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РАТ, БРОЈ КЕ И ПАТ ЊА

„Уоп ште узев, у ра ту се све сво ди на ци фре. Ту се не во ди ра чу на да ли 
је ко год отац по ро ди це, син хра ни лац или је ди нац, не су ђе ни бу ду ћи или 
вер ни су пруг. У днев ним из ве шта ји ма са мо се на ла зе крат ке но ти це 
у ко ји ма се на зна чу је да је у то ку да на би ло то ли ко мр твих, не ста-
лих или ра ње них. А иза тих ци фа ра от кри ва ју се сви бо ло ви и пат ње, 
све су зе ко је су про у зро ко ва не њи ма...“

 (Из спи са пу ков ни ка Дра гу ти на Ми лу ти но ви ћа „Мо је ко ман до вање 
Шу ма диј ском ди ви зи јом 2. по зи ва На род не вој ске“)

ДО МА ЋИН НА ФРОН ТУ

„Кад сам при ми јо I пи сму и у њој ви дио да ми пи шеш да су се кра ве 
оте ли ле и обе му шка те лад 5, ди нар сам отро ши јо јер сам ми сли јо да-
је све про па ло а оно опет фа ла Бо гу, ако ка ко знаш про дај су ве шљи ве 
и умо ли ми лу ти на ле ше ви ћа ако му ис ко чи где код по зна тог јун ца нек 
ку пи па нек је и до 100 дин пла ти, нек је и ве ћи од на шег и нек је сив. 
Или зе лен, дла ке. Та је дла ка нај здра ви ја ако не оно нек сто ји нај ви ше 
због кра ва, оста ће ле тос те во ди ти под тим на шим али и ја ко ће кад 
га има мо, во ло ве кад ни си про дао и те шко дру ге да се ку пе, не ка ји Се но 
све што ће пре те ћи ми мо на шу сто ку у ко та ру про дај на пла ти на-
пред па кад оће нек га ву че. Не ве руј ни ком рат но је до ба у вр ди ла ма 
кад ком кад уда ри ки ша нек по би је или смо ма љем по чу ка оно про шће 
око вот ња ка па све ди те дол 2 кр ма че, ито од ма, има ју шта је сти...“

 (Из пи сма по руч ни ка Ра дој ка Мај сто ро ви ћа при пад ни ка Шу ма диј ске ди-
ви зи је 2. по зи ва ко је је на пи сао бра ту Дра ги ши 28. мар та 1915. го ди не – 
об ја вље но у Ка та ло гу „Шу ма диј ска ди ви зи ја 1914–1918“)
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У СЛА ВУ РАТ НИ КА

Књи га је пи са на са ве ли ком до зом емо ци ја због то га што је у овом ра-
ту из ги ну ла го то во це ла му шка по пу ла ци ја мо је по ро ди це.

Ка да су тру ба чи по се ли ма и ва ро ши ма огла ша ва ли мо би ли за ци ју, 
све му шке гла ве зна ле су шта тре ба да учи не. По ку пи ли су се и упу-
ти ли на збор на ме ста сво јих пу ко ва. Мно ги ма је то био пут са ко га се 
ни су вра ти ли. Ме ђу њи ма би ла су и три мо ја ђе да: Ђу ни си је, Је ли си је 
и Ра ди во је ко ји су за гр ље ни кре ну ли у рат и ни је дан се ни је вра тио. 
За со бом су оста ви ли уцвје ље ну мај ку Ти ја ну, оца Са ву, су пру ге и 
број ну си ро чад. И Са вин брат Ва си ли је из гу био је у том ра ту сва три 
си на – офи ци ра До бро са ва, Ра ди са ва и Вла ди ми ра.

Ова књи га по све ће на је њи хо вом ју на штву и њи хо вој жр тви.
Веч на им сла ва! 
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СО КО ЛО ВИ IV ПУ КА

„Ви сте до би ве не за дат ке сјај но из вр ши ли. Ви сте још је дан пут по ка-
за ли да сте ве ли ки рат ни ци и не по бе ди ви ју на ци. Ни ка кве рат не те-
шко ће, ни ка кве жр тве ни су вас мо гле скре ну ти с пу та ча сти у од бра-
ни сво је отаџ би не и сво је сло бо де. Имај те стр пље ња и ис трај те са 
не по ко ле бљи вом ве ром у на шу ко нач ну по бе ду. Са мо ва ша гво зде на во-
ља и хра бра ра то бор ност спа шће роп ских му ка ва ше по ро ди це и ва-
ше до мо ве, те све ти ње због ко јих ча сни љу ди жи ве и уми ру.

