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СРБИЈА 1914. ГОДИНЕ 
(РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ) 

 

Први светски рат или Велики рат је назив за први и највећи глобални војни сукоб два 

савеза држава у дотадашњој историји човечанства - држава чланица савеза Антанте (Велика 

Британија, Француска и Русија) и њихових савезника (Италија, САД, Јапан, Србија, Црна 

Гора, Румунија, Грчка и др.) с једне, и чланица Централних сила (Немачка и Аустро-Угарска) 

и њихових савезника (Османско Царство, Бугарска), с друге стране. Трајао је од од 28. VII. 

1914. до 11. XI. 1918. Рат се водио на територији 14 држава у Европи, Азији и Африци, на 

морима и океанима. Процењује се да је у рату учествовало око 70 милиона мобилисаних 

људи, од којих је око 10 милиона погинуло, а око 21 милиона било рањено. 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 

ТРАЈАЊЕ 1.08.1914 -11.11 1918 

Број мобилисаних Око 70 милиона 

Број погинулих војника Око 10 милиона 

 
На разгледници је шест портрета владара држава савезница у Првом светском рату. С лева на десно: српски краљ Петар I, 

британски краљ Џорџ V, француски председник М. Поенкаре, руски цар Николај II , белгијски краљ Алберт I и црногорски 

краљ Никола I. 

 

До рата је дошло због сукобљених империјалистичких интереса великих европских 

сила, њиховој борби за економску и политичку доминацију над Европом и колонијама 

широм света, порасту активности национално ослободилачких покрета у Аустро-Угарској 

монархији и другим нараслим противречностима. Борба за утицај и одржавање равнотеже 

снага створила је мрежу тајних и јавних савеза и споразума између држава. 

Формални повод за рат био је Атентат у Сарајеву 28. јуна 1914, у коме је убијен 

аустроугарски престолонаследник Франц Фердинанд и његова супруга. Користећи тај повод, 

Аустро-Угарска је објавила рат Србији 28. јула 1914.  иако није доказано да је српска влада 

била умешана и одговорна за атентат. Током августа рат је попримио европске а касније 

светске размере.  
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1914 Ко је објавио рат Коме је објављен рат 

28.јула   Аустро-Угарска  Србији 

1.август  Немачка  Русији 

3.август   Немачка  Француској 

4.августа  
 Немачка  Белгији 

 Велика Британија   Немачкој 

5.август   Црна Гора  Аустро-Угарској 

6. августа  
 Аустро-Угарска  Русији 

 Србија  Немачкој 

9. августа  Црна Гора  Немачкој 

11.августа   Француска  Аустро-Угарској 

12. августа  Британска империја  Аустро-Угарској 

Војске чланица Антанте (око 10,1 милион мобилисаних војника) и Централних сила 

(око 6,2 милона мобилисаних војника) током 1914. године сукобљавале су се на Источном, 

Западном и Балканском фронту. На Западном фронту је Немачка војска ратовала против 

Француске, Британске и Белгијске војске, од 1917. и америчке; на Источном – ратовала је 

Немачка и Аустро-Угарска војска против Руске армије и Балканскoм фронту (од 1915. 

Солунски) – где је Аустро-Угарска (од 1915. заједно са Бугарском) ратовала против Србије и 

њених савезника..  

Почетне офанзиве заустављене су у јесен 1914. и прешло се на дуготрајан и 

исцрпљујући рововски рат који је трајао до 11. новембра 1918. Победу су на крају извојевале 

силе Антанте. 

Фронт 1914.                                    Важне битке 1914. 

Источни Источно-

пруска 

офанзива 

Битка код 

Таненберга 

Битка код 

Мазурских 

језера 

Галицијска 

операција 

Западни Битка код 

Сент Кантена 

Битка код Гиза Битка на 

Марни 

 

Балкански 

фронт 

Церска битка Битка на 

Дрини 

Колубарска 

битка 

 

 

Признавањем пораза и потписивањем мира од стране Немачке 11. новембра 1918.  

завршен је Први светски рат. На мировној конференцији у Версају закључени су уговори са 

пораженим земљама, Немачка је означена као главни кривац за изазивање рата, признате су 

нове државе, исцртане нове границе и основано Друштво народа.(Версајски систем). Први 

светски рат срушио је четири велика царства – Немачко, Аустроугарско, Руско и Турско. Све 

ове државе постале су републике.  
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АТЕНТАТ НА ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА 

 

 На Видовдан 28. јуна 1914. године у Сарајеву је убијен аустроугарски надвојвода  

Франц Фердинанд. Најпре је на престолонаследника бацио бомбу  омладинац Недељко 

Чабриновић, али се она одбила и експлодирала иза аутомобила. Непун сат након првог 

покушаја атентата и после званичне посете општини, на Фрању Фердинанда гимназијалац 

Гаврило Принцип испалио је два хица из пиштоља и усмртио њега и његову супругу Софију 

Котек војвоткињу Хоенберг. Оба атентатора одмах су ухваћена. Следећих дана полиција је 

ухапсила све личности умешане у организацију атентата, укључујући и непосредне учеснике 

- Трифка Грабежа, Васу Чубриловића и Цветка Поповића. Мухамед Мехмедбашић успео је 

да побегне и да се пребаци у Црну Гору. Оптужница је подигнута против 25 лица. Сви 

ухапшени били су аустроугарски држављани. Највећи број њих били су Срби, али је било и 

Хрвата, a по вероисповести је било и хришћана и муслимана. 

 Суђено им је у Сарајевском процесу од 12. до 23. октобра 1914. године. Пресуде су 

донете 28. октобра. Петорици завереника изречена је смртна казна (Илићу, Вељку 

Чубриловићу, Керовићу, Јовановићу и Миловићу), док су Принцип и Чабриновић, с обзиром 

да су по аустроугарском закону били малолетни, добили максиману казну од 20 година 

затвора.  

 Користећи тај повод, Аустро-Угарска је 23. јула 1914. Србији послала  ултиматум. 

Посланик Гизл је 23/10. јула 1914. у 18 часова предао ултимативну представку заступнику 

српског председника владе, министру финансија Лазару Пачуу. Одговор је изричито тражен 

у року од 48 часова. Текст ултиматума предат је осталим великим силама дан касније, 24. 

јула. 

 

http://i2.wp.com/istorik.org/wp-content/uploads/2007/11/20.jpg
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НОТА АУСТРО-УГАРСКЕ ВЛАДЕ КРАЉЕВСКОЈ ВЛАДИ СРБИЈЕ 

(ЈУЛСКИ УЛИТМАТУМ) 

*** 

Барон Гизл фон Гизлинген, посланик Аустро-Угарске у Београду- Др Лази Пачуу, вршиоцу дужности 

председника владе и министра иностраних послова 

Београд, 10/23. јул 1914. године 

 

Господине, Част ми је, Екселенцијо, да Вам доставим приложену ноту коју сам примио од моје владе, 

упућену влади Краљевине Србије. Част ми је...итд. 

Уручено лично у 6.00 часова поподне. 

