за хва ту фрон -
та. Тај ге о про стор је при ку пље ног
(ско ро че твр та стог) об ли ка, са бит ним
пре пре ка ма на се ве ру – ре ке Са ва и
Ду нав, као и ја ким ослон ци ма по ду би -
ни за сна ге бра ни о ца у за хва ту пла ни -
на Цер и Вла шић и стра те гиј ске гре де
ко ју чи не пла ни не (Гу че во, Со кол ске
пла ни не, По влен, Ма љен и Су во бор) у
слу ча ју на па да осом се вер –југ. 

С дру ге стра не, у слу ча ју на па да
осом за па д–и сток, ре ка Дри на је лак -
ше са вла ди ва, по себ но у лет њим ме -
се ци ма на по је ди ним де ло ви ма то ка, а
при род но про ход не зо не уз ре ке Са ву,
Там на ву и Ја дар омо гу ћа ва ју брз про -
дор у до ли ну ре ке Ко лу ба ре, као сле -
де ће пре пре ке за на па да ча, ко јем у на -
ред ној фа зи, пре из би ја ња у до ли ну

ре ке Ве ли ке Мо ра ве, пре о ста је са вла -
ђи ва ње сна га бра ни ла ца на Шу ма диј -
ској гре ди.

Хо ри зон тал на раш чла ње ност ре -
ље фа овог де ла Кра ље ви не Ср би је има -
ла је ве лик вој ни зна чај. Ни зиј ско зе -
мљи ште пре о вла ђи ва ло је у се вер ном
и се ве ро за пад ном де лу, а пла нин ско је
рас про стра ње но у уну тра шњо сти, на
ис точ ним и ју жним гра ни ца ма про сто -
ра на ко јем су из во ђе не опе ра ци је,
што је Кра ље ви ну Ср би ју чи ни ло из ра -
зи то осе тљи вом у гра нич ном по ја су
пре ма Ау стро у гар ској. Се вер ни део
про сто ра при па дао је па нон ском ре -
љеф ном ма кро ре ги о ну и об у хва тао је
про стор Ма чве, Ја дра, По це ри не, Там -

на ве, Ко лу ба ре и Шу ма ди је. Ве ћи део
тог про сто ра чи ни ре ла тив но ком пакт -
на ни зи ја, над мор ске ви си не од 70 м
до 200 м. За део про сто ра где су из во -
ђе не опе ра ци је ка рак те ри стич на је:
до бра про ход ност; за ви сно од кли мат -
ских усло ва, по вољ ни усло ви за ма не -
вар сна га ма и ва тром; ве ли ка ре љеф на
отво ре ност пре ма се вер ном и за пад -
ном су се ду. У ни зиј ским де ло ви ма,
због за рав ње но сти и бла ге за та ла са -
но сти ре ље фа, осма тра ње и ор га ни за -
ци ја ва тре ног си сте ма би ли су оте жа -
ни, што је на ме та ло упо тре бу сред ста -
ва за из ви ђа ње из ва зду ха.

Ју жни део про сто ра на ко јем су
во ђе не опе ра ци је при па да брд ско-пла -
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Привредне карактеристике 

Ста ње при вре де у Кра ље ви ни Ср би ји на по чет ку XX ве ка је, та ко ђе, ве о -
ма зна ча јан еле мент из аспек та вој но ге о граф ске про це не. Основ не ка рак те -
ри сти ке при вре де у го ди на ма пре по чет ка Пр вог свет ског ра та су: екс тен зив -
на по љо при вред на про из вод ња и њен под ре ђен по ло жај у од но су на раз вој
тр го ви не и ин ду стри је; укруп ња ва ње по љо при вред них по се да и удру жи ва ње
срп ских се ља ка у за дру ге; из ло же ност при вре де стре сним усло ви ма услед ца -
рин ског ра та са Ау стро у гар ском, анек си о не кри зе и бал кан ских ра то ва; ин -
тен зив ни раз вој из во зне и уво зне тр го ви не; сна жан про дор стра ног ка пи та -
ла; ин тен зив ни раз вој са о бра ћај не ин фра струк ту ре (у по след њих 30 го ди на
из гра ђе но 1.664 км же ле знич ке пру ге); раз вој срп ске ин ду стри је – мли нар ске
и пи вар ске, као и ин ду стри је ше ће ра, ме са, ко же, ста кла, це мен та и тек сти ла
(вред ност про из вод ње је са 8.900.000 ди на ра 1904. го ди не, по рас тао је на
74.300.000 ди на ра 1910. го ди не); раз вој ин ду стриј ских ка па ци те та за про из -
вод њу на о ру жа ња у Кра гу јев цу; аку му ла ци ја до ма ћег ка пи та ла; ста бил ност
до ма ће ва лу те (ди нар је у раз ма тра ном пе ри о ду из јед на чен са фран цу ским
фран ком); ни ска по тро шач ка моћ срп ског тр жи шта; раст др жав ног ду га, на
јед ној стра ни (по осно ву зај мо ва за на о ру жа ње, град њу же ле знич ких пру га и
ли кви да ци ју рас хо да у ра то ви ма 1912–1913. го ди не), али и ре дов но из ми ри -
ва ње ду га пре ма стра ним по ве ри о ци ма, на дру гој стра ни. Бе о град ски и Ва -
љев ски округ рас по ла га ли су зна чај ни јим ин ду стриј ским ка па ци те ти ма, док је
у пре о ста лим окру зи ма пре о вла ђи ва ла по љо при вред на про из вод ња.

Ге о про стор на ко ме су из во ђе не рат не опе ра ци је 1914. го ди не об у хва тао је 
се ве ро за пад ни део Кра ље ви не Ср би је, Бе о град ски, Ва љев ски, Под рињ ски, Ужич ки, 
Ча чан ски и Руд нич ки округ и Град Бе о град, као по себ ну ад ми ни стра тив ну це ли ну. 

ВОЈ НО ГЕ О ГРАФ СКЕ 
КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРО СТО РА
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БИТ КЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1914.

нин ском ре љеф ном ма кро ре ги о ну, са
над мор ском ви си ном од 200 до 1.500 м.
Основ ни об ли ци ре ље фа су по шу мље -
не пла ни не, ма ње или ве ће ко тли не,
ком по зит не и кли су ра сте реч не до ли -
не. Брд ско-пла нин ски ма кро ре ги он
пру жа по вољ ни је усло ве за оне мо гу ћа -
ва ње бр зих про до ра сна га, сла ма ње
на пад не мо ћи и успе шно из во ђе ње
раз ли чи тих опе ра ци ја. До из ра жа ја до -
ла зи упо тре ба по себ но об у че них и
опре мље них брд ских је ди ни ца.   

Нај ве ћи део про сто ра на ко ме су
во ђе не бит ке у пр вој рат ној го ди ни
при па дао је па нон ској кли мат ској
обла сти, укљу чу ју ћи брд ско-пла нин ске
пре де ле до 800 м над мор ске ви си не,
као и ни ске пла ни не. Ову област ка -
рак те ри ше кон ти нен тал на кли ма, у ко -
јој су из ра зи то то пла ле та и из ра зи то
хлад не зи ме. Сто га су усло ви за из во -
ђе ње бор бе них деј ста ва пре те жно по -
вољ ни. Та ко ђе, бор бе не спо соб но сти
је ди ни ца и мо гућ но сти из во ђе ња бор -
бе них деј ста ва у брд ско-пла нин ском
ма кро ре ги о ну мо гу би ти знат но ума -
ње не у пе ри о ду ни ских тем пе ра ту ра
ва зду ха. 

Во де ни то ко ви са сво јим ка рак те -
ри сти ка ма (ши ри ном, ду би ном, бр зи -

ном то ка, са ста вом дна ко ри та и оба -
ле) има ли су зна ча јан ути цај на при пре -
му и из во ђе ње бор бе них деј ста ва. При
ота па њу сне га и обил ним ки ша ма у
про ле ће и је сен, у ни зиј ским де ло ви ма
раз ма тра ног ге о про сто ра во да се че -
сто из ли ва из реч них ко ри та, пла ве ћи
ве ли ке по вр ши не, па то мо же до ве сти
до озбиљ ног огра ни че ња по кре та и ма -
не вра сна га. Уку пан по тен ци јал по сма -
тра ног ге о про сто ра у по гле ду бро ја
ста нов ни ка из но сио је око 1.015.598
љу ди, од ко јих 524.000 му шког по ла. 