Ви сте за слу жи ли сва ко при зна ње и див ну по хва лу.
Жи ве ли ви те зо ви IV пу ка!...“

 (Из На ред бе ко ман дан та 3. ар ми је ге не ра ла Ми ло ша М. Ва си ћа бр. 8328 
од 10. фе бру а ра 1917. го ди не)

ПОД ВИГ ДО БРО ВОЉ ЦА ГО СА РА

Ка да је ав гу ста 1914. го ди не на пад ну та Ср би ја до бро во љац Иван Го-
сар, Сло ве нац ко ји се до се лио у Ба ји ну Ба шту где је ра дио као шу мар, 
сту пио је у ре до ве Зла ти бор ског до бро во љач ког од ре да. У са ста ву од-
ре да као ре зер вни по руч ник уче ству је у свим бор бе ним ак ци ја ма на ле-
вој оба ли Дри не то ком 1914. го ди не. Са Ужич ким до бро во љач ким ба-
та љо ном кра јем 1915. го ди не сти же на фронт пре ма Бу гар ској где је 
те шко ра њен до спео у бу гар ско за ро бље ни штво. На зах тев Бе ча пре-
ба чен је у за твор у Бе о гра ду. Му че ња су би ла не за ми сли ва. Пред стре-
ља ње џе лат је по ку шао да му ве же очи, али је Иван од био ре чи ма: 
„Срп ски офи цир има пра во да умре отво ре них очи ју“. Док га је џе лат 
са за пре па шће њем гле дао, Го сар је са по гле дом у не бо уз ви ки вао: „Жи-
вео срп ски краљ – наш краљ! Жи ве ла Срп ска вој ска!“ 

(Из нео бја вље ног ру ко пи са ге не ра ла Ми ли са ва Се ку ли ћа)
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Рат ни ци у Ужич кој вој сци би ли су обич ни љу ди, до ма ћи ни, зе мљо-
рад ни ци ко ји су жи ве ли у по бр ђи ма по ја са „су ве гра ни це“, на шу ма-
диј ским бре жуљ ци ма, у до ли ни То пли це, жељ ни да, по сле рат них на-
по ра ко је су под не ли у бал кан ским ра то ви ма, ба рем ма ло про жи ве у 
ми ру. 

Об ја ву ра та до че ка ли су спрем ни на крај ње жр тво ва ње.
Ра ме уз ра ме са Ужи ча ни ма у кр ше ви ма и пла ни на ма за пад не Ср-

би је и ис точ не Бо сне бо ри ли су се Шу ма дин ци, То пли ча ни, до бро вољ-
ци из ис точ не Бо сне – ка дро ви ци, дру го по зив ци и тре ће по зив ци.

Ни ко, као што је то учи нио ко ман дант Шу ма диј ске ди ви зи је 2. по-
зи ва, опи су ју ћи бор це сво је ди ви зи је, ни је та ко вер но опи сао и све оне 
не у стра ши ве рат ни ке ко ји су се бо ри ли у Ужич кој вој сци: 

„На ши Шу ма дин ци, иако не на вик ну ти на ова кав вид бор бе, бо ри ли 
су се са мо она ко ка ко су у ста њу да се бо ре нај бо ље тру пе. Они су ги ну-
ли чи не ћи сва ко днев не под ви ге ко ји су за ди ви ли и са мог про тив ни ка. 
У мно гим од њих на ши слав ни ју на ци на шли су до стој не след бе ни ке... 
Сви од ре да, они су та ко хра бро ишли у смрт, као да ни ко за њи ма не-
ће за жа ли ти... Они су се бо ри ли са упор но шћу и хра бро шћу ко ја се 
рет ко сре ће... и да ли из раз бор ца рет ког ква ли те та и спо соб но сти...“.
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Да би ова књи га угле да ла све тлост да на, по ред лич ног на пор ног ра-
да ауто ра по би бли о те ка ма и ар хи ви ма, до ста са рад ни ка је по мо гло да 
се њен са др жај по пра ви у свим сег мен ти ма.

