
Први светски рат у Србији и Ц.Гори 

 

Лекцију настављамо са догађајима,који су задесили 

Србију током 1914,1915 и 1916.године. 

После мобилизације,Србија се нашла на удару 

аустроугарских снага.Оскар Поћорек,ударио је са 

запада,преко Дрине,на Србију.Српска војска је била 

под командом регента Александра,а на челу 

генералштаба,био је Радомир Путник. 

Прва битка одиграла се на Церу,у августу 1914.цер је 

близу Шапца.Овде је генерал Степа 

Степановић,поразио надмоћнију,опремљенију 

аустријску војску.Ово је била и прва победа 

Србије,међу свим савезницима,у Првом светском 

рату. 

Уследиле су тешке борбе на Гучеву и Мачковом 

камену,а аустроугарске снаге,спремале су се за нове 

борбе.Команду над Првом српском 

армијом,преузима Живојин Мишић,који ће 

прегруписати војску,скратити  линију фронта и на 



КОЛУБАРИ,у децембру 1914,нанети још један пораз 

аустријским снагама.Ова победа,прославила је 

генерала Мишића и и изучава се на многим војним 

академијама широм света.Од мале,неспремне и лоше 

норужане Србије,ово нико није очекивао. 

После овога,уследиће тешки дани,појава 

тифуса,убиство цивила по Мачви и Јадру,од стране 

аустроугарских снага.Страшни злочини над 

цивилима,децом,женама.. 

Наредних 1о месеци,није било великих борби,али се 

зато спремала,велика немачка офанзива.Октобра 

1915,Аугуст фон Макензен,напао је Србију,са преко 

800000 војника.Уследила је борба за Београд.Београд 

су браниле јединице чувеног мајора Драгутина 

Гавриловића.Његов говор,сигурно знате,јер је много 

пута цитиран и представља суштину отпора,а 

гласи:“Војници,јунаци!врховна команда,избрисала је 

наш пук из бројног стања,наш пук је жртвован за част 

Београда и отаџбине.Ви,дакле немате да се бринете за 

ваше животе,они више не постоје!Зато напред у 

славу!За краља и отаџбину!Живео краљ,живео 

Београд“! 



Београд је пао,а уследила је офанзива са 3 стране,на 

Србију.Бугари са истока,аустрија са запада,немачка са 

севера.Србија је била пред сломом,али.. 

Уследило је повлачење преко Албаније,као једини 

избор,за које се краљ Петар,команда и влада 

одлучила.То је једна од најдраматичнијих епизода у 

нашој историји,позната као Албанска голгота 1915/16. 

Овде за сада стављамо тачку,па ћемо наставити 

следећи пут.Верујем да су вам ови догађаји  

познати.Пуно је серија,филмова,књижевних 

дела,направљено на тему Великог рата.Који су вам 

задаци? 

Прочитати ово горе наведено и имате 2 мала задатка. 

1.Напиши нешто о једној од понуђених 

личности:Степа Степановић,Живојин 

Мишић,Радомир Путник,Павле Јуришић..Избор је 

ваш. 

2.Пронађи и напиши нешто о Албанској голготи. 

Хвала на пажњи.Поздрав за све вас. 
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