      *** 

(Текст Ноте): 

Беч, 22. јула 1914. године 

Екселенцијо, предаћете следећу Ноту Краљевској Влади у четвртак поподне, 23. јула: Дана 31. марта 

1909. године, посланик Краљевине Србије на Бечком Двору дао је, у име своје Владе, следећу изјаву 

Царској и Краљевској Влади: 

Србија признаје да њена права нису погођена стањем које је створено у Босни, и изјављује да 

ће се сходно томе прилагодити одлукама које постигну Силе у вези са чланом 25. Берлинског 

уговора. Прихватајући савет Великих Сила, Србија се обавезује да ће одустати од става протеста и 

противљења који је усвојила у погледу анексије од октобра прошле године, и надаље се обавезује да 

ће изменити тенденцију своје садашње политике према Аустро-Угарској, као и да ће односе са њом у 

будуће заснивати на пријатељству и добросуседству. 

Развој у последњих неколико година, а нарочито болни догађаји од 28. јуна, показали су да у 

Србији постоји субверзивни покрет, чији је циљ одвајање извесних делова територије од 

Аустроугарске Монархије. Тај покрет, који је настао пред очима српске Владе, касније је дошао до 

изражаја у низу покушаја атентата и у убиствима изван територије Краљевине. 

Уместо да испуни званичне обавезе садржане у изјави од 31. марта 1909. године, Влада 

Краљевине Србије није учинила ништа да сузбије овај покрет. Толерисала је злочиначке активности 

разних савеза и удружења уперене против Монархије, неконтролисане изјаве у штампи, 

глорификацију починалаца атентата, учешће официра и званичника у субверзивним интригама; 

толерисала је нездраву пропаганду у јавној настави; и најзад, толерисала је сваку манифестацију која 

је могла да одведе народ Србије у мржњу према Монархији и непоштовање њених институција. 

Ова толеранција за коју кривицу сноси Влада Краљевине Србије још увек је била очигледна у 

тренутку када су догађаји од двадесет-осмог јуна показали целом свету ужасне последице такве 

толеранције. 

Из изјава и признања злочиначких починилаца атентата од двадесет-осмог јуна јасно 

произлази да је убиство у Сарајеву замишљено у Београду, да су убице добиле оружје и бомбе којима 

су их опремили српски официри и званичници који припадају Народној Одбрани и, коначно, да је 

слање злочинаца и њиховог оружја у Босну организовано и извршено под руководством српских 

пограничних органа. 

Резултати истраге више не дозвољавају Царској и Краљевској Влади да очува став стрпљиве 

толеранције који је годинама показивала према овој агитацији чији је центар у Београду и која се 

отуда шири на територије Монархије. Уместо тога, ови резултати намећу Царској и Краљевској 

Влади обавезу да стане на крај овим интригама које представљају сталну претњу миру у Монархији. 

Да би се постигао овај циљ, Царска и Краљевска Влада сматра да је принуђена да од српске 

Владе захтева да јој пружи званично уверавање да ће осудити пропаганду уперену против Аустро-

Угарске, односно, да осуди читав низ покушаја чији је крајњи циљ да се од Монархије одвоје 

територије које јој припадају; и да се обавеже да ће свим средствима која јој стоје на располагању 

сузбијати ову злочиначку и терористичку пропаганду. Да би овим уверавањима дала свечани 

карактер, Влада Краљевине Србије ће на првој страни свог служеног гласила од 26/13. јула објавити 

следећу изјаву: 

"Влада Краљевине Србије осуђује пропаганду уперену против Аустро-Угарске, односно, читав низ 

покушаја чији је крајњи циљ да се од Монархије одвоје територије које јој припадају, и најискреније 

жали због ужасних последица тих злочиначких активности. 

"Влада Краљевине Србије изражава жаљење због тога што су српски официри и званичници 

учествовали у горе поменутој пропаганди и на тај начин довели у опасност пријатељске и 
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добросуседске односе, за чије је неговање Краљевска Влада дала најсвечаније обећање у својим 

изјавама од 31. марта 1909. године. 

Краљевска Влада, која не одобрава и одбацује сваку идеју и сваки покушај мешања у судбину 

становништва било којег дела Аустро-Угарске, сматра својом дужношћу да најенергичније скрене 

пажњу официрима, званичницима и целокупном становништву Краљевине на чињеницу да ће у 

будуће поступати с највећом строгошћу против таквих лица која буду окривљена за било које такве 

активности, за чије спречавање и сузбијање Влада неће штедети напора." 

На ову изјаву ће се истовремено скренути пажња и Краљевској војсци путем наредбе Његовог 

Величанства Краља, као и њеним објављивањем у службеном гласилу војске. 

 

Влада Краљевине Србије ће надаље обећати следеће: 

1. Да ће забранити сваку публикацију која распирује мржњу и непоштовање према Монархији, а чија 

је општа тенденција уперена против територијалног интегритета Монархије; 

2. Да ће одмах распустити Народну Одбрану и конфисковати сва њена средства пропаганде, као и да 

ће на исти начин поступити против осталих савеза и удружења у Србији који се баве пропагандом 

против Аустро-Угарске; Краљевска влада ће предузети мере које су неопходне да би се обезбедило да 

распуштена удружења не буду у могућности да наставе своје активности под другим именом или у 

другим видовима; 

3. Да без одлагања искључи из јавне наставе у Србији све што служи или би могло послужити 

потхрањивању пропаганде против Аустро-Угарске, било да је везано за наставно особље или за 

методе наставе; 

4. Да уклони из војне или административне службе уопште све официре и службена лица која сносе 

кривицу за вођење пропаганде против Аустро-Угарске, а чија имена Царска и Краљевска Влада 

задржава право да саопшти Краљевској Влади приликом достављања материјалних доказа које сада 

поседује; 

5. Да се сагласи да органи Царске и Краљевске Владе сарађују у Србији на сузбијању субверзивног 

покрета упереног против интегритета Монархије; 

6. Да покрене судску истрагу против сваког учесника у завери од двадсет-осмог јуна који би могао 

бити пронађен на територији Србије; органи Царске и Краљевске Владе одређени у ову сврху 

учествоваће у поступцима који буду покренути у том циљу; 

7. Да ће с највећом хитношћу ухапсити мајора Војислава Танкосића и неког Милана Цигановића, 

српског званичника, који су компромитовани резултатима истраге; 

8. Да ће ефикасним мерама спречити учешће српских власти у кријумчарењу оружја и експлозива 

преко границе; да ће отпустити из службе и строго казнити припаднике Пограничне службе у Шапцу 

и Лозници који су помогли починиоцима злочина у Сарајеву да пређу границу; 

9. Да ће дати објашњење Царској и Краљевској Влади које се односи на неоправдане изјаве високих 

српских функционера у Србији и иностранству, који, без обзира на свој службени положај, нису 

оклевали да се изразе на начин који је непријатељски према Аустро-Угарској након атентата од 

двадесет-осмог јуна; 

10. Да без одлагања обавести Царску и Краљевску Владу о спровођењу мера предвиђених у напред 

наведеним тачкама. 

Царска и Краљевска Влада очекује одговор Краљевске Владе до суботе, двадесет-петог јула, 

најкасније у 6.00 сати поподне. 

 

Уз ову ноту приложен је подсетник који се односи на резултате истраге о Сарајеву, у мери у којој се 

они односе на званичнике чија су имена наведена у тачкама 7.и 8.(горе)." 