За хва љу јем ре цен зен ти ма про фе со ру исто ри је др Ми ло шу Ко ви-
ћу и ге не ра лу у пен зи ји мр Ми ли са ву Се ку ли ћу ко ји су ми упу ти ли 
ко ри сне су ге сти је да се књи га уса гла си са до са да шњим ис тра жи ва њи-
ма исто риј ске на у ке. Го спо ђи ца Сне жа на Не го ва но вић и го спо ђа Зо-
ра на Вој но вић су ми усту пи ле фо то гра фи је из њи хо ве бо га те фо то те-
ке. Про фе сор др Ви дан Ни ко лић ми је по мо гао да текст уса гла сим са 
са вре ме ним пра во пи сом срп ског је зи ка. Др Зо ран Ва цић, пред сед ник 
Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва, све срд но 
је при хва тио да бу де уред ник ове књи ге. 

По себ ну за хвал ност ду гу јем: Ми ле ту Ста ни ћу, Не на ди Љу шић и 
Ми ли ци Илић из Ар хи ва СА НУ, Љи ља ни Спа ић и Сне жа ни Ђу ро-
вић из Вој ног ар хи ва као и Гор да ни Ма лић из Цен тра за вој но на уч ну 
до ку мен та ци ју и ин фор ма ци ју, ко ји су ми омо гу ћи ли не сме тан рад и 
бр жи пут до ва ља не гра ђе за мо је ис тра жи ва ње.

За хвал ност ду гу јем и из да ва чу ко ји је у го ди ни ју би ле ја пре по знао 
зна чај те ма ти ке ко ја је об ра ђе на у овој књи зи и опре де лио се да ову 
књи гу пред ста ви јав но сти, али и го спо ди ну Бо ри сла ву Мак си мо ви ћу 
ко ји је књи гу пре по ру чио из да ва чу.

Хва ла и на уч ном са вет ни ку у пен зи ји др сци др мед Алек сан дру 
Не до ку, пу ков ни ку у пен зи ји Иси до ру Ђу ко ви ћу као и Мир ја ни Слав-
ко вић и Ли ди ји Црн ча нин, исто ри ча ри ма у За во да за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре Кра ље во – ко ји су ми омо гу ћи ли да до ђем до по да та ка 
ко ји се на ла зе у њи хо вој ар хи ви.

Трај на за хвал ност за по моћ, по др шку и раз у ме ва ње при па да и мо-
јој по ро ди ци.

Све не до след но сти и по гре шке у књи зи иду „на ду шу“ ауто ру.

АУТОР

ХВА ЛА
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Про шао је је дан цео век од по чет ка Пр вог свет ског ра та (Ве ли-
ког ра та – ка ко се на зи вао док ни је из био још је дан свет ски 

рат) у ко ме су па ле огром не људ ске жр тве, ко ји је со бом до нео епи де-
ми је за ра зних бо ле сти и за со бом оста вио ма те ри јал на ра за ра ња – не-
за пам ће но у до та да шњој исто ри ји. Пред исто риј ском на у ком пред сто-
ји да, са до вољ не исто риј ске дис тан це од јед ног ве ка, ра све тли истин-
ске узро ке, по во де, то ко ве и по сле ди це тог стра шног ра та.

Ова књи га пред ста вља по ку шај да се од го во ри на не ка пи та ња ве-
за на за уче шће Ужич ке вој ске у пр вој го ди ни Ве ли ког ра та.

При ка зу ју ћи деј ства Ужич ке вој ске ко ја су се од ви ја ла на по моћ-
ном прав цу опе ра ци ја ко је је из во ди ла Срп ска вој ска то ком пр ве рат-
не – 1914. го ди не у Ве ли ком ра ту, у овом де лу на објек ти ван на чин 
пред ста вље на је уло га ко ју је Ужич ка вој ска од и гра ла у за шти ти ле вог 
кри ла срп ских ар ми ја. Ин тен зи тет деј ста ва на фрон ту Ужич ке вој ске 
и ње на уло га од ме ре ни су и у од но су на уло гу ко ју су срп ске ар ми је 
од и гра ле из во де ћи опе ра ци је на глав ном прав цу.