Ка да се упо ре де ста ти стич ки по -
да ци из 1905. и 1910. го ди не зна чај -
но је ис та ћи да су сви по ме ну ти окру -
зи у Кра ље ви ни Ср би ји бе ле жи ли уоч -
љив по раст ста нов ни штва и да је нај -
ве ћи део ста нов ни ка био у до бу од 16
до 45 го ди на (43,17%). Из то га се ви -
ди да је Ау стро у гар ска из вр ши ла
агре си ју на Кра ље ви ну Ср би ју упра во
у прав цу окру га ко ји су, пре ма до -
ступ ним по да ци ма, има ли нај ве ћи
број ста нов ни ка. ƒ

Заклетва српске војске у Београду
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Пр ви из ве шта ји о за вр ше ној мо би -
ли за ци ји сти гли су са мо че ти ри
да на ка сни је, а ком плет на мо би -

ли за ци ја окон ча на је до кра ја ме се ца.
Па ра лел но са мо би ли за ци јом од ви ја ле
су се и дру ге ак тив но сти: гра ни ца је
за тво ре на и об у ста вљен је сва ки са о -
бра ћај са су сед ним зе мља ма, пла ном
пред ви ђе не је ди ни це по се ле су гра -
нич не фрон то ве ра ди за шти те мо би -
ли за ци је, де ло ви ма по след ње од бра не
и тре ћег по зи ва пред у зе то је уну тра -
шње оси гу ра ње мо би ли за ци је и кон -
цен тра ци је – обез бе ђе ње же ле знич -
ких пру га, мо сто ва, ту не ла, те ле граф -
ских ли ни ја, ма га ци на и опре ме од ди -
вер зант ских ак ци ја. Спе ци јал но за по -
тре бе мо би ли за ци је во зо ви су са о бра -
ћа ли на свим ли ни ја ма ра ди убр за ња
то ка мо би ли за ци је. Ипак, због хит не

ева ку а ци је Бе о гра да и не до вољ но раз -
ви је не же ле знич ке мре же, са мо је пет
ди ви зи ја пре ве зе но на овај на чин, док
су оста ле сти гле мар ше ва њем.

Кон цен тра ци ја срп ске вој ске из -
вр ше на је од 31. ју ла до 10 ав гу ста.
Глав не сна ге – две ар ми је гру пи са не су
из ме ђу Ве ли ке Мо ра ве и Ко лу ба ре, на
под руч ју Сви лај на ц–А ран ђе ло вац –Ла -
за ре вац, са ис ту ре ним од ре ди ма за од -
бра ну Са ве и Ду на ва. По моћ не сна ге –
јед на ар ми ја гру пи са на око Ва ље ва, са
ис ту ре ним од ре ди ма за од бра ну Са ве
и до њег то ка Дри не, а је дан ар миј ски
од ред око Ужи ца, са ис ту ре ним де ло -
ви ма на гор њем то ку Дри не и на Ли му. 

Ау стро у гар ска је 25. ју ла 1914. го -
ди не об ја ви ла мо би ли за ци ју, а за тим је
за по че ла кон цен тра ци ју за рат про тив
Ср би је и Цр не Го ре. Ме ђу тим, 31. ју ла

1914. го ди не, ка да се ау стро у гар ска II
ар ми ја пре во зи ла пре ма срп ском
фрон ту, Ру си ја је об ја ви ла оп шту мо -
би ли за ци ју, па је по ста ло ја сно да ће
сту пи ти у рат. По ста ви ло се пи та ње
ку да упу ти ти II ар ми ју, па је ре ше но је
да се за вр ши ње на кон цен тра ци ја на
Са ви и Ду на ву, а за тим да от поч не ње -
но пре во же ње у Га ли ци ју. Иа ко је има -
ла по во љан об у хват ни по ло жај за гру -
пи са ње сна га пре ма Ср би ји и Цр ној Го -
ри, Ау стро у гар ска га ипак ни је ис ко ри -
сти ла због стал не бо ја зни од устан ка у
Бо сни и Хер це го ви ни и вој не по мо ћи
ко ју би Ср би ја пру жи ла уста ни ци ма.
Ру ко во де ћи се ви ше по ли тич ким не го
стра те гиј ским об зи ри ма, ау стро у гар -
ски Ге не рал штаб се од ре као по вољ ног
по ло жа ја ко ји му је пру жа ла гра ни ца на
Ду на ву, Са ви и Дри ни и гру пи сао сна ге
Ми ни мал не гру пе Бал кан (V и VI ар ми -
ју) у Бо сни. 

Ау стро у гар ска Вр хов на ко ман да
је, пре по чет ка рат них опе ра ци ја, из -
ме ни ла основ ну стра те гиј ску кон цеп -
ци ју за рат про тив Ср би је. На и ме, сту -
па њем Ру си је у рат тре ба ло је да ау -
стро у гар ска Бал кан ска вој ска (V и VI
ар ми ја) оста не у де фан зи ви, али је њен
ко ман дант ге не рал Оскар По ћо рек од -
лу чио да ис ко ри сти при вре ме но при -
су ство II ар ми је у Сре му и пре ђе у на -
пад. Сма трао је да Ср би ја, ис цр пље на
у бал кан ским ра то ви ма, не ће пред ста -
вља ти озбиљ ни јег про тив ни ка, да ће
сна ге Ми ни мал не гру пе Бал кан пре га -
зи ти Ср би ју и да ће ти ме не по сред но
ути ца ти на Бу гар ску, Ру му ни ју и Тур ску
да се опре де ле за Цен трал не си ле. Са
овом од лу ком сло жи ла се и ау стро у -
гар ска Вр хов на ко ман да. ƒ

МО БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА СРП СКЕ 
И АУ СТРО У ГАР СКЕ ВОЈ СКЕ

На ре ђе ње за мо би ли за ци ју це ло куп не срп ске вој ске из да то је 25. ју ла 1914. го ди не. 
Упр кос свим не да ћа ма и ло шим пу те ви ма, мо би ли за ци ја је те кла бр зо и уред но, 

о че му све до че број ни из ве шта ји ко ман да на та је ди ни ца упу ће ни Вр хов ној ко ман ди. 
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нич на и обич на при ват на пре пи ска, за -
тим ис ка зи ста нов ни штва, за ро бље ни -
ка, бе гу на ца, пре го ва ра ча, спро вод ни -
ка и дру гих.

Опа сност по срп ску вој ску пред -
ста вља ло је при слу шки ва ње, од но сно
мо гућ ност ди рект ног при кљу чи ва ња
не при ја тељ ских аге на та на те ле фон ске
и те ле граф ске ли ни је. Због то га је у

Оба ве штај ном оде ље њу шта ба Вр хов -
не ко ман де срп ске вој ске фор ми ра но
оде ље ње за ши фре. Ис так ну та лич -
ност у том пе ри о ду био је про фе сор
ма те ма ти ке Ми хај ло Пе тро вић Алас.
Ње го ве ши фре би ле су ка рак те ри стич -
не по то ме што су би ле јед но став не за
упо тре бу, а те шке за де ши фро ва ње и
пре се ца ње.

Вр хов на ко ман да срп ске вој ске је
по от по чи ња њу Ве ли ког ра та фор ми -
ра ла и „сли кар ска оде ље ња”, од но сно
оде ље ња вој них фо то гра фа, сли ка ра и
пи са ца ко ји су има ли ва жан за да так да
сли ком и реч ју не по сред но при ка жу
нај ши рој јав но сти шта се де ша ва ло на
бо ји шту. Та ко је во ђе ње пси хо ло шко-
про па ганд ног ра та по ста ло са став ни
део ра да оба ве шта ја ца. У Оба ве штај -
ном оде ље њу Вр хов не ко ман де био је
ан га жо ван и ис так ну ти срп ски пи сац
Бра ни слав Ну шић. ƒ

Уред бом из 1884. го ди не, у окви -
ру Опе ра тив ног оде ље ња Ге не -
рал шта ба, осно ван је Спољ њи

од сек, ко ји је био на ме њен за про у ча -
ва ње су сед них и дру гих европ ских др -
жа ва и њи хо вих ору жа них сна га. Из -
ме на ма за ко на о вој сци и уред бе о
струк ту ри Ге не рал шта ба Спољ ни од сек
је 1901. пре и ме но ван у Оба ве штај ни
од сек, ко ји је об у хва тао оба ве штај ну и
кон тра о ба ве штај ну функ ци ју. 