Прилог: 
"Кривична истрага која је предузета у суду у Сарајеву против Гаврила Принципа и његових другова 

због убиства почињеног на дан 28. јуна ове године, укључујући и кривицу саучесника, довела је до 

сада до следећих закључака: 

1. План да се убије надвојвода Франц Фердинанд за време његовог боравка у Сарајеву сковали су у 

Београду Гаврило Принцип, Недељко Чабриновић, извесни Милан Цигановић и Трифко Грабеж, уз 

помоћ мајора Воје Танкосића. 

2. Шест бомби и четири пиштоља типа Браунинг, укључујући и муницију - које су злочинци 

употребили као оруђе - набавили су и дали Принципу, Чабриновићу и Грабежу у Београду извесни 

Милан Цигановић и мајор Воја Танкосић. 

3. Бомбе су ручне гранате које потичу из складишта оружја српске војске у Крагујевцу. 
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4. Да би се обезбедио успех атентата, Цигановић је обучио Принципа, Чабриновића и Грабежа како се 

користе гранате а Принципу и Грабежу давао часове из гађања пиштољем типа Браунинг у шуми у 

близини стрелишта у Топчидеру. 

5. Да би се Принципу, Чабриновићу и Грабежу омогућио прелаз преко босанско-херцеговачке 

границе као и да прокријумчаре оружје Цигановић је организовао читав тајни систем превоза. Улазак 

злочинаца и њхиовог оружја у Босну-Херцеговину омогућили су главни погранични званичници у 

Шапцу (Раде Поповић) и Лозници, као и царински службеник Будивој Грбић из Лознице, уз учешће 

више других лица." 

Приликом предаје ове ноте, молим Вас, Екселенцијо, да усмено додате такође да - у случају 

да да се безусловно позитиван одговор Краљевске Владе не добије у међувремену - по истеку рока од 

48 сати који се помиње у овој ноти, а који се рачуна од дана и сата када Ви то објавите, обавезни сте 

да напустите Царску и Краљевску амбасаду у Београду, заједно с својим особљем. 

*** 

Др Лаза Пачу, вршилац дужности председника владе и министра иностраних послова- Свим 

Посланствима Србије, Београд, 10/23. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Данас поподне у 6.00 часова посланик Аустро-Угарске уручио ми је ноту која се односи на сарајевски 

злочин, у којој су садржани захтеви владе Аустро-Угарске и у којој се инсистира на одговору српске 

владе у року од два дана, тј. до суботе у 6.00 часова поподне. Усмено ме је обавестио да ће он и 

његово особље напустити Београд уколико не прими повољан одговор у утврђеном року. 

Будући да су неки министри одсутни из Београда, српска влада још није донела никакву 

одлуку, али сам у могућности да већ сада констатујем да су захтеви такви да их ниједна српска влада 

не би могла прихватити у целини. 

 

*** 

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар- 

Његовом Царском Величанству Цару Русије, Београд, 11/24. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

Синоћ је аустроугарска влада предала српској влади ноту која се односи на злочин у Сарајеву. 

Србија, свесна своје међународне обавезе, од тренутла када је ужасни злочин почињен, изјављивала 

је да га осуђује и да је спремна да отвори истрагу у Србији уколико се на суђењу које су организовале 

аустроугарске власти докаже саучесништво неких њених поданика. Међутим, захтев садржан у 

аустроугарској ноти за Србију је непотребно понижавајући и неспојив с њеним достојанством као 

независне државе. На пример, од нас се захтева да беспоговорно дамо изјаву владе у "Службеном 

гласнику", као и да Суверен да налог војсци, којом треба да престанемо са духом непријатељства 

према Аустрији и да сами себе окривимо за криминалну слабост у погледу издајничке интриге. Даље 

се од нас тражи да дозволимо аустроугарским званичницима да дођу у Србију и да учествују с нашим 

званичницима на суђењу и да надгледају испуњавање осталих услова постављених у ноти. Од нас се 

тражи да прихватимо те захтеве у целини у року од четрдесет-осам сати; у противном ће 

аустроугарско Посланство напустити Београд. Спремни смо да прихватимо оне аустроугарске услове 

који су у складу с положајем једне независне државе, као и оне које нам Ви, Величанство, евентуално 

будете саветовали да их прихватимо, а сва лица чије саучесништво у злочину буде доказано биће 

строго кажњена с наше стране. Неки од захтева нису могли бити испуњени без промена у нашем 

законодавству, за шта би било потребно време. Дат нам је сувише кратак рок. Можда ћемо по истеку 

тог рока бити нападнути од стране аустроугарске војске која се концентрише на нашој граници. 

Нисмо у стању да се одбранимо и молимо Вас, Величанство, да нам притекнете у помоћ што је 

могуће пре. Много цењена добра воља коју сте, Величанство, толико пута показали према нама улива 

нам чврсту веру да и овог пута наш апел Вашем племенитом словенском срцу неће остати без одјека. 

У овом критичном тренутку изражавам осећања српског народа молећи Вас, Величанство, да 

се заинтересујете за судбину Краљевине Србије. 

 

*** 

Господин Н. Пашић, председник владе и министар иностраних послова- 

Свим посланствима Србије, Београд, 12/25. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 
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Представницима савезничких влада је данас у Министарству иностраних послова саопштен кратак 

Резиме одговора краљевске владе. Они су обавештени да ће одговор бти у потпуности помирљив по 

свим тачкама, као и да ће српска влада прихватити аустроугарске захтеве колико год је то могуће. 

Српска влада верује да ће аустроугарска влада, уколико није решена да води рат по сваку цену, наћи 

могућност да прихвати пуно задовољење које је у свом одговору понудила српска влада. 

 

*** 

(ОДГОВОР СРПСКЕ ВЛАДЕ НА АУСТРОУГАРСКУ НОТУ) 

Београд, 12/25. јул 1914. године 

Влада Краљевине Србије је примила документ Царске и Краљевске Владе од 23. овог месеца и 

уверена је да ће њен одговор отклонити сваки неспоразум који прети да уништи пријатељске и 

добросуседске односе између Аустријске Монархије и Краљевине Србије. 

Краљевској влади је познато да нигде није било поновних протеста против велике суседне 

монархије као што су они који су пре извесног времена били изражени у Скупштини, као и у изјави и 

акцијама одговорних државних представника у то време, а који су окончани српском изјавом од 31. 

марта 1909. године; надаље да, од тог времена ни разне корпорације у Краљевини ни званичници 

нису покушали да промене политичко и правосудно стање које је створено у Босни и Херцеговини. 

Краљевска влада изјављује да Ц. и К. (Царска и Краљевска) Влада није уложила никакве протесте у 

том смислу сем у случају једног уџбеника, у вези са чим је Ц. и К. Влада примила потпуно 

задовољавајуће објашњење. За време балканске кризе Србија је у бројним случајевима дала доказе о 

својој мирољубивој и умереној политици и само захваљујући Србији и жртвама које је поднела у 

интересу мира у Европи тај мир је и очуван. 

Краљевска Влада не може бити одговорна за изјаве приватног карактера, као што су, на 

пример, новински чланци и мирољубив рад друштава, изјаве које су сасвим уобичајена појава у 

другим земљама, и које обично нису под контролом државе. Ово, утолико пре, будући да је 

Краљевска Влада показала велику предусретљивост у решавању читавог низа питања која су настала 

између Србије и Аустро-Угарске, чиме је успела да реши већи број тих питања, у прилог напретка 

обе земље. 