Деј ства Ужич ке вој ске ста вље на су у окви ре оп штих рат них до га ђа-
ња на це лом фрон ту Срп ске вој ске и по сма тра на у кон тек сту узроч но-
по сле дич них ве за зна чај них од лу ка и на ре ђе ња Вр хов не ко ман де и по-
сту па ка су сед них је ди ни ца ко је су ути ца ле на деј ства Ужич ке вој ске.

Ре ал но је пред ста вље на и уло га по је ди них са ста ва и гру па ци ја ко-
је су бор бе на деј ства из во ди ле у са ста ву Ужич ке вој ске. Хро но ло шки 
за хват до га ђа ја на це лој ши ри ни фрон та деј ства Ужич ке вој ске као 
рат не фор ма ци је при мар но омо гу ћа ва ја сни ји пре глед исто вре ме ног 
бор бе ног рас по ре да и ин тен зи те та деј ста ва ње них по је ди них са ста ва 
и гру па ци ја на прав ци ма ан га жо ва ња и ли ни ја ма фрон та. Ста вља њем 
бор бе них деј ста ва у вре мен ски кон текст, омо гу ћа ва бо ље и ја сни је са-
гле да ва ње по кре та, ма не вра и деј ства по је ди них са ста ва и гру па ци ја. 
Та ква сво је вр сна ре кон струк ци ја до га ђа ја пру жа чи та о цу мо гућ ност 
да лак ше уочи син хро ни за ци ју деј ста ва и узроч но-по сле дич ну ве зу 

РЕЧ УНА ПРЕД
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успе ха и не у спе ха, по бе да и по ра за, у по је ди ним фа за ма ре а ли за ци је 
за ми сли, пла но ва и од лу ка. 

Нај ва жни ји окр ша ји при ка за ни су са не што ви ше де та ља ка ко би 
се ис та као ин тен зи тет рат них на по ра је ди ни ца и са ста ва и пре по зна-
ло жр тво ва ње по је ди на ца – офи ци ра и вој ни ка у од лу чу ју ћим тре ну-
ци ма бор бе. Ис так ну та је и уло га ко ју су од и гра ли по је ди ни ко ман-
дан ти и ко ман ди ри у кључ ним тре ну ци ма по њи хо ве је ди ни це. Кроз 
крат ке би о граф ске по дат ке пред ста вље ни су и ли ко ви по је ди них ко-
ман ди ра и ко ман да на та ко ји су би ли на че лу је ди ни ца Ужич ке вој ске.

До га ђа ји су пред ста вље ни на осно ву исто риј ских чи ње ни ца ко је су 
са др жа не у до ку мен ти ма исто риј ске гра ђе, без пре тен зи је из во ђе ња 
ана ли за (осим за вр шних за кљу ча ка) та ко да се оста вља чи та о цу да 
сам из во ди ана ли зе по је ди них до га ђа ја и до ла зи до за кљу ча ка о њи-
хо вим узро ци ма и по сле ди ца ма. 

Чи та о цу је омо гу ће но да исто вре ме но пра ти бор бе ни пут и деј ства 
„ужич ких пу ко ва“ на кон њи хо вог из два ја ња из са ста ва Ужич ке вој-
ске. Бор бе ни окр ша ји ових је ди ни ца пред ста вље ни су по себ ним по гла-
вљем, а њи хов да љи рат ни пут у нај оп шти јим цр та ма. Та ко су де таљ ни је 
пред ста вље на деј ства 4. пу ка 1. по зи ва у бор ба ма на Мач ко вом ка ме-
ну, 4. пу ка 2. по зи ва на Гу че ву као и 12. пу ка 2. по зи ва у бо ју на Ма ље-
ну у окол но сти ма ње го вог при вре ме ног из два ја ња из са ста ва Ужич ке 
вој ске.