Кра јем пр ве де це ни је XX ве ка ор -
га ни зо ва ни су оба ве штај ни цен три у
по гра нич ним обла сти ма. Оба ве штај -
ни офи ци ри са се ди штем у Шап цу, Ло -
зни ци, Ужи цу, Ра шкој и Вра њу има ли
су за да так да вр бу ју при ста ли це за
оба ве штај ни рад на те ри то ри ји Ау -
стро у гар ске и Тур ске ца ре ви не. За хва -
љу ју ћи оба ве штај ном ра ду срп ских
аге на та Вр хов на ко ман да срп ске вој -
ске je по чет ком ав гу ста зна ла та чан
рас по ред и ја чи ну ау -
стро у гар ских сна га ко је
су би ле од ре ђе не за на -
пад на Ср би ју.

Оба ве штај ни од сек
срп ске вој ске до би јао је
ко ри сне ин фор ма ци је и
од ди пло мат ских пред -
став ни ка сво је зе мље,
са ве зни ка или пред став -
ни ка не у трал них др жа -
ва, па чак и од пред став -
ни ка не при ја те ља. По -
ред ових, зна чај ни из во -
ри ин фор ма ци ја о не -
при ја те љу пре и у то ку
Пр вог свет ског ра та би -
ли су кар то граф ски, ста -
ти стич ки и исто риј ски
ма те ри ја ли, по том зва -

ОБА ВЕ ШТАЈ НЕ 
И ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ

По сле срп ско-тур ских ра то ва 1876/78. до шло се на иде ју да се у Глав ном 
ге не рал шта бу срп ске вој ске осну је по себ но оде ље ње ко је би се ба ви ло 

про у ча ва њем сво је зе мље и су сед них др жа ва у вој ном, вој но ге о граф ском, 
вој но то по граф ском и вој но ста ти стич ком по гле ду. 

Михаило Петровић Алас
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При ли ком из ра де по чет ног опе ра -
циј ског пла на ау стро у гар ско ко -
ман до ва ње се тру ди ло да на док -

на ди по чет ни не до ста так, пра ве ћи
при том но ве гре шке. У на ме ри да ис -
ко ри сти при вре ме но при су ство II ар -
ми је у Сре му, ко ман дант ау стро у гар -
ске Бал кан ске вој ске ге не рал По ћо рек
на ре дио је Пе тој ар ми ји да 12. ав гу ста
пре ђе у офан зи ву пре ко Дри не, у вре -
ме ка да VI ар ми ја ни је би ла спрем на за
на пад. Ми ни мал на гру па Бал кан кре ну -
ла је у на пад на Ср би ју 12. ав гу ста раз -
дво је ним, ди вер гент ним прав ци ма, са
ар ми ја ма чи је деј ство ни је би ло ни
про стор но ни вре мен ски ускла ђе но. 

Чим је 12. ав гу ста от по чео на пад
ау стро у гар ске вој ске пре ко Са ве и
Дри не, срп ска Вр хов на ко ман да је зна -
ла да не при ја тељ пред у зи ма не што
озбиљ но на се ве ро за пад ном фрон ту.
Из ве шта ји о пре ла ску Ау стро у га ра
пре ко Са ве код Шап ца и пре ко до ње
Дри не, по кла па ли су се са по да ци ма
Вр хов не ко ман де о рас по ре ду не при -
ја тељ ских сна га у Сре му и Бо сни и
Хер це го ви ни. Ве ро ва ло се да је не при -
ја тељ за по чео пре лаз пре ко Са ве сво -
јом ја чом гру пом из Сре ма и сла би јом
са до њег то ка ре ке Дри не. По што су
пр ви из ве шта ји сти гли у Кра гу је вац,
вој во да Ра до мир Пут ник је са ге не ра -
лом Ми ши ћем и пу ков ни ком Па вло ви -
ћем за по чео про у ча ва ње но во на ста ле
си ту а ци је. По сле ду же рас пра ве Вр -
хов на ко ман да је до не ла од лу ку да на -
пу сти пр во бит ни план и да де лом сна -
га из де фан зи ве – од бра не, кре не у су -
срет не при ја те љу, у уве ре њу да на -
спрам се бе има сла би је ау стро у гар ске
сна ге. При ли ком до но ше ња ове суд бо -

Ау стро у га ри су би ли убе ђе ни у бр зу и ла ку по бе ду у ра ту са Ср би јом, те су због то га са
не до вољ ним сна га ма пред у зе ли офан зи ву на бал кан ском ра ти шту. Од лу ка ау стро у гар ске

Вр хов не ко ман де да са Ми ни мал ном гру пом Бал кан (V и VI ар ми ја) за поч не офан зи ву 
про тив Ср би је би ла је основ на стра те гиј ска гре шка, ко ја је пред ста вља ла глав ни 

узрок не у спе ха ау стро у гар ске вој ске. 

КО МАН ДО ВА ЊЕ СРП СКОМ ВОЈ СКОМ
У БИТКАМА 1914. 

но сне од лу ке вој во да Пут ник се нај ви -
ше ко ле бао. 

У тре нут ку ка да су по да ци о не -
при ја те љу би ли не пот пу ни тре ба ло је
на пу сти ти од бра ну цен трал не Ср би је
и глав не сна ге упу ти ти на се ве ро за пад.
На пу шта њем од брам бе них по ло жа ја и
марш-ма не вром у прав цу до њег то ка
Дри не, глав ни на срп ске вој ске из ла га -
ла се об у хват ном деј ству Ау стро у га ра. 

По што је на осно ву раз во ја до га -
ђа ја и из ве шта ја ко ман дан та 3. ар ми је
сте кла ути сак да глав на опа сност пре -
ти из ре јо на Шап ца, срп ска Вр хов на
ко ман да је од лу чи ла да пр во ли кви ди -
ра не при ја тељ ски мо сто бран код Шап -
ца, па тек он да да се ори јен ти ше пре -
ма не при ја тељ ским сна га ма ко је на сту -
па ју пре ко Дри не. Ау стро у гар ска V ар -
ми ја от по че ла је 14. ав гу ста на сту па ње
у шест па ра лел них ко ло на, раз ву че них
на фрон ту од 70 км. Њен рас по ред био

је пли так, јер ни је има ла ни ка квих сна -
га у дру гој ли ни ји. То је од го ва ра ло та -
да шњем ау стро у гар ском и не мач ком
схва та њу да у офан зи ви не ма по тре бе
за ре зер ва ма и ду бо ким рас по ре дом,
већ да све сна ге тре ба раз ви ти у пр вој
ли ни ји, те же ћи да се не при ја тељ об у -
хва ти са кри ла. У но ћи из ме ђу 14. и 15.
ав гу ста Вр хов на ко ман да срп ске вој ске
до би ла је де таљ ни је из ве шта је о до га -
ђа ји ма у то ку да на, на осно ву ко јих је
до шла до за кључ ка да не при ја тељ на
се вер ном фрон ту вр ши де мон стра ци је
и да глав ним сна га ма на ди ре са за па -
да. Вр хов на ко ман да срп ске вој ске из -
да ла је но во на ре ђе ње тру па ма: 3. ар -
ми ја у до ли ни Ја дра има ла је за да так да
по сте пе но и упор но за др жа ва на ди ра -
ње не при ја те ља ка Ва ље ву; 2. ар ми ја
до би ла је за да так да у прав цу пла ни не
Це ра и Ивер ка енер гич но на пад не не -
при ја те ља у ње гов ле ви бок и по за ди -

Церска битка
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ну, обез бе ђу ју ћи са јед ном ди ви зи јом
свој де сни бок и по за ди ну од стра не
Шап ца; 1. ар ми ја, као стра те гиј ска ре -
зер ва, тре ба ло је да се гру пи ше код
Уба, да се утвр ди и да ујед но обез бе -
ђу је глав ни ну срп ске вој ске од мо гу ћег
на па да не при ја те ља фор си ра њем ре ке
Са ве из прав ца Обре нов ца. На овај на -
чин Вр хов на ко ман да срп ске вој ске је
у ро ку од три да на, при ла го ђа ва ју ћи се
по сте пе но си ту а ци ји, ус пе ла да пре -
гру пи ше сна ге и ство ри план за бит ку.
Она је ово мо гла да по стиг не за хва љу -
ју ћи по гре шном гру пи са њу ау стро у -
гар ских сна га, као и њи хо вој оп штој
спо ро сти и не у ме шно сти у ра ду. 