Краљевска Влада је стога била болно изненађена тврдњама да су држављани Србије 

учествовали у припремама за злочин у Сарајеву. Влада је очекивала да ће бити позвана да учествује у 

истрази о том злочину, и била је спремна, да би доказала своју потпуну коректност, да предузме мере 

против свих лица у вези с којима евентуално прими обавештење. 

У складу са жељама Ц. и К. Владе, Краљевска Влада је спремна да преда суду, без обзира на 

положај и чин, сваког српског држављанина за чије учешће у злочину у Сарајеву буде примила доказ. 

Она се посебно обавезује да на првој страни званичног гласила од 26. јула објави следећу изјаву: 

Влада Краљевине Србије осуђује сваку пропаганду која би била уперена против Аустро-Угарске, тј. 

такве активности у целини, чији је циљ одвајање извесних територија од Аустроугарске Монархије, и 

искрено жали тужне последице ових злочиначких махинација .... 

Краљевска Влада жали што су, према ноти Ц. и К. Владе, извесни српски официри и 

званичнци учествовали у пропаганди која је управо поменута, и што је то угрозило пријатељске 

односе у погледу чијег неговања се Краљевска Влада свечано обавезала изјавом од 31. марта 1909. 

године.... 

 

Краљевска Влада се надаље обавезује: 

1. Да у току следећег редовног заседања Скупштине, у прописе о штампи унесе клаузулу о томе да ће 

распиривање мржње или непоштовања према Монархији бити најстроже кажњено, као и свака 

публикација чија је општа тенденција уперена против територијалног интегритета Аустро-Угарске. 

С обзиром на предстојећу ревизију устава, она се обавезује да ће извршити измену и допуну члана 22, 

уставног закона, којом се дозвољава конфискација таквих публикација будући да је то сада немогуће 

према јасној дефиницији члана 12. устава. 

2. Влада не поседује никакве доказе, а нота Ц. и К. владе их не пружа, да су друштво "Народна 

Одбрана" и друга слична друштва до сада извршила било какве злочиначке радње овакве врсте преко 

било ког свог члана. Без обзира на то, Краљевска Влада ће прихватити захтев Ц. и К. Владе и 

распустити друштво "Народна Одбрана", као и свако друштво које би било против Аустро-Угарске. 

3. Влада Краљевине Србије се обавезује да без одлагања уклони из јавног упутства у Србији све што 

би могло допринети пропаганди упереној против Аустро-Угарске под условом да Ц. и К. Влада 
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достави стварне доказе ове пропаганде. 

4. Краљевска Влада је такође спремна да отпусти официре и званичнике из војске односно државне 

службе у односу на које судска истрага докаже да су криви за радње против територијалног 

интегритета Монархије; она очекује да јој Ц. и К. Влада саопшти, у циљу отпочињања истраге, имена 

тих официра и званичника, као и чињенице које им се стављају на терет. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Краљевска Влада је дала налог да се на дан пријема ове ноте, увече, ухапски мајор Војислав 

Танкосић. Међутим, што се тиче Милана Цигановића, који је држављанин Аустроугарске Монархије 

и који је до 28. јуна био запослен у Одељењу железнице, до сада није било могуће пронаћи га, због 

чега је издат налог за његово хапшење. 

Моли се Ц. и К. Влада да стави до знања, чим то буде могуће, а у циљу спровођења истраге, 

постојећи основ за сумњу и доказе о кривици, који буду резултат истраге у Сарајеву. 

8. Српска Влада ће проширити и завести строже мере од постојећих у циљу сузбијања кријумчарења 

оружја и експлозива. 

Подразумева се да ће Влада одмах предузети мере и строго казнити службена лица пограничне 

службе на линији Шабац-Лозница који су прекршили своју дужност и дозволили починиоцима 

злочина да пређу границу. 

9. Краљевска Влада је спремна да да објашњења о изјавама које су њени званичници у Србији и у 

иностранству дали у интервјуима након злочина и који су, према тврдњама Ц. и К. владе, били 

непријатељски према Монархији. Чим Ц. и К. Влада детаљно истакне где су те изјаве дате и успе да 

докаже да су те изјаве стварно дали односни функционери, Краљевска Влада ће се лично постарати 

да се прикупе потребни докази. 

10. Краљевска Влада ће обавестити Ц. и К. Владу, уколико то већ није учињено овом нотом, о 

предузетим мерама о којима је реч чим буде дат налог се предузме нека од тих мера и чим она буде 

спроведена. 

Влада Краљевине Србије верује да је у заједничком интересу да се не доноси исхитрено 

решење ове ствари и стога, у случају да Ц. и К. Влада не буде сматрала да је задовољна овим 

одговором, спремна је као и увек да прихвати мирно решење, било да одлуку о овом питању донесе 

Међународни суд у Хагу или препуштањем одлуке Великим Силама које су учествовале у изради 

изјаве коју је српска Влада дала 18/31. марта 1909. године. 

 

*** 

Барон Гизл фон Гизлинген, аустроугарски посланик у Београду- 

Господину Н. Пашићу, председнику владе и министру иностраних послова 

Београд, 12/25. јул 1914. године 

 

Господине, 

Како је рок одређен у ноти коју сам, по налогу своје владе, уручио Његовој екселенцији господину 

Пачуу, у четвртак, пре два дана, у 6.00 сати поподне, сада истекао, а нисам примио задовољавајући 

одговор, част ми је обавестити Вас, Екселенцијо, да вечерас напуштам Београд заједно са особљем 

Царског и Краљевског Посланства. 

Заштита Царског и Краљевског Посланства, заједно са свим што му припада, анексима и архивом, 

као и брига о поданицима и интересима Аустро-Угарске у Србији, поверава се Царском Посланству 

Немачке. 

Коначно, желим званично да изјавим да од тренутка када ово писмо стигне до Вас, Екселенцијо, 

прекид дипломатских односа између Србије и Аустро-Угарске ће имати карактер свршеног чина.  

Част ми је... итд. 

 

**** 
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Господин Н. Пашић, председник владе и министар иностраних послова- 

Свим посланствима Србије, Београд, 12/25. јул 1914. године 

 

Данас у 5.45 часова поподне саопштио сам одговор на аустроугарску ноту. Вечерас ћете добити 

интегралан текст одговора. Из њега ћете видети да смо учинили колико смо могли. Када сам уручио 

ноту аустроугарском посланику, он је рекао да ће морати да је упореди са инструкцијама које је 

добио, као и да ће онда одмах дати одговор. Чим сам се вратио и Министарство, обавештен сам нотом 

од стране аустроугарског посланика да није задовољан нашим одговором и да напушта Београд исто 

вече, заједно с целокупним особљем посланства. Заштиту Посланства и његове архиве, као и бригу о 

аустријским и немачким интересима поверио је посланству Немачке. На крају је изјавио да се по 

пријему ноте дипломатски односи између Србије и Аустро-Угарске имају сматрати дефинитивно 

прекинутим. 

Влада Краљевине Србије позвала је Скупштину да се састане 14/27. јула у Нишу, куда вечерас 

одлазе сва министарства са особљем. Престолонаследник је, у име Краља, издао наређење о 

мобилизацији војске, а сутра и прекосутра издаће се прокламација у којој ће се објавити да цивили 

који не подлежу војној служби треба да мирно остану код своје куће, док војници треба да се јаве у 

места према свом ратном распореду и да бране земљу како најбоље могу у случају да Србија буде 

нападнута. 