По ве де ни ети мо ло шким зна че њем ре чи „Ужич ка вој ска“, на ро чи-
то код Ужи ча на, ство ре на је сли ка да су се у ње ном са ста ву бо ри ли са мо 
„че твр ти пу ко ви“ – 1, 2. и 3. по зи ва и ка дров ски пук. Пред ста вља њем 
са ста ва Ужич ке вој ске и уло ге ко ју су ти са ста ви од и гра ли у по је ди-
ним фа за ма бор бе то ком 1914. го ди не, рас пр ше на је за блу да да су 
Ужич ку вој ску чи ни ли са мо ужич ки пу ко ви и Ужи ча ни1. Јер, глав ну 
сна гу Ужич ке вој ске пред ста вља ли су Шу ма дин ци, свр ста ни у Шу ма-
диј ску ди ви зи ју 2. по зи ва, а у са ста ву Ужич ке вој ске би ли су и То пли-
ча ни – тре ће по зив ци 2. пре ко број ног пу ка... Сви они, ра ме уз ра ме са 
Ужи ча ни ма, бо ри ли су се хра бро, за сва ку чу ку и гу ду ру, од Па ла и 
Вла се ни це до Ко сје ри ћа и Пра ња на, за сва ки пе даљ Ср би је.

Деј ство Цр но гор ске вој ске са гле да ва но је са мо у оној ме ри у ко јој 
је оно ис по љи ло не по сред ни ути цај на успех или не у спех ре а ли за ци-
је пла ни ра них деј ста ва Ужич ке вој ске, те је у том сми слу пред ста вље-
но углав ном кроз са деј ство Ужич ке и Цр но гор ске вој ске.
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РЕЧ УНАПРЕД

НАПОМЕНЕ

1  Ме ђу тим, тре ба има ти на уму да је ор га ни за ци ја Срп ске вој ске под ра зу ме ва ла 
да пу ков ске ору жа не ко ман де мо би ли шу об ве зни ке са сво је те ри то ри је и за дру-
ге ди ви зиј ске и ар миј ске са ста ве. Та ко су се Ужи ча ни по огла ше ној мо би ли за ци-
ји на шли не са мо у „че твр тим пу ко ви ма“ већ су би ли свр ста ни и у 17. пе ша диј-
ски пук 1. по зи ва ко ји је био у фор ма ци ји Дрин ске ди ви зи је, а мно ги су рат ни 
рас по ред има ли у ар ти ље риј ским, ко њич ким, ин жи ње риј ским, по за дин ским и 
дру гим ди ви зиј ским и ар миј ским са ста ви ма.
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Од раз гра ни че ња са Тур ском и ус по ста вља ња гра ни ца Ср би је, ње-
на за пад на гра ни ца, на ро чи то по јас „су ве гра ни це“ од Дер вен те до Ув-
ца, ни ка да ни је би ла си гур на. Гра нич ни ин ци ден ти и по гра нич не чар-
ке у по ја су „су ве гра ни це“ на ро чи то су се ин тен зи ви ра ли од Анек си-
о не кри зе, ка да су се на за пад ним срп ским гра ни ца ма ста ци о ни ра ле 
аустро у гар ске по гра нич не је ди ни це. За оси гу ра ње гра ни це пре ма Ср-
би ји и из ви ђа ње у ци љу при ку пља ња оба ве штај них по да та ка, аустро-
у гар ске вој не вла сти су, осим ре гу лар них гра нич них је ди ни ца, ан га-
жо ва ле и „шуц ко ре“ – не ре гу лар не по лу вој не и по ли циј ске сна ге са-
ста вље не од ме сног му сли ман ског ста нов ни штва ко је је би ло ло јал но 
анек си о ним вла сти ма. Ви ше не го ика да до та да, код њих је ин тен зи-
ви ра на ве ков на мр жња пре ма Ср би ма, њи хо ва те жња за осве том због 
исе ља ва ња са по гра нич них по се да у Ср би ји то ком раз гра ни че ња и по-
след њег по ра за њи ма брат ске Тур ске у Пр вом бал кан ском ра ту.

По др жа ни анек си о ним вла сти ма и вој ним по гра нич ним фор ма ци-
ја ма, они су че стим про во ка ци ја ма и ин ци ден ти ма овај део срп ске 
гра ни це др жа ли под стал ним при ти ском и чи ни ли га не си гур ним. 