Церска битка 
Цер ска бит ка за по че ла је ноћ ним

бо јем код Те ке ри ша 15/16. ав гу ста
1914. го ди не, из ме ђу ау стро у гар ске
21. ди ви зи је VIII кор пу са и срп ске Ком -
би но ва не ди ви зи је. У из не над ној кон -
фу зној ноћ ној бор би 21. ди ви зи ја би ла
је раз би је на и на те ра на на по вла че ње
пре ма Дри ни. У фрон тал ној су срет ној
бор би срп ска Ком би но ва на ди ви зи ја
пре тр пе ла је ве ли ке гу бит ке, из стро ја
је из ба че но 47 офи ци ра и 2.995 под о -
фи ци ра, вој ни ка и ре до ва. 

Фрон тал ним уда ром 2. ар ми је на
VIII ау стро у гар ски кор пус на Це ру сло -
мље но је ле во кри ло V ар ми је и угро -

жен ле ви бок ау стро у гар ских сна га у
до ли ни Ја дра. То је на те ра ло ко ман -
дан та ау стро у гар ске V ар ми је да 19.
ав гу ста на ре ди по вла че ње сво јих сна -
га. Го ње ње по ра же не ау стро у гар ске
вој ске вр ше но је спо ро и без до вољ но
енер ги је, што је Ау стро у га ри ма да ло
вре ме на да се из ву ку из бор бе и у ре -
ду пре ба це на ле ву оба лу Дри не. Мо -
рав ска ди ви зи ја I по зи ва про пу сти ла
је при ли ку да у до ли ни Ја дра пре се че
од ступ ни цу VIII кор пу су, што би по сле
ње го вог по ра за на Це ру до ве ло до
пот пу ног уни ште ња V ар ми је. 

Цер ску опе ра ци ју ка рак те ри ше
из у зет но сло же на и не ја сна си ту а ци -
ја. Бит ка је во ђе на при бли жно јед на -
ким сна га ма, с том раз ли ком што су
ау стро у гар ске тру пе од по чет ка би ле
све раз ви је ни је, док су срп ске по сте -
пе но ан га жо ва не. Ау стро у гар ске сна -
ге по сти гле су из не на ђе ње у по гле ду
прав ца на па да глав них сна га и с об зи -
ром на по чет ни рас по ред је ди ни ца
срп ске вој ске, али ни су обез бе ди ле
усло ве за ње го во екс пло а ти са ње. На
дру гој стра ни је ди ни це срп ске вој ске
ко је су из во ди ле офан зив на деј ства
про пу сти ле су при ли ку да по сле оства -
ре ног по чет ног успе ха у то ку Цер ске
бит ке пре се ку од сту па ње де ло ва V ар -
ми је ау стро у гар ске вој ске и на не су јој
озбиљ ни је гу бит ке, већ су се кон цен -

три са ле на фрон тал но по ти ски ва ње
не при ја те ља. Због све га то га ау стро у -
гар ске сна ге ће за ре ла тив но крат ко
вре ме на кон пре гру пи са ва ња би ти у
мо гућ но сти да по кре ну но ву офан зи ву
про тив Ср би је. Срп ска вој ска је, за
раз ли ку од ау стро у гар ске, има ла ве ли -
ко рат но ис ку ство, ко је се на ро чи то
ис по љи ло у по чет ним деј стви ма. Не -
до ста так рат ног ис ку ства осе ћао се и
код ви ших ко ман да на та ау стро у гар ске
вој ске, ко ји су се на ла зи ли да ле ко иза
сво јих тру па, док су срп ски ко ман дан -
ти би ли не по сред но са је ди ни ца ма.
Ко ман дант срп ске 2. ар ми је ге не рал
Сте па Сте па но вић је 16. ав гу ста из ју -
тра, за вре ме кри зе код Ком би но ва не
ди ви зи је, био у пред њим ре до ви ма и
сво јим при су ством по вра тио ред код
по тре се них је ди ни ца, док се ко ман дант
ау стро у гар ске V ар ми је у то вре ме на -
ла зио чак на ле вој оба ли Дри не. Ко ман -
дант срп ске 1. ар ми је ге не рал Пе тар
Бо јо вић ра њен је пу шча ном ва тром у
бор ба ма за осло бо ђе ње Шап ца.

По сле цер ске опе ра ци је срп ска
Вр хов на ко ман да ни је има ла тач ну
пред ста ву о ста њу на бал кан ском ра -
ти шту. Ве ро ва ло се да је оства ре на од -
лу чу ју ћа по бе да над ау стро у гар ском
Бал кан ском вој ском. До бром рас по ло -
же њу ишла је на ру ку вест да је за по че -
ло пре во же ње ау стро у гар ске 2. ар ми је
из Сре ма на ру ски фронт, у Га ли ци ју.
Ствар на си ту а ци ја на бал кан ском ра ти -
шту би ла је са свим дру га чи ја. Цер ска
опе ра ци ја ни је има ла ре ша ва ју ћи зна -
чај, јер су Ау стро у га ри по сле са мо две
не де ље пред у зе ли но ву офан зи ву на Ср -
би ју. По сле по вла че ња из Ср би је, ау -
стро у гар ска V ар ми ја се бр зо опо ра ви -
ла на ле вој оба ли Дри не и при пре ми ла
за но ви на пад на Ср би ју. Aу стро у гар ска
VI ар ми ја би ла је пот пу но све жа и
спрем на за деј ство, јер ни је ни уче ство -
ва ла у пр вом на па ду пре ко Дри не. По -
сле Цер ске опе ра ци је по ло жај срп ске
вој ске се по гор шао, јер се глав ни на вој -
ске за те кла на про сто ру Ма чве и Ја дра,
из ло же на об у хват ном деј ству ау стро у -
гар ске V и VI ар ми је.  

Не до вољ но оба ве ште на o ста њу
на ра ти шту, охра бре на успе хом на Це -
ру, а у на ме ри да по мог не опе ра ци ја -
ма са ве зни ка на За пад ном и Ис точ номБитка на Церу



фрон ту, срп ска Вр хов на ко ман да на ре -
ди ла је пре ла зак срп ске вој ске у офан -
зи ву и пре но ше ње опе ра ци ја на те ри -
то ри ју Ау стро у гар ске. У ра ним ју тар -
њим ча со ви ма 6. сеп тем бра 1914. го -
ди не 1. срп ска ар ми ја фор си ра ла је
Са ву код Но вог Се ла и пре шла у Срем.
Срп ска вој ска, под ко ман дом ге не ра ла
Пе тра Бо јо ви ћа, успе шно је пре шла
ре ку и ус по ста ви ла мо сто бран уз не -
зна тан от пор из не на ђе ног ланд штур -
ма. На по моћ ном пре ла зу код ка ра у ле
Че врн ти је, бли зу Срем ске Ми тро ви -
це, Ти моч ка ди ви зи ја I по зи ва, под ко -
ман дом ге не ра ла Вла ди ми ра Кон ди ћа,
до жи ве ла је пра ву ка та стро фу, из гу -
би ла је 46 офи ци ра, 159 под о фи ци ра
и 3.611 ка пла ра и вој ни ка, од ко јих је
нај ве ћи број за ро бљен. Ти моч ка ди ви -
зи ја I по зи ва ни је има ла до вољ но ма -
те ри ја ла за из град њу пон тон ског мо -
ста. Ње на уло га тре ба ло је да бу де де -
мон стра тив на, али је њен ко ман дант
на ле ву оба лу ре ке пре ба цио цео XIII
пук. У тре нут ку из не над ног на па да 29.
ау стро у гар ске ди ви зи је XIII пу ку се
ни је мо гло по мо ћи, ни ти се мо гао по -
ву ћи на де сну оба лу ре ке. Ме сто пре -
ла ска 1. ар ми је би ло је уда ље но од ме -
ста пре ла ска Ти моч ке ди ви зи је I по зи -
ва, та ко да у од суд ним тре ну ци ма ни је
мо гло до ћи до бор бе не са рад ње. 

Борбе на Мачковом камену
Да би осу је тио по стиг ну ти успех

и за у ста вио да ље срп ско на пре до ва ње
у Сре му, По ћо рек је на ре дио да Ми ни -
мал на гру па Бал кан 8. сеп тем бра за -
поч не но ву офан зи ву пре ко Дри не.
Пот пу но из не на ђе на прав цем на па да
глав них сна га не при ја те ља, срп ска Вр -
хов на ко ман да би ла је при мо ра на да
об у ста ви офан зи ву 1. ар ми је у Сре му
и ор га ни зу је про тив о фан зи ву, ка ко би
спре чи ла на ди ра ње Ау стро у га ра пре -
ма Ва ље ву. Сна ге ау стро у гра ске VI ар -
ми је по сти гле су из не на ђе ње на па дом
пре ко те шко про ход ног те ре на фор си -
ра њем Дри не код Звор ни ка и овла да -
ва њем пла ни на ма Гу че во, Бо ра ња, Ја -
год ња, Со кол ске пла ни не. 