 

*** 

Његово Царско Величанство Цар Русије-Његовом Краљевском Височанству Престолонаследнику 

Србије, Петроград, 14/27. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

ТЕЛЕГРАМ 

Пов. Бр. 3675/а. 14/27. VII 1914. 

Обративши ми се у тренутку необично тешком, Ваше Краљевско Височанство није се 

преварило у осећајима којима сам обузет према Њему, као ни у Мојој срдачној наклоности 

према Српскоме Народу. Садашња ситуација привлачи Моју најоз- биљнију пажњу и Моја се 

Влада труди свом снагом да уравна тешкоће које су се појавиле. Ни најмање не сумњам, да 

Ваше Височанство и Краљевска Влада неће потпомоћи овај посао чинећи све што може да се 

дође до решења које би октлонио нов рат a сачувало достојанство Србије. 

Докле год буде и најмање наде да се избегне проливање крви, сви Моји напори тежиће томе 

циљу. Ако пак не успемо упркос наше најискреније жеље, нека Ваше Височанство буде 

уверено да ни у томе случају Русија неће напустити Србију. 

Николај 

 

*** 

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар-

Његовом Царском Величанству Цару Русије, Ниш, 17/30. јул 1914. 

године 

(телеграфским путем) 

 

Дубоко дирнут телеграмом који сте, Величанство, изволели да ми јуче 

упутите, хитам да Вам захвалим из свег срца. Можете бити уверени, 

Величанство, да су срдачне симпатије које Ви, Величанство, осећате 

према мојој земљи посебно цењене и да испуњајау наша срца уверењем 

да је будућност Србије сигурна, сада када је предмет љубазне бриге 

Вашег Величанства. Ови болни тренуци могу само ојачати споне дубоке привржености које 

повезују Србију и Свету Словенску Русију, а осећања вечне захвалности која гајимо због 

помоћи и заштите коју нам указујете, Величаство, заувек ће имати своје место у срцима свих 

Срба. 

 

*** 
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Гроф Леополд Берхтолд, министар иностраних послова Аустро-Угарске 

Господину Н. Пашићу, председнику владе и министру иностраних послова 

Беч, 15/28. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

 

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. 

 

*** 

Господин Н. Пашић, председник владе и министар иностраних послова 

Свим Посланствима Србије 

Ниш, 15/28. јул 1914. године 

(телеграфским путем) 

Данас у подне аустроугарска влада је Србији објавила рат путем отвореног телеграма српској 

влади. 

Сматрајући незадовољавајућим одговор српске владе Аустроугарска је 28. јула 1914. у 11 

часова објавила рат Србији обичном поштом телеграм са садржајем: 

Краљевска влада Србије није на задовољавајући на чин одговорила на ноту датирану 23. 

јулом 1914. којујој је предао аустроугарски посланик у Београду. Зато Царско-краљевска 

влада налази даје принуђена да се ослони на силу оружја ради очувања својих права и 

интереса. 

Аустроугарска сматра да ce од овог тренутка налази у рату са Србијом. 

Дан касније Аустроугарска је почела са бомбардовањем Београда 
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 Русија је ставила до знања да „неће напустити Србију― и мобилисала је војску у 

пограничним окрузима. На то је Немачка 1. августа објавила рат Русији, а два дана касније и 

Француској. То је активирало систем савеза и за неколико дана читава Европа се нашла у 

рату. Србија је прихватила наметнути рат. Проглашена је општа мобилизација, а седиште 

владе и других државних институција из Београда пренето је у Ниш. 

 

Регентска прокламација од 29. јула 1914. 
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. Кад је год Бечу требало, 

давана су најсвечанија обећања да ће се са Србима и Хрватима праведно поступати, па је ипак све то 

остало неиспуњено. Залуду су српски и хрватски граничари и толики други наши јунаци лили крв по целој 

Европи и за славу и корист бечког двора, залуду су биле жртве које је Србија за владе Мога деде 

поподневла кад је помагла да се спасава царски престо од незадовољних и побуњенх његових народа, 

залуду је Србија увек радила све што је могла да живи у пријатељству са суседном царевином, — све то 

није ништа помогло. 

И Србија као држава и наш народ, где год био, свакад и свуда су сумњичени, и зато су увек запостављени 

другим народима. Пре 36 година заузела је Аустрија српску Босну и Херцеговину, које су устале биле да 

се ослободе, а пре шест година коначно их присвојила бесправно, убећавши им уставне слободе које, 

онакве какве су дане, нису ни у колико народ задовољиле. Све је то створило дубоко незадовољство у 

народа, нарочито у бујне и неразмишљене омладине, па је напослетку изазвало отпоре, па и сарајевски 

атентат. 

Србија је тај кобни догађај искрено ожалила, осудила и изјавила готовост да ће предати суду сваког 

саучесника: али је брзо са запрепашћењем видела да Аустријанци за њ бацају одговорност не на своју 

рђаву управу или на поједине кривце самог дела, него на Краљевину Србију. Без обзира што је оно 

убијство извршио само један човек, њен поданик, уз припомоћ неколико другова, и то у њиховој земљи, 

пред очима свих њених власти, Аустрија је зато окривила наше чиновнике и официре, спрску Владу, и 

напослетку целу Краљевину Србију и све Србе где год их има. Такво оптуживање једне независне државе 

за туђе кривице, јединствено је у историји Европе, где онака злочина дела на жалост нису ретка. У смислу 

окривљења поднела је аустроугарска влада 10. овог месеца Мојој Влади необичну представку с тешким 

оптужбама и захтевима, тражећи од Србије задовољење и остављајући јој рок од 48. сати за одговор. Моја 

је Влада, одговарајући жељама народа и потреби мира, коју осећа не само Србија, већ и цела Европа, хтела 

избећи по сваку цену сукоб, и зато је изашла у сусрет аустро-угарској влади до крајњих граница 

попустиљивости, преко којих не може ићи ниједна независна држава. 

Кад је о томе извештен аустро-угарски посланик, изјавио је одмах, да његова влада није задовољна 

одговором и прекинуо је дипломатске односе са Мојом владом. Тада су све пријатељске нам државе — на 

челу им братска нам Русија — покушале склонити аустро-угарску владу да пристане на мирно решење 

спора. На жалост, бечки државници осташе глухи према саветима мудрости и интересима човечанства. 

Они нам објавише јуче рат, не презајући да тиме изазову и недогледне последице једног заплета. 

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 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.(29.) јула 1914. год. 

у Нишу.       Александар с. р. 
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Манифест Краљевске владе од 25. јула 1914. 
Српском народу! 

Пре два дана поднела је Аустро-Угарска влада српској влади представку с извесним захтевима и оставила 

је рок, да се на то одговори, до вечерас у 6 сахата, стављајући у изглед прекидање дипломатских односа, 

ако не би добила задовољење. Српска је влада, знајући да одговара жељама вашим и потреби мира, коју 

осећа не само Србија, него — уверени смо — и цела Европа, изашла у сусрет царској и краљевској влади 

до крајњих граница попустљивости, преко којих не може ићи ниједна независна држава. 