Још пре Са ра јев ског атен та та и об ја ве ра та Ср би ји, Аустро у гар ска вој-
ска је по ку ша ва ла да у по ја су „су ве гра ни це“ ис про во ци ра су коб са Ср-
би јом и Цр ном Го ром. Број ни су при ме ри та квих про во ка ци ја ко ји су ин-
тен зи ви ра ни у пред ве чер је ра та. Је дан аустро у гар ски ба та љон 21. фе бру-
а ра 1914. го ди не1 муч ки је про ва лио гра ни цу са Цр ном Го ром и про те-
рао цр но гор ске гра ни ча ре са ка ра у ле на ви су Сје но кос из над Ме таљ ке. 
Том при ли ком ка ра у ла је за па ље на, а је дан цр но гор ски вој ник је по-
ги нуо док су три ра ње на. Сје но кос је остао под оп са дом аустро у гар-
ских је ди ни ца све до 6. ав гу ста ка да је, по хо дом Сан џач ког од ре да на 
Чај ни че и Че ле бић, по но во ста вљен под кон тро лу Цр но гор ске вој ске.

Звец ка ња оруж јем то ком ма не ва ра Аустро у гар ске вој ске у Бо сни, 
ко ји су пред ста вља ли не по сред не при пре ме и про ве ре сна га и пла но-

ГЛА ВА ПР ВА

УЖИЧ КА ВОЈ СКА У ВРЕ МЕ ТРА ЈА ЊА ЦЕР СКЕ 
БИТ КЕ (ДЕЈ СТВА ОД 1. АВ ГУ СТА 
ДО 1. СЕПТЕМБРА 1914. ГО ДИ НЕ)
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ва за агре си ју на Ср би ју, сна жно је од је ки ва ло „су вом гра ни цом“ на-
ја вљу ју ћи но ви рат. 

По гром над Ср би ма у анек си ра ној Бо сни и Хер це го ви ни на кон Са-
ра јев ског атен та та на шао је свог од ра за и у по гра нич ном по ја су Бо сне и 
Хер це го ви не. Под из го во ром по тра ге за са у че сни ци ма атен та та, усле-
ди ла су хап ше ња и зло ста вља ња срп ског ста нов ни штва, ис так ну тих 
ин те лек ту а ла ца, па три о та и ро до љу ба. Исто вре ме но су чи ње не про-
во ка ци је сва ке вр сте пре ма Ср би ма ко ји су жи ве ли у на се љи ма на те ри-
то ри ји Ср би је дуж „су ве гра ни це“. Jедног од мо јих де до ва – Че до ми ра 
Ни ко ли ћа – муч ки су уби ли шуц ко ри на гра нич ној ка ра у ли на Јар ме ни-
ца ма у За о ви на ма. Отво ре не про во ка ци је су ин тен зи ви ра не у фа зи мо-
би ли за ци је и кон цен тра ци је Срп ске вој ске отва ра њем ва тре дуж Дри-
не, Са ве и Ду на ва – код Шап ца, Обре нов ца, Бе о гра да, Ду бра ви це. По знат 
је ин ци дент око па ље ња че ти ри ка ра у ле код При бо ја, где су ста но ва ли 
аустро у гар ски фи нан си сти и жан дар ми, за шта су Аустри јан ци оп ту-
жи ли срп ске сна ге, те око за у зи ма ња Аде Кур ја чи це у ре јо ну Ло зни це.

А он да је по чео рат.

СА СТАВ УЖИЧ КЕ ВОЈ СКЕ

Ужич ка вој ска фор ми ра на је из два ја њем 4. пу ка 1. по зи ва и 4. пу-
ка 2. по зи ва из фор ма циј ског са ста ва Дрин ских ди ви зи ја 1. и 2. по зи-
ва, здру жи ва њем 4. пу ка 2. и 4. пу ка 3. по зи ва под ко ман ду Ужич ке 
бри га де, пре пот чи ња ва њем је ди ни ца Ибар ске ди ви зиј ске обла сти 
Ужич кој вој сци и оја ча ва њем Ужич ке вој ске упу ћи ва њем у њен са став 
Шу ма диј ске ди ви зи је 2. по зи ва. Са став Ужич ке вој ске ме њао се пре-
ма ди на ми ци бор бе них окр ша ја на ње ном прав цу деј ства, али и пре-
ма по тре ба ма на дру гим де ло ви ма фрон та Срп ске вој ске. 