Про тив о фан зи ва срп ске вој ске
до сти гла је вр ху нац то ком бор би на
Мач ко вом ка ме ну од 17. до 22. сеп -
тем бра 1914. го ди не. Не до ста так у на -

о ру жа њу и опре ми срп ска вој ска по ку -
ша ла је да на док на ди ма сов ним ан га -
жо ва њем пе ша ди је и при ме ном уза -
стоп них ју ри ша, што је до ве ло до ве -
ли ких гу би та ка. У бор ба ма на Мач ко -
вом ка ме ну Ду нав ска ди ви зи ја пр вог
по зи ва, ко јом је ко ман до вао пу ков ник
Ми ли во је Ан ђел ко вић Кај фа, из гу би ла
је 107 офи ци ра и 5.585 вој ни ка. На
Мач ко вом ка ме ну те шко је ра њен и
принц Ђор ђе Ка ра ђор ђе вић.

Вр хов на ко ман да срп ске вој ске
до зво ли ла је не при ја те љу да по дру ги
пут оства ри из не на ђе ње у по гле ду
прав ца на па да, по ста вља ју ћи ре ла тив -
но сла бе сна ге да бра не про стор у за -
хва ту пла ни на Гу че во, Бо ра ња и Ја год -
ња. Да би за у ста ви ла ау стро у гар ски
на пад на Дри ни, ис ко ри сти ла је све
рас по ло жи ве сна ге и оста ла без стра -
те гиј ске ре зер ве. По сле ис цр пљу ју ћих
бор би на Мач ко вом ка ме ну, кра јем
сеп тем бра у Ср би ји је на сту пио дво ме -
сеч ни пе ри од по зи ци о ног ро вов ског
ра та. На до стиг ну тој ли ни ји од Љу бо -

ви је до Ма чве про тив ни ци су се уко -
па ли у те сном до ди ру. По не где су ро -
во ви би ли на 50, чак и на 10 ме та ра
уда ље но сти. Пе ри од ро вов ског или
по зи ци о ног ра та, без ве ли ких до га ђа -
ја, обе ле жен је мно штвом сит них ак -
ци ја, ко је су др жа ле тру пе у стал ној
на прег ну то сти. Би ла је то вр ло ис цр -
пљу ју ћа фа за ра та, на ро чи то за срп ску
вој ску са оскуд ном ма те ри јал ном
спре мом и без ре зер ви. Не до вољ но
оде ве ни вој ни ци би ли су из ло же ни
хлад ној је се њој ки ши, у ви шим пре де -
ли ма и на сне гу. Ар ти ље риј ска му ни -
ци ја би ла је на из ма ку. 

Под прет по став ком да се у ис цр -
пљу ју ћој ро вов ској бор би сна ге под -
јед на ко тро ше, по бе ди је бли жа она
стра на ко ја је рас по ла га ла ве ћим људ -
ским и ма те ри јал ним ре зер ва ма. На
бал кан ском ра ти шту Ау стро у гар ска је
има ла очи глед ну и ап со лут ну пред -
ност. Из ло же на деј ству ау стро у гар ске
те шке ар ти ље ри је на Дри ни, ко ја је
рас по ла га ла са го то во нео гра ни че ним
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ко ли чи на ма му ни ци је, срп ска вој ска је
по ла ко сла би ла. Огра ни че на жи вот на
сна га срп ске вој ске ис тро ше на је ску -
пим ју ри ши ма на до ми нант не ау стро у -
гар ске по ло жа је на Це ру и Мач ко вом
ка ме ну. 

Вој во да Ра до мир Пут ник опи сао је
12. ок то бра пред сед ни ку вла де Ни ко ли
Па ши ћу те шку си ту а ци ју у ко јој се срп -
ска вој ска на ла зи. Вла да је, за тим, раз -
ви ла жи ву ди пло мат ску ак ци ју у Пе тро -
гра ду, Па ри зу, Лон до ну и Ати ни, не би
ли до шла до оде ла и му ни ци је. Ре зул та -
ти су би ли са свим сла би, јер су и са ве -
зни ци су у то ме оску де ва ли. Док је вла -
да у Бе о гра ду по ве ла ди пло мат ску бор -
бу за на ба вља ње нео п ход ног ма те ри ја -
ла за на ста вак ра та, Вр хов на ко ман да
ни је ни шта пред у зе ла да из ву че срп ску
вој ску из те шке си ту а ци је на Дри ни.
Оста вље на без стра те гиј ске ре зер ве,
Вр хов на ко ман да је па сив но че ка ла да -
љи раз вој до га ђа ја, уме сто да пра во вре -
ме но из ву че вој ску из бор бе ног до ди ра
са не при ја те љем.

Колубарска битка
По чет ком но вем бра 1914. го ди не

срп ска вој ска је за по че ла по вла че ње
са Дри не на по ло жа је по год не за од -
бра ну. Ка да се уве рио да ни је мо гу ће
ор га ни зо ва ти од бра ну на по ло жа ји ма
ис пред Ва ље ва, вој во да Пут ник је на -
ре дио од сту па ње на ко лу бар ске по ло -
жа је. Од сту па ње срп ске вој ске пре ко
Ко лу ба ре по че ло је у но ћи из ме ђу 14.
и 15. но вем бра. Сло жен ма не вар пре -
ла ска на де сну оба лу Ко лу ба ре тре ба -
ло је да се из ве де та ко да срп ска 2. ар -

ми ја оста не на ле вој оба ли, све док се
1. и 3. срп ска ар ми ја не по ву ку на ње -
ну де сну оба лу. Су прот но на ре ђе њу,
вој во да Сте па но вић се пр ви по ву као и
оста вио 1. и 3. срп ску ар ми ју да од сту -
па ју под вр ло те шким усло ви ма, у ве -
ли ком не ре ду. На рас кр сни ца ма и мо -
сто ви ма ства ра ли су се го то во не раз -
ре ши ви чво ро ви во зо ва и сто ке, ко мо -
ре, ар ти ље ри је, из бе гли ца. На сву сре -
ћу, пре мо ре ни Ау стро у га ри ни су ис ко -
ри сти ли при ли ку да уда ре на од сту па -
ју ће ко ло не у нај кри тич ни јем мо мен ту
по вла че ња срп ске вој ске.

Вој во да Пут ник је пла ни рао из во -
ђе ње од брам бе не опе ра ци је на ко лу -
бар ским по ло жа ји ма, оче ку ју ћи да ће се
у то ку бор бе по ја ви ти по го дан тре ну так
за пре ла зак у про тив на пад. Он је знао
да су Ру си у Га ли ци ји во ди ли од лу чу ју ћу
бит ку, са ве ли ким из гле ди ма на успех,
чи ји би ис ход по вољ но ути цао на до га -
ђа је у Ср би ји. Да ље по вла че ње до ве ло
би до на пу шта ња Бе о гра да, што би мо -
гло има ти не га тив не по сле ди це на по -
љу ља ни мо рал срп ске вој ске. План срп -
ске Вр хов не ко ман де за Ко лу бар ску
бит ку за сни вао се на ком би на ци ји од -
брам бе них и на пад них деј ста ва. У по -
чет ку је тре ба ло би ти у за др жа ва ју ћој
од бра ни, а ка сни је, ка да се не при ја тељ
ис цр пе, пред у зе ти про тив о фан зи ву, по -
ту ћи га и из ба ци ти из Ср би је. 

Вр хов на ко ман да срп ске вој ске
обра ти ла се 17. но вем бра ко ман дан -
ти ма ар ми ја и ди ви зи ја са зах те вом да
се от кло не сви не до ста ци и пр о пу сти
ко је је вој ска по ка за ла у до та да шњим
бит ка ма. Од офи ци ра се тра жи ло да

учи не све да се у од суд ној би ци на Ко -
лу ба ри по сва ку це ну из бо ри по бе да:
„Тре ба би ти убе ђен и чвр сто ре шен,
да се са ове ли ни је не мо же да ље ићи;
да је би ло до ста по пу шта ња и да са да
у ин те ре су на ше га угле да и до сад сте -
че ног гла са ва ља из во је ва ти по бе ду.
Са овим убе ђе њем тре ба от по че ти
бит ку”. Вр хов на ко ман да је од сво јих
пот чи ње них тра жи ла да ре дов но
пред у зи ма ју из ви ђа ње и оба ве шта ва -
ју се о не при ја те љу ис пред се бе, да се
на сва ки на чин обез бе де од из не на ђе -
ња и пре па да не при ја те ља, да ства ра -
ју ре зер ве и во де ак тив ну, ма не вар ску
од бра ну. На кра ју су ко ман дан ти ар -
ми ја и ди ви зи ја упу ће ни на уза јам но
пот по ма га ње и оба ве шта ва ње о то ку
бор бе.