Уздајући се у помоћ Божију, у своју правду, као и у пријатељство великих држава, које — уверени смо — 

желе исто тако, да се мир одржи, надамо се да ће се овај сукоб свршити мирно; али, како је аустро-угарски 

посланик вечерас изјавио у име своје владе, да није задовољан нашим одговором и да коначно прекида 

дипломатске односе, влада је српска принуђена да, за сваки случај, одмах предузме најпотребније 

војничке мере за одбрану земље. Сматрамо за дужност позвати народ на одбрану отаyбине, верујући да ће 

се нашем патриотском позиву сваки радо одазвати. Ако будемо нападнути, војска ће вршити своју 

дужност, а грађанима, који нису позвати под заставу, саветујемо да остану код својих домова и мирно раде 

своје послове. 

У Београду 12. јула 1914. године. 

Председник Министарског савета, Министар иностраних дела Ник. П. Пашић;  Министар финансија 
Др. Л. Пачу; Министар унутрашњих дела Стој. М. Протић; Министар грађевина Ј. П. Јовановић; 

Министар просвете и црквених послова Љ. Јовановић; Министар правде М. С. Ђуричић; Министар 

народне привреде Др. В. Јанковић; Министар војни,пуковник Душан П. Стефановић 

 

Врховни командант српске војске био је регент Александар Карађорђевић, а начелник 

генералштаба, војвода Радомир Путник. Српска војска је на почетку рата била распоређена у 

три армије, трупе одбране Београда и Ужичку војску. Мобилисано је око 450.000 војника и 

500 топова. Црна Гора, која је стала уз Србију мобилисала је 35.000  људи и 65 топова. 

Српска Врховна команда је главни непријатељски удар очекивала са севера, преко Саве и 

Дунава, па је тако распоредила своје снаге. Међутим, командант аустроугарске балканске 

војске Оскар Поћорек је, одлучио да главни напад изведе са запада, преко Дрине. Продирући 

преко Дрине, аустроугарска војска је свој главни удар усмерила према Ваљеву. Продор 

бројнијег непријатеља је у жестоким борбама успорила III српска армија, а за то време је II 

армија, под командом Степе Степановића, распоређена у близини Аранђеловца, извршила 

убрзани марш на Дрину. 

 

Регентска наредба војсци од 4. августа 1914. 
Јунаци! 

Највећи и заклети непријатељ наше државе и нашега народа изненада и без икаквог разлога насрнуо је 

бесомучно на нашу част и на наш живот. Аустрија, тај незајажљиви наш северни сусед, већ је нагомилала 

војску и учинила више покушаја да пређе нашу северну границу и да пороби нашу дивну Отаџбину. Њој 

као да је било мало што смо ми морали годинама мирно да слушамо јауке милиона наше браће, који су до 

нас допирали из Босне и Херцеговине, из Баната и Бачке, из Хрватске, Славоније, Срема и са нашег мора, 

кршне Далмације. Сада је затражила највише, тражи нашу главу, нашу независност, живот и част Србије. 

Јунаци! 
После сјајних успеха нашега оружја 1912. и 1913. године и државних тековина, које нам је признала цела 

Европа закљученим миром у Букурешту. Ја сам најискреније желео да се Србија и Моји драги ратници у 

миру одморе и окрепе од силних ратних напора, уживајући у тековинама својих победа. И зато је Србија 

била готово да се на миран начин објасни и споразуме с Аустро-Угарском о свима спорним питањима. 

Али се, нажалост, одмах увидело да Аустрија не иде на то да с нама преговара. Чак и да смо испунили све 

њене захтеве, она је била решила да нас нападне, да нас понизи и да нас убије. Зато су ти срамни захтеви 

Аустрије морали добити достојан одговор. Ја сам их са презрењем одбио, уверен да ћете сви ви ту 

срамоту, која је имала пасти на нас, бацити у лице ономе, који је покушао да њоме умрља сјај и славу 

вашега оружја. Стога сам вас и позвао у ово ратно доба да под вашим победоносним заставама, иако још 

уморни од скорашњих наших победа, станете опет на браник Отаџбине. 

Саопштење које вам сада чиним, јесте објава рата Аустрији. На оружје, Моји дични соколови! 

Јунаци! 
Ви ћете имати да се борите са једним непријатељем, који никад није имао ни ратне среће нити војничких 

победа! У овоме светом рату ја ћу вам бити врховни командант. Ми смо се прошле две године великим 
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делом упознали у бојној ватри. И ја сам се на Куманову, Битољу и на Брегалници са поносом дивио вашој 

свесној храбрости и вашем беспримерном самопрегоревању. Зато сам и уверен да ћете ви и овога пута, на 

бранику отаyбине и у великом делу ослобођења српскога робља умети само да увећате славу и лепи глас 

српскога оружја и вашега јунаштва. 

Јунаци! 
Поред братске Црне Горе и свих осталих Срба, који ће се против Аустрије борити где се тко буде затекао 

и чиме буде могао, ви ћете у овој великој борби као своје ратне другове имати са севера нашу моћну и 

силну браћу Русе, чији је узвишени цар Никола II, на први глас о аустријском нападу на Србију, одлучно и 

витешки са целом оружаном Русијом стао на одбрану српства и словенства. С друге стране уз Русе су 

стали раме уз раме њихови храбри савезници, а наши осведочени пријатељи Французи, који су већ 

отпочели огорчену борбу с аустријским савезником, Немачком. 

Јунаци! 
На свету нема светлије дужности него што је одбрана своје државе, своје нације и вере, одбрана свога 

огњишта, својих старих и нејаких. Стога, с вером у Бога, у његову правду и милост, пођимо напред 

уверени у победу и украсимо наше заставе новим ловорикама, јер је на тим заставама Провиђење 

исписало данас јасније него икад наш ратни поклич: 

„У бој за слободу и независност српског народа! — 

Живела Србија! 

Живела Моја дична војска!― 

Крагујевац, 22. јула 1914. године. 

Врховни командат војске престолонаследник Александар 
          

Аустроугарска војска Српска војска 
Врховни командант надвојвода 
Фридрих, начелник штаба Врховне 
команде генерал Конрад фон 
Хецендорф- само Балканска армија око 
290.000  

Врховни командант: регент Александар 
Карађорђевић, начелник штаба Врховне 
команде војвода Радомир Путник, помоћник 
начелника штаба генерал Живојин Мишић-око 
400.000 

група командант локација група командант локација 
2 армија (4, 
7. и 9. 
корпус)  

генерал Бем 
Ермоли  

У Срему и 
Банату 

1 армија 
(Тимочка I, 
Моравска, 
Дунавска и 
Тимочка дивизија 
II позива и 
Коњичка 
дивизија) 

генерал 
Петар 
Бојовић 

С.Паланка-
Топола-Рача 

5.армија (8. 
и 13. корпус 

генерал Либо
ријус фон 
Франк  

Бијељина-
Зворник-
Брчко 

2.армија 
(Шумадијска, 
Моравска, 
Дунавска и 
Комбинована 
дивизија I позива) 

генерал 
Степан 
Степановић 
 

Аранђеловац-
Лазаревац 

6.армија (1
5. и 16. 
корпус 

командант 
Балканске 
војске 
генерал 
Оскар фон 
Поћорек 

Власеница-
Рогатица-
Сарајево 

3.армија 
(Дринска I и 
Дринска дивизија 
II позива, 
Шабачки, 
Лознички, 
Обреновачки и 
Љубовијски 
одред 

генерал  
Павле 
Јуришић 
Штурм  

Од ушћа 
реке  
Колубаре до 
Љубовије 

   Ужичка војска 
(Шумадијска 
дивизија II 
позива, Ужичка 
бригада и Лимски 
одред) 

генерал 
Милош 
Божановић  

Ужице-Бајина 
Башта-Прибој 
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Регент Србије Александар Његовом величанству краљу Црне Горе — Цетиње 

Т Е Л Е Г Р А М  

- 14/27. VII 1914. 