Као фор ма циј ски са став Срп ске вој ске, Ужич ка вој ска би ла је ор-
га ни зо ва на у ни воу срп ских ар ми ја и не по сред но пот чи ње на Вр хов-
ној ко ман ди. У тим окви ри ма и под тим на зи вом, она је оба вља ла сво-
ју уло гу и из вр ша ва ла бор бе не за дат ке од по чет ка ра та све до је се ни 
1915. го ди не ка да је из ње ног са ста ва иза шла Шу ма диј ска ди ви зи ја 2. 
по зи ва, до бро во љач ке је ди ни це и још не ки са ста ви ко ји су упу ће ни 
на фронт пре ма Бу гар ској. На тај на чин Ужич ка вој ска је знат но осла-
бље на па је од пре о ста лих је ди ни ца ње ног са ста ва фор ми ран Ужич ки 
од ред под ко ман дом пу ков ни ка Ива на Па вло ви ћа2.
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Сход но бор бе ној си ту а ци ји на по је ди ним де ло ви ма фрон та Ужич-
ке вој ске, по тре ба ма за по пу ну је ди ни ца на дру гим де ло ви ма фрон та 
или за да ци ма ко је је Вр хов на ко ман да не по сред но по ста вља ла не ким 
ње ним је ди ни ца ма, са став Ужич ке вој ске се то ком 1914. го ди не ве о ма 
че сто ме њао. Да би се сте кла што ре ал ни ја сли ка о то ме, би ће пред-
ста вље ни не са мо фор ма циј ски са ста ви Ужич ке вој ске, не го и сви дру-
ги ко ји су то ком рат них деј ста ва у 1914. го ди ни у њу ула зи ли.

ШТАБ УЖИЧ КЕ ВОЈ СКЕ

Штаб Ужич ке вој ске налазиo се у Ужи цу. На ду жно сти ко ман дан-
та Ужич ке вој ске с по чет ка ра та до 10. ок то бра 1914. го ди не био је ге-
не рал Ми лош Бо жа но вић. До сре ди не мар та 1915. го ди не Ужич ком 
вој ском је ко ман до вао ге не рал Ву ко ман Ара чић, а по сле ње го ве смр-
ти ге не рал Или ја Гој ко вић3.

На чел ник Шта ба Ужич ке вој ске у овом пе ри о ду био је пот пу ков-
ник Ра ди сав Кр стић. Ка сни је, по за вр шет ку бор бе них деј ста ва у 1914. 
го ди ни, на ту ду жност, са ду жно сти опе ра тив ца у шта бу Ужич ке вој-
ске, при вре ме но је по ста вљен пот пу ков ник Ве ли бор Тре би њац, а у 
мар ту 1915. го ди не пот пу ков ник Дра гу тин Ди ми три је вић Апис.

По моћ ник на чел ни ка шта ба био је пот пу ков ник Ве ли бор Тре би-
њац, а опе ра тив ци у шта бу би ли су ма јо ри Алек сан дар Пе шић, Ни ко-
ла Аран ђе ло вић и Че до мир По по вић.

Ко ман дант ар ти ље ри је био је пу ков ник Све то мир Ма тић, а ин жи-
ње ри је Љу бо мир Мак си мо вић.

На чел ник ин тен дан ту ре Ужич ке вој ске био је ар ти ље риј ски ма јор 
Во јин Мак си мо вић.

На чел ник са ни те та био је пот пу ков ник др Не го слав Ве ли за рић 
(ујед но и на чел ник са ни те та Шу ма диј ске ди ви зи је 2. по зи ва), а ре фе-
рен ти пу ков ник др Вла да По по вић и ма јор др Ми лош Ђ. По по вић. У 
са ста ву Ужич ке вој ске би ла је и 2. пољ ска бол ни ца Дрин ске ди ви зи је 
2. по зи ва на че лу са ма јо ром др Јо си фом Не до ком.