То ком Ко лу бар ске бит ке нај те же
бор бе во ђе не су на по ло жа ју Вра че
бр до–Чов ка, ви су на ушћу ре ке Љиг у
Ко лу ба ру. Овај по ло жај, ко ји до ми ни -
ра до ли ном Ко лу ба ре и Љи га, бра ни ла
је Мо рав ска ди ви зи ја I по зи ва. По сле
ви ше днев них бор би ге не рал Или ја
Гој ко вић пред ло жио је Вр хов ној ко -
ман ди да се Мо рав ска ди ви зи ја I по -
зи ва по ву че са Чов ке на Кре ме ни цу.
Вој во да Пут ник се ни је сло жио са овим
пред ло гом, већ је 18. но вем бра на ре -
дио да се „Чов ка мо ра др жа ти по сва ку
це ну”. На па дач је имао ве ли ку над моћ -
ност у ар ти ље ри ји, ко ја је деј ство ва ла
са по лу кру жне осно ве на ис так ну те
срп ске по ло жа је на Чов ки, што је Мо -
рав ску ди ви зи ју пр вог по зи ва до во ди ло
у не по во љан по ло жај. По сле упор них и
кр ва вих бор би Ау стро у га ри су 25. но -
вем бра за у зе ли Чов ку, по ло жај на ко -
јем је Мо рав ска ди ви зи ја I по зи ва из гу -
би ла 4.000 љу ди. 

Фронт на Ко лу ба ри био је пре ду -
га чак за сна гу срп ске вој ске. Вр хов на
ко ман да же ле ла је да за тво ри и оси гу -
ра све прав це, што је сла би ло од брам -
бе ну сна гу и оне мо гу ћа ва ло ства ра ње
ре зер ви. Раз ву чен по ло жај на Ко лу ба -
ри, без ре зер ви, ни је се мо гао ду го бра -
ни ти. Срп ска Вр хов на ко ман да из вла чи -
ла је сна ге са по је ди них де ло ва фрон та
и сла ла их на оне сек то ре ко ји су би ли
угро же ни на па дом ау стро у гар ске вој -
ске. Вој во да Ра до мир Пут ник из дао је
26. но вем бра при прем ну за по вест, ко -
јом је пред ви део по вла че ње срп ске вој -
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ске на но ве по ло жа је. Пут ник је окле -
вао са до но ше њем ко нач не од лу ке, јер
би да ље по вла че ње не ми нов но до ве ло
до на пу шта ња Бе о гра да.

У ме ђу вре ме ну је вој во да Ра до -
мир Пут ник до нео ве о ма зна чај ну од -
лу ку и 15. но вем бра по ста вио ге не ра -
ла Жи во ји на Ми ши ћа за ко ман дан та 1.
ар ми је, уме сто ге не ра ла Пе тра Бо јо -
ви ћа. Си ту а ци ја у срп ској 1. ар ми ји би -
ла је нај те жа. Опе ри са ла је на те шко
про ход ном зе мљи шту Ма ље на и Су во -
бо ра, а иза се бе је има ла нај те же бор -
бе са Ау стро у га ри ма. У ње ним ре до -
ви ма за бе ле же ни су вид ни зна ци ра -
строј ства и не ди сци пли не. Ка да су Ау -
стро у га ри по сле не ко ли ко да на на че -
ли цен тар од бра не 1. срп ске ар ми је на
Су во бо ру, да не би до че као про бој
фрон та, Жи во јин Ми шић је на ре дио
по вла че ње сво је ар ми је на по ло жа је
за пад но од Гор њег Ми ла нов ца. По што
је из дао на ре ђе ње за по вла че ње 1.
срп ске ар ми је, Ми шић је о све му из -
ве стио срп ску Вр хов ну ко ман ду 28. но -
вем бра уве че: „Мо је ми шље ње је, об -
зи ром на све ово: тру пе ове ар ми је
при су тра шњем на па ду од стра не не -
при ја те ља не би мо гле одр жа ти са да -
шње по ло жа је. А с по гле дом на раз ву -
чен фронт од пре ко 30 ки ло ме та ра у
ова квом те ре ну, при ну ђе не на од сту -
па ње, не би мо гле уред но од сту пи ти
због из ло мље но сти те ре на и ко зна у
ка квом би ре ду и спо соб но сти сти гле
на по ло жај. Због све га ово га, по зват
да о сво јим тру па ма во дим ра чу на, као
и о да љим про тив деј стви ма, на ла зим
да је му дри је по сте пе но су тра от по че -

ти по вла че ње на но ве по ло жа је, у ре -
ду, не го са че ка ти да на по вла че ње бу -
дем при мо ран и ово да из вр шим у не -
ре ду. Но ви по ло жај је упо ла кра ћи и
ве ру јем да ћу на ње му мо ћи да ти јак
от пор не при ја те љу”. 

Та ко је ге не рал Ми шић при ме нио
ис ку ство са шко ло ва ња у ино стран ству
и раз ми шља ње пру ског кра ља, Фри дри -
ха II Ве ли ког (1712–1786), ко ји је из ја -
вио: „Љу ди ко ји по вр шно раз ми шља ју
по ку ша ва ју да бра не све од јед ном; они
ко ји се у про блем уду бљу ју кон цен три -
шу се са мо на оно што је глав но, из бе -
га ва ју нај те же удар це и тр пе сла би је,
ако ће на тај на чин из бе ћи без из ла зну
си ту а ци ју. Ако по ку шаш да др жиш све
– не ћеш за др жа ти ни шта”.

Од лу ка ге не ра ла Ми ши ћа иза зва -
ла је ве ли ко уз не ми ре ње у Вр хов ној
ко ман ди, тим ви ше што су но ви по ло -
жа ји на ко је се по вла чи ла 1. срп ска ар -
ми ја би ли да љи и кра ћи не го што је
Пут ник пред ви део сво јим при прем -
ним на ре ђе њем. Ста вљен пред свр -
шен чин, у дра ма тич ном те ле фон ском
раз го во ру у но ћи из ме ђу 28. и 29. но -
вем бра, Пут ник је тра жио од Ми ши ћа
да по ву че сво је на ре ђе ње и оста не на
су во бор ским по ло жа ји ма. Вој во да
Пут ник био је про тив на пу шта ња су -
во бор ских по ло жа ја, јер је ра чу нао да
су они нај по год ни ји за евен ту ал ну
срп ску про тив о фан зи ву. Осим то га,
по вла че ње 1. срп ске ар ми је до ве ло би
до по вла че ња оста лих срп ских тру па и
не ми нов но до на пу шта ња Бе о гра да.
Бра не ћи свој став, ге не рал Ми шић се
ру ко во дио здра вим ра зу мом и од ба -

цио све мир но доп ске дог ме о стра те -
гиј ској ва жно сти Су во бо ра и Бе о гра -
да. Ако се са чу ва ју жи во ти срп ских
вој ни ка, у ко је је Ми шић имао по ве ре -
ња, увек оста је мо гућ ност да се про -
тив о фан зи вом по вра те из гу бље ни по -
ло жа ји. У су прот ном, ако срп ска вој -
ска стра да на Ко лу ба ри, Ау стро у га ри
ће осво ји ти не са мо Бе о град, не го це -
лу Ср би ју. 

Уме сто од суд не од бра не, Ми шић
је за го ва рао ела стич ну од бра ну по ду -
би ни, до мо мен та ка да се ство ре усло -
ви за про тив на пад. Да би се пр о тив о -
фан зи ва мо гла пред у зе ти, тре ба ло је
прет ход но из ву ћи тру пе из до ди ра с
не при ја те љем, при ку пи ти их на ужем
фрон ту, од мо ри ти, на хра ни ти и по пу -
ни ти. На кра ју је Пут ник при хва тио
Ми ши ће ве раз ло ге и из дао на ред бу за
по вла че ње це ло куп не срп ске вој ске
на ли ни ју: Ва ров ни ца –Ко смај –Та ко -
во –Ов чар –Ка блар. 