Покушали смо све могуће не би ли могли уштедити српском народу нове жртве и терете, али 

нисмо успели, јер је Аустро-Угарска тражила да принесемо на жртву драгу независност. 

Бог је ваљда тако хтео да српски народ још једном стави свој живот у одбрану целога 

Српства. 

Уверен сам да мој драги деда још јаче може да цени колико је био неоправдан захтев Аустро-

Yгарске, који је смишљен био да зада смртан удар сјајној будућности српског народа. 

Испуњен сам великом радошћу кад сам сазнао, и ако у то нисам ни сумњао, да се Црна Гора 

солидарисала са Србијом у одбрани српскога народа. 

Наредбу за мобилизацију деле српске војске издао сам. 

Свемогући Бог и помоћ царске и моћне Русије биће на страни српске правде, а тако исто и 

јавно мнење цивилизоване Европе. 

Шаљем поздрав мојем мудром и драгом деди и храброј црногорској војсци.
1
 

Александар 

 

Краљ Никола Петровић — Цетиње Његовом краљ. височанству насљеднику Александру — 

Београд 

 

Т Е Л Е Г Р А М   

14/27. VII 1914. 
Понос српског племена није допустио да се иде даље у попуштању. Слатке су жртве које се 

подносе за правду и независност народну. 

У име Божје, а уз помоћ наше вјековне заштитнице моћне Русије и симпатије цивилизованих 

народа, наш ће Српски Народ и из овога великог наметнутог му искушења победнички изаћи 

и обезбедити своју сјајну будућност. 

Моји Црногорци већ су спремни на граници, да гину у одбрани наше независности. 

Живио, мој мили унуче, на радост твојега драгога оца 

и моју! 
Живела храбра српска војска! Живјело наше мило Српство! 

Твој дјед Никола 

 

ТОК РАТНИХ ОПЕРАЦИЈА У 

СРБИЈИ 1914 

 

 До одлучујуће битке дошло је на 

планини Церу (Битка на Церу) у 

северозападној Србији. Српска војска је у 

вишедневним тешким борбама у покрету 

однела победу, а потом протерала 

непријатељску војску преко Дрине и Саве. 

Непријатељу су нанети велики губици, али и 

српска војска је изгубила скоро 20.000 

војника.  
 

               Бојиште на Церу 
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Заробљени аустроугарски војници после Церске битке 

 

У Церској бици српске снаге су имале 2.068 погинулих, 11.519 рањених и 8.823 

заробљених и несталих војника подофицира и официра, док су аустроугарски губици 

износили око 23.000 војника, подофицира и официра и око 4.000 заробљених. 

 

 

Генерал Степан Степановић, командант Друге 

српске армије, због изузетних заслуга у руковођењу 

и командовању у Церској бици унапређен је у чин 

војводе, 29. августа 1914. године 

 

 

 

Током августа 1914. аустроугарска војска је у 

Мачви и Јадру починила злочине над српским 

цивилним становништвом. Стрељано је или 

обешено око 4 000 стараца, жена, деце и ратних 

заробљеника. Били су то први ратни злочини у 

Европи у 20. веку. 

Како би за себе везала што више 

аустроугарских војника, српска војска је, на захтев 

савезника, септембра 1914. године кренула у 

офанзиву. Уз велике губитке у бици на Легету код 

Сремске Митровице, када је за један дан страдао скоро читав пук Тимочке дивизије, српска 

војска је заузела део Срема са Земуном. Убрзо потом, црногорска и српска војска су продрле 

у Херцеговину и источну Босну и стигле близу Сарајева. Међутим, повукле су се већ после 

неколико недеља јер је почела нова аустроугарска офанзива на Дрини. 
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Аустроугарски логор код Крупња, Србија, 1914. 

 

БИТКА НА ДРИНИ 
 

 Аустроугарска балканска армија (Пета и Шеста армија), попуњена новим људством и 

ратном техником 8. септембра 1914. поново је упала у Србију преко Дрине, из правца Босне. 

Почеле су тешке рововске борбе, уз непрестаане јурише једне и друге војске. Најжешће 

борбе вођене су на Гучеву и Мачковом камену.Овај низ борби које је српска војска водила са 

циљем да заустави други покушај Аустроугарске да продре у Србију назива се Битка на 

Дрини.  

Српска Друга армија успела је да задржи Пету аустроугарску на обалама доње Дрине, 

док је Шеста армија прешла Дрину, потисла српску Трећу армију и заузела Гучево, Борању и 

Јагодњу, десним крилом избивши на Соколску планину.  

Српска Прва армија (генерал Петар Бојовић) противнападом је присилила десно 

крило противника на повлачење до положаја Мачков камен - Црвење - Јаворник. После 

жестоких борби од 19. до 22.септембра 1914 са наизменичним узастопним јуришима и 

борбама прса о прса, (Битка на Мачковом камену)  аустроугарске снаге  због велике 

надмоћности артиљерије приморавају на повлачење српске јединице. Губици српске војске 

износили су око 800 погинулих, 5.700 рањених и онеспособљених за борбу, а код 

Аустроугара око 1.200 погинулих, док остали губици нису познати. 
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 На положајима на Гучеву, фронту дугом око 17 километара, од Лознице (село 

Жеравље) до Цариграда и Перине, који су тада достигнути започела је фронтовска битка која 

ће потрајати 55 дана. Због недостатка артиљеријске муниције српски војници су се својим 

рововима приближавали непријатељу на најближе одстојање, како би се онемогућило дејство 

непријатељске артиљерије.  

После вишенедељних крвавих борби, бројнији непријатељ почео је да потискује 

српску војску, којој је понестајало муниције, посебно артиљеријске. Крајем новембра 1914, у 

непријатељским рукама били су Ваљево и Ужице, а 2. децембра аустроугарска војска је ушла 

и у Београд.  

Окончавањем битке на Дрини и продором Аустроугара у Србију отпочеле су 

операције српске војске крајем 1914. године, чији је најзначајнији део Колубарска битка.  

 

 

Генерал Живојин Мишић, за победу у Колубарској бици 

унапређен у чин војводе 

 

 

 Команду над Првом српском армијом преузео је 

генерал Живојин Мишић. Он је у први мах непријатељу 

препустио мањи део територије, повукавши своје јединице 

на нове положаје. За то време прегруписао је и одморио своју 

армију. Из Грчке је стигла и дугоочекивана топовска 

муниција. Почетком децембра почела је офанзива српске 

војске на реци Колубари (Колубарска битка). За две недеље 

српска војска је непријатељу нанела тежак пораз и до 15. 