По сле по вла че ња са ко лу бар ских
по ло жа ја и на пу шта ња Бе о гра да, у
срп ској Вр хов ној ко ман ди се ни је зна -
ло у ком прав цу ће би ти упу ће не глав -
не ау стро у гар ске сна ге: пре ма сла бој
1. срп ској ар ми ји, што би би ло вој нич -
ки оправ да но, или пре ма на пу ште ној
пре сто ни ци Ср би је. Оскар По ћо рек је
сво је сна ге ори јен ти сао ка Бе о гра ду, у
ци љу да обез бе ди нор ма лан до тур ма -
те ри ја ла за Бал кан ску вој ску, ко ја се
до та да снаб де ва ла ло шим и ду гим ко -
му ни ка ци ја ма из Бо сне и Сре ма. У
шта бу Ми ни мал не гру пе Бал кан вла да -
ло је уве ре ње да су се глав не срп ске
сна ге по ву кле се вер но од Руд ни ка, јер
су Ау стро у га ри на том прав цу на и шли
на нај ве ћи от пор то ком бор би на Ко -
лу ба ри. За ни ма ње за крај њи се ве ро и -
сток Ср би је по ка за ли су и ау стро у гар -
ски са ве зни ци. Не мач ка Вр хов на ко -
ман да би ла је за ин те ре со ва на за отва -
ра ње Ду на ва као ко му ни ка циј ске ли -
ни је за снаб де ва ње Тур ске. Без об зи -
ра на оправ да ност раз ло га ко ји су на -
ве ли По ћо ре ка да за у зме Бе о град,
сти че се ути сак да су Ау стро у га ри сте -
кли по гре шну пред ста ву о спо соб но -
сти про тив ни ка и пот це ни ли ње го ву
офан зив ну спо соб ност. По ћо рек је
Ком би но ва ни и VIII кор пус упу тио се -
ве ро и сточ но, да за у зму Бе о град, што
je до ве ло до ро ки ра ња на се вер и XIII
и XV кор пу са. Ше сна е сти кор пус до -



го о че ки ва на му -
ни ци ја. Бор бе ни
мо рал срп ске
вој ске знат но је
по рас тао, а скра -
ће њем фрон та
по ве ћа не су ње -
не офан зив не
мо гућ но сти. С
дру ге стра не,
ста ње ау стро у -
гар ске вој ске се
по гор ша ло. Уда -
ља ва њем од ба за
ра сле су те шко -
ће у снаб де ва њу;
не до ста ја ло је
му ни ци је, хра не
и оде ће. Услед
гу би та ка и ма -
сов них обо ље ња,
број но ста ње је -
ди ни ца је пре по -
ло вље но. Ге не -
рал Ми шић је у
то ку по вла че ња
са Су во бо ра на
по ло жа је код
Гор њег Ми ла -
нов ца, из вр шио
гру пи са ње сво -
јих сна га за пре -
лаз у на пад. Ми -
шић је сма трао
да је про тив о -

фан зи ву тре ба ло
пред у зе ти пре не го што не при ја тељ
пре бро ди тре нут не те шко ће. Због то -
га је 2. де цем бра из дао на ре ђе ње сво -
јим ди ви зи ја ма за про тив на пад. Сво ју
од лу ку са оп штио је срп ској Вр хов ној
ко ман ди те ле фо ном, ка да су тру пе би -
ле већ при ку пље не на по ла зним по ло -
жа ји ма. Ге не рал Ми шић је од Вр хов не
ко ман де за тра жио да у про тив на па ду
уче ству ју и дру ге срп ске ар ми је. Ње го -
ва ини ци ја ти ва на и шла је у срп ској Вр -
хов ној ко ман ди на оду ше вљен при јем. 

У ра ним ју тар њим ча со ви ма 3. де -
цем бра, по сле сна жне ар ти ље риј ске
при пре ме, 1. ар ми ја је са све че ти ри
ди ви зи је, раз ви је не у ли ни ји, пре шла у
же сток на пад и до 5. де цем бра овла да -
ла це лим гре бе ном Су во бо ра, и та ко
про би ла фронт ау стро у гар ске VI ар ми -
је. Не че ка ју ћи да се ра све тли си ту а -
ци ја на фрон ту оста лих ар ми ја, ге не рал

Ми шић на ре дио је енер гич но го ње ње
раз би је ног не при ја те ља. Офан зи вом 1.
срп ске ар ми је на Су во бо ру не при ја тељ
је по го ђен на нај сла би је ме сто, јер је
ње гов бор бе ни по ре дак, раз дво јен ис -
пре се цаним зе мљи штем, био сла би ји
не го на оста лом де лу фрон та. Успех 1.
ар ми је омо гу ћио је 2. и 3. ар ми ји и тру -
па ма Од бра не Бе о гра да да осу је те об у -
хват ни ма не вар ау стро у гар ске V ар ми је,
усме рен про тив срп ског де сног кри ла на
Ко сма ју и да је при си ле на од сту па ње.

То ком два на е сто днев не офан зи ве
срп ских ар ми ја, ау стро у гар ске сна ге су
пре тр пе ле те жак по раз и би ле при ну -
ђе не да на пу сте те ри то ри ју Ср би је: VI
ар ми ја је пре шла Са ву код Шап ца и по -
ву кла се у Срем 12. де цем бра, а V ар -
ми ја је на пу сти ла Бе о град но ћу 14/15.
де цем бра. Ују тро 15. де цем бра срп ске
тру пе су ушле у Бе о град, чи ме је за вр -
ше на Ко лу бар ска бит ка. Срп ска Вр хов -
на ко ман да мо гла је да об ја ви крат ко
са оп ште ње: На те ри то ри ји на ше отаџ -
би не не ма ни јед ног ау стро у гар ског
вој ни ка, сем 60.000 за ро бље ни ка.

По вла че њем са ко лу бар ских по ло -
жа ја – ма не вром уна зад, а за тим из не -
над ним про тив на па дом, срп ска вој ска
је ве шти ном са вла да ла сна жни ју ау -
стро у гар ску вој ску. За слу га ге не ра ла
Жи во ји на Ми ши ћа за успех у Ко лу бар -
ској би ци је дво стру ка: уо чио је мо ме -
нат ка да је тре ба ло на пу сти ти Су во бор
и ка да га је тре ба ло пре о те ти. Успех
ње го ве ар ми је по кре нуо је сав фронт
на пред. За за слу ге у Ко лу бар ској би ци
ге не рал Ми шић уна пре ђен је у чин вој -
во де. Ко лу бар ска бит ка пред ста вља
јед ну од нај сјај ни јих по бе да срп ске
вој ске. Из во је ва на је про тив број но и
ма те ри јал но над моћ ни јег не при ја те ља
у ве о ма те шкој си ту а ци ји, за хва љу ју ћи
мо рал ној сна зи чи та вог јед ног на ро да
ко ји се бо ри за сло бо ду и не за ви сност
зе мље. Овом по бе дом углед Ср би је је
још ви ше по рас тао. Њо ме је учвр шћен
по ло жај Ан тан те на Бал ка ну. Бу гар ска
је од ло жи ла ула зак у рат, а ти ме је осу -
је ће но ус по ста вља ње не по сред не ве зе
из ме ђу Ау стро у гар ске и  Тур ске. ƒ

15

БИТ КЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1914.

био је тро днев ни од мор, с тим да се
пред њим де ло ви ма по ста ви ис точ но
од су во бор ске гре де и јед ну ди ви зи ју
упу ти пре ко Ко сје ри ћа на Ча чак. Је дан
ма њи од ред ау стро у гар ске вој ске пре -
шао је Ду нав и за у зео Сме де ре во. Та ко
су Ау стро у га ри кра јем но вем бра, у на -
ме ри да об у хва те срп ску вој ску, ра ши -
ри ли свој фронт од Сме де ре ва, Бе о гра -
да, Гор њег Ми ла нов ца до Чач ка. На -
спрам че ти ри ди ви зи је 1. срп ске ар ми је
на Су во бо ру, оста ле су са мо две ди ви -
зи је XVI ау стро у гар ског кор пу са. 

Противофанзива 
српске војске
На но вој ли ни ји од бра не Ва ров ни -

ца – Ко смај – Ов чар ско-ка блар ска кли -
су ра, по сед ну тој 30. но вем бра, срп ске
тру пе су се од мо ри ле и де ли мич но по -
пу ни ле, а по че ла је да при сти же и ду -
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Срп ско др жав но и вој но ру ко вод -
ство је, на осно ву до та да шњих ис -
куста ва и ука за них по тре ба, пре по -

зна ло зна чај вој но ди пло мат ског при су -
ства у раз ли чи тим др жа ва ма. Та ко су не -
по сред но пре по чет ка бал кан ских ра то ва
ус по ста вље на вој на иза слан ства у Бу ку -
ре шту (1911) и Ати ни (1913). По след ња
про ме на пре по чет ка Пр вог свет ског ра -
та у по гле ду ши ре ња мре же вој но ди пло -
мат ских пред став ни шта ва учи ње на је
отва ра њем вој ног иза слан ства у Ита ли ји
1914. го ди не. Вој на иза слан ства Кра ље -
ви не Ср би је у Фран цу ској и Ве ли кој Бри -
та ни ји, др жа ва ма осни ва чи ма Ан тан те,
отво ре на су тек то ком 1915. го ди не, што
је за си гур но ути ца ло на ни во раз ви је но -
сти од но са са са ве зни ца ма, као и на раз -
вој си ту а ци је у пр вој рат ној го ди ни на
про сто ру Бал ка на.

Ау стро у гар ски на пад на Ср би ју
1914. пре тво рио се у ве ли ки европ ски
рат, су коб из ме ђу два су прот ста вље на
та бо ра Трој ног са ве за и др жа ва Ан тан -
те. Иа ко је Ср би ја ра то ва ла про тив на
стра ни Ан тан те, са ве зни ци ни су по др -
жа ва ли иде ју о про ме ни гра ни ца Ау -
стро у гар ске на кон за вр шет ка ра та. Ме -
мо ран дум Кра ље ви не Ср би је из сеп тем -
бра 1914. го ди не и Ни шка де кла ра ци ја
из де цем бра исте го ди не о ује ди ње њу
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у јед ну др жа -
ву оста је рат ни циљ Кра ље ви не Ср би је,
али не и са ве зни ка. Са ве зни ци у том пе -
ри о ду не са мо да су би ли за „status quо”
у по гле ду гра ни ца Ау стро у гар ске, већ
су у ви ше на вра та пред ла га ли за Ср би ју
не при хва тљив пред лог да се од рек не
де ла сво је те ри то ри је на ју гу у ко рист
Бу гар ске, ка ко би она при шла си ла ма
Ан тан те. Ру си ја је вр ши ла при ти сак на
Кра ље ви ну Ср би ју, а Ве ли ка Бри та ни ја и
Фран цу ска на Ру му ни ју и Грч ку да учи не
те ри то ри јал не уступ ке Бу гар ској. Раз ли -
чи ти по гле ди на рат не ци ље ве осли ка ва -

ли су се и на вој ном по љу. У гло бал ној
стра те ги ји Ан тан те ни је по сто јао за јед -
нич ки рат ни план, не го је сва ка од чла ни -
ца има ла соп стве ни опе ра циј ски план. 

Срп ска и цр но гор ска Вр хов на ко -
ман да уса гла си ле су за јед нич ки опе ра циј -
ски план тек 6. ав гу ста 1914. го ди не. Су -
шти на пла на се сво ди ла на ве зи ва ње што
ве ћег бро ја ау стро у гар ских сна га на бал -
кан ском ра ти шту, ка ко би се рас те ре тио
ис точ ни фронт. Ве зу ју ћи сна ге ау стро у -
гар ске V и VI ар ми је, као и не пла ни ра ним
укљу чи ва њем је ди ни ца II ар ми је у бор бе -
на деј ства на бал кан ском ра ти шту, срп -
ска вој ска је пру жи ла зна чај ну по моћ са -
ве зни ци ма, по себ но Ру си ји. По бе да срп -
ске вој ске у Цер ској би ци од ло жи ла је
ула зак Бу гар ске у рат на стра ни Цен трал -
них си ла. Због на ве де ног раз во ја си ту а -
ци је, Ру му ни ја и Грч ка, та ко ђе, ни су при -
хва ти ле не мач ко-ау стро у гар ски план о
ства ра њу са ве за са Тур ском и Бу гар ском
и свр ста ва њу на стра ну Трој ног са ве за. 

По сле Цер ске бит ке са ве зни ци су
од Ср би је тра жи ли да екс пло а ти ше
оства ре ни успех и пре ду зме офан зи ву у
Сре му и Бо сни и та ко ве же знат не ау -
стро у гар ске сна ге за бал кан ско ра ти -
ште. Са ве зни ци су оче ки ва ли да би јед -
на та ква офан зи ва на про сто ру Ау стро -
у гар ске мо гла да иза зо ве уста нак ју жно -
сло вен ских на ро да ко ји су отво ре но из -
ра жа ва ли же љу за на ци о нал ним осло бо -
ђе њем. Офан зи ва срп ске вој ске у Бо сни
и Сре му ни је би ла успе шна, јер су зах -
те ви са ве зни ка би ли не ре ал ни, а мо гућ -
но сти срп ске вој ске по сле Цер ске бит -
ке пре це ње не. 

По сле успе ха срп ске вој ске у Ко лу -
бар ској би ци во де ће си ле Ан тан те ни су
пре по зна ле зна чај фрон та на Бал ка ну,
већ су ре ше ње ра та тра жи ле на За пад -
ном и Ис точ ном фрон ту. Пред лог Ари -
сти да Бри ја на, фран цу ског ми ни стра
прав де, о сла њу 400.000 фран цу ских и

ен гле ских вој ни ка у Со лун ра ди по мо ћи
Кра ље ви ни Ср би ји ни је на и шао на по др -
шку ко ман дан та фран цу ске вој ске ге не -
ра ла Жо зе фа Жо фра. До ре а ли за ци је те
иде је до шло у је сен 1915. го ди не, по сле
не у спе ле Дар да нел ске опе ра ци је. Ини -
ци ја ти ва је сти гла ка сно, јер је срп ска
вој ска већ би ла при мо ра на да се по ву че
са сво је др жав не те ри то ри је.

Иа ко ни је би ло ди рект не са рад ње
на вој ном по љу, са ве зни ци су по мо гли
срп ску вој ску сла њем рат ног ма те ри ја -
ла. Ср би ја је пр ве рат не го ди не при ма -
ла по моћ са ве зни ка у на о ру жа њу, му ни -
ци ји и сточ ној хра ни: 20.000 ар ти ље риј -
ских зр на из Фран цу ске (од тра же них
326.000); јед ну обал ску ба те ри ју од три
то па ка ли бра 140 мм, са ком плет ном по -
са дом од 25 офи ци ра, под о фи ци ра и
вој ни ка (два то па су рас по ре ђе на у Бе о -
гра ду, а је дан топ у Ни шу) из Фран цу -
ске; јед ну обал ску ба те ри ју од два то па
из Ен гле ске; јед ну ба те ри ју од два про -
ти во клоп на то па са по са дом; че ти ри
мор на рич ка то па 150 мм и 1.260 ар ти -
ље риј ских ме та ка 150 мм, 14.000 ар ти -
ље риј ских ме та ка 80 мм, 25.000 ар ти ље -
риј ских ме та ка 75 мм, 3.000 ме та ка 120
мм (сред ства за пле ње на од ау стро у гар -
ске вој ске) и 3.000 пу ша ка и 20.000 оде ла
из Ру си је. По моћ из Ру си је сти за ла је реч -
ним тран спор том Ду на вом, а из Фран цу -
ске и Ве ли ке Бри та ни је пре ко Со лу на.

По сле пр вих би та ка на За пад ном и
Ис точ ном фрон ту, утвр ђе но је да је ди -
ни це тро ше мно го ви ше му ни ци је не го
што су то вој ни струч ња ци пред ви де ли
пре по чет ка Ве ли ког ра та. Због то га је
по моћ ко ју су са ве зни ци упу ти ли Ср би -
ји у пр вој рат ној го ди ни би ла ма ла. Иа -
ко по моћ ко ју је Ср би ја до би ла од са ве -
зни ка ни је би ла до вољ на, она је би ла
зна чај на за успех срп ске вој ске у Ко лу -
бар ској би ци. ƒ

ОД НОС СА ВЕ ЗНИ КА ПРЕ МА СР БИ ЈИ
Зна чај ну уло гу у уна пре ђе њу би ла те рал них од но са са др жа ва ма у окру же њу 

има ла су по слан ства Кра ље ви не Ср би је у ино стран ству и срп ска вој на ди пло ма ти ја. 
Раз вој срп ске вој не ди пло ма ти је от по чео је у го ди ни сти ца ња не за ви сно сти 
Кне же ви не Ср би је 1878. го ди не отва ра њем пр вог вој ног иза слан ства у Бе чу. 

На кон то га ус по ста вље но је вој но иза слан ство у Ца ри гра ду (1881), 
Санкт Пе терс бур гу (1897), Со фи ји (1897) и на Це ти њу (1903). 