децембра у потпуности ослободила своју територију, 

престоницу Београд, заробивши више десетина хиљада непријатељских војника. 

Аустроугарска војска је протерана из Србије чиме су окончане борбе на балканском ратишту 

током јесени 1914. године. 

 Губици српске војске били су: погинулих - 20.208; рањених - 84.185; заробљених и 

несталих 36.336. Губици аустроугарске Балканске војске износили су: погинулих - 27.216 

(војника и подофицира) и 1.080 (официра); рањених - 118.911 (војника и подофицира) и 3.211 

(официра); заробљених - 1.800 (војника и подофицира) и 66 (официра); несталих - 73.988 

(војника и подофицира) и 656 (официра); болесних - 44.117 (војника и подофицира) и 2.599 

(официра). Из строја је избачено укупно 266.212 војника и подофицира и 7.592 официра. 

 

ЗЛОЧИНИ НАД СРПСКИМ ЦИВИЛИМА 
 

Сви упади аустроугарских снага у Србију били су праћени окрутним понашањем и 

злочинима према цивилима. Према проценама доктора Родолфа Арчибалда Рајса, укупан 

број цивилних жртава прве аустроугарске инвазије на Србију био је између 3.500 и 4.000, 

међу којима 82 деце млађе од 10 година, чак осам млађе од годину дана, 306 жена и велики 

број људи старијих од 60 година. 

Почетком децембра 1914. године, реконструисана је дотадашња радикалска влада 

Николе Пашића. Он је и даље био председник владе, али су у њу ушли и представници 

других странака. Влада је 7. децембра 1914. донела Нишку декларацију, којом су дефинисани 

ратни циљеви Србије. Прокламована је борба не само за одбрану Србије и њене слободе, већ 

и за ослобођење свих Срба, Хрвата и Словенаца и њихово уједињење 
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Декларација Краљевске владе од 7. децембра 1914. 
 

Влади је част изаћи пред Народно Представништво с овом изјавом: 

Она је образована с циљем да се у њеном саставу оличи и до краја ове велике кризе оличава јединство 

вољâ, снагâ и циљевâ наше земље. Уверена у поверење Народне Скупштине, докле год све своје силе 

ставља у службу велике ствари Српске Државе и Српско-Хравтског и Словеначког Племена. Влада сматра 

за своју прву дужност да се с бескрајним поштовањем поклони пред светлим жрвтвама храбро и вољно 

принесеним на олтар Отаџбине. Целој пак српској војсци и свима у њој, од оних који воде и командују до 

редова на предстражама, шаље изразе својег поверења, дивљења и захвалности за напоре које чине и 

жртве које за Отаџбину подносе. 

Наша млада и мала војска, чувајући леп глас који је стекла лањске и преклањске године, стала је сад 

достојно уза славне, многомилионе и старе војске великих народа, наших савезника, који с нама заједно 

воде борбу за ствар правде и слободе. То нам је историјска тековина, чији ће се големи значај сагледати и 

правилно оценити истом на свршетку ових мучних ратних дана. 

Уверена у решеност целога српскога народа да истраје у светој борби за одбрану свога огњишта и своје 

слободе, Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судобоносним тренуцима једини задатак 

да обезбеди усшешан 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. Сјајни успех 

који има да крунише ово војевање искупиће обилато крваве жртве које данашњи српски нараштај 

подноси. 

У тој борби српски народ нема избора, јер се између смрти и живота не бира. Он је на њу принуђен и 

водиће је са онаком истом несаломном енергијом с каквом се пре сто година борио за свој Васкрс из 

косовске гробнице. Влада ће се трудити да буде веран израз те решености народне, и она ће, верна својим 

моћним и јуначким савезницима, с поверењем у будућност чекати час победе. 

Влада зна за патње и терете које подноси војска и велики део народа, и чиниће све што је у људској снази 

да то олакша. Она ће предузимати, брзо и одлучно, све мере да снабдевање војске и нега рањеника буду 

све бољи, и ништа се у том погледу неће жалити. У споразуму с Вама, Господо Посланици, решиће се и 

мере којима ће се после рата олакшати народу да поврати своју истрошену снагу и среди своје имовно 

стање, а док је непријатељ још ту, она од свега срца шаље најбољој снази наше земље поклич: 

Напред, с Божјом помоћу, на непријатеља, у борбу за слободу! 

 

 

Важни догађаји у Србији 1914. године 
1914     

  24. јун - Краљ Петар због болести предао власт свом сину Александру.  
- Потписан Конкордат са Ватиканом, којим је установљена 
Београдска надбискупија 

  28. јун   - У Сарајеву Гаврило Принцип извршио атентат на аустроугарског 
престолонаследника надвојводу Франца Фердинанда и његову 
супругу Софију 

  23. јул Аустроугарска упутила ултиматум српској влади са десет захтева 
међу којима и право да аустроугарски полицијски органи воде 
истрагу на територији Србије у вези са атентатом у Сарајеву. 

  25. јул Српска влада, шаље помирљив одговор у коме прихвата већину 
услова, сем оног о вођењу истраге аустроугарских органа на 
територији Србије. Српска влада влада објављује општу 
мобилизацију и сели своје седиште у Ниш. 

  28. јул  - Аустроугарска објављује рат Србији, обичним телеграмом 
упућеним преко Букурешта. Русија објављује мобилизацију.  

  31. јул  – Русија тражи од Србије да склопи војни споразум са Бугарском 
и да јој уступи своје територије у Македонији. Српска влада 
одбија тај захтев. 

  6. август  - Аустроугарска објављује рат Русији. Србија објављује рат 
Немачкој. 

  16-19 

август 

- Битка на Церу- Србија побеђује Аустроугарску. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82


19 

 

  30. август - Савезници понудили Србији територијалне уступке на западу, уз 
обавезу да учини територијалне уступке у македонији, како би 
Бугарска пришла силама Антанте. Влада је понуду одбила. 

  1-14. 

септембар 

Војне операције у Срему. Две српске дивизије успешно прешле 
Саву док је трећа претпела велике губитке. Српске трупе прешле 
Дрину и заузеле Вишеград и Горажде 

  4. 

септембар 

Српска влада први пут пред Савезницима као свој ратни циљ 
истакла стварање државе у коју би ушли Срби, Хрвати и 
Словенци.Предвишена је и могућност укључивања Бугарске 

   8-17. 

септембар 

 Други Аустроугарски покушај да нападне Србију доживљава 
неуспех. 

  19. 

септембар 
– Битка на Мачковом камену. После обостраних јуриша српске 

трупе заузеле су тај важан положај. У борбама више од 5700 

српских војника и официра је погинуло или рањено укључујући и 

принца Ђорђа, који је рањен у ејдном јуришу. 

  2.децемба

р 
Аустроугарска понудила Србији сепаратни мир, који је српска 

влада одбила. 

Аустроугарске трупе ушле у напуштени Београд. 

  3-15. 

децембар 
 – Велика контраофанзива српске војске (Колубарска битка) и 

велика победа. Аустроугарска војска је 15. децембра протерана из 

Србије. Српска војска повратила и Београд. За победу генерал 

Мишић унапређен у чин војводе 

  7. 
децембар 

 – Народна скупштина усвојила „Нишку декларацију― којом је 

југословенски програм проглашен за званични ратни циљ Србије. 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80