Све ште ник је био Ри сто Шу ко вић – ка сни је рат ни до пи сник.
Ужич ку вој ску чи ни ли су сле де ћи са ста ви и гру па ци је: Шу ма диј ска 

ди ви зи ја 2. по зи ва, Ужич ка здру же на бри га да и Лим ски од ред.
Иако се на прав цу деј ства пред њом на ла зи ла пла хо ви та и бр за ре-

ка Дри на, Ужич ка вој ска ни је рас по ла га ла мо стов ним тре но ви ма што 
је ума њи ва ло ма не вар ску спо соб ност је ди ни ца при ли ком фор си ра ња 
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Дри не. Од је ди ни ца за по др шку Ужич ка вој ска има ла је у свом са ста-
ву 1 брд ски бр зо мет ни ди ви зи он, 1 брд ски де бан же ов ди ви зи он и 1 
ди ви зи он пољ ске ар ти ље ри је (3 ба те ри је). 

ШУ МА ДИЈ СКА ДИ ВИ ЗИ ЈА 2. ПО ЗИ ВА

Штаб Шу ма диј ске ди ви зи је 2. по зи ва мо би ли сан је у Кра гу јев цу.
Ко ман дант ди ви зи је до по чет ка ра та био je пу ков ник Ми ла дин Ми-

ло са вље вић, а пр вих да на ра та на ду жност ко ман дан та ди ви зи је по-
ста вљен је пе ша диј ски пу ков ник Дра гу тин Ми лу ти но вић.

На чел ник шта ба ди ви зи је до по чет ка ра та био је пу ков ник Да ни ло 
Ка ла фа то вић, а на тој ду жно сти по чет ком ра та за ме нио га је ге не рал-
штаб ни ма јор Ми лан Јеч ме нић.

У шта бу ди ви зи је опе ра тив ци су би ли ма јор Во ји слав Ми нић и ка-
пе тан 2. кла се Пе тар В. Ара чић. Ре фе рент ар ти ље ри је био је ма јор Гри-
го ри је Жи ва но вић а ин жи ње ри је ма јор Алек сан дар Ми тић. На чел ник 
ин тен дан ту ре био је ре зер вни ко њич ки пу ков ник ви ши ин тен дант Јо-
ван Ми ха и ло вић а са ни те та пот пу ков ник др Не го слав Ве ли за рић.

У са ста ву Шу ма диј ске ди ви зи је 2. по зи ва на ла зи ли су се: 10, 11. и 
12. пук 2. по зи ва и је ди ни це за по др шку и по за ди ну, а по сту па њу на 
кон цен тра циј ску про сто ри ју при до дат јој је 4. пук 1. по зи ва.

10. пук 2. по зи ва (4 ба та љо на)4 мо би ли сан je у Гор њем Ми ла нов цу.
Ко ман дант пу ка, до 30. мар та 1916. го ди не, био је пе ша диј ски пот-

пу ков ник Ми ха и ло Фи ли по вић. Ко ман дан ти ба та љо на би ли су: 1. ма-
јор Ми ха и ло Не дић (ра њен на В. Зај чи ци 28. но вем бра 1914.), 2. ма јор 
Ми лан Са ви ће вић (умро 18. ок то бра 1914. го ди не), 3. ма јор Ди ми три-
је Јан ко вић (стре љан на Хан Бр ду 24. ок то бра 1914. го ди не) а по том 
ма јор Спа со је Те шић (ра њен на В. Зај чи ци 28. но вем бра 1914.) и 4. ма-
јор Во ји слав Ра ке тић.

11. пук 2. по зи ва (4 ба та љо на) мо би ли сан je у Кра гу јев цу. 
Ко ман дант пу ка био је пот пу ков ник Сте ван Ва сић. Ко ман дан ти ба-

та љо на у 11. пу ку би ли су: 1. ма јор Јо ван Сте фа но вић, 2. ка пе тан 1. 
кла се Бо ри во је Бо шко вић (ра њен 3. де цем бра код Пра ња на), 3. ма јор 
Све то зар Фи ли по вић (ра њен на В. Зај чи ци 27. но вем бра 1914.), а ка-
сни је Дра го љуб Ђа ко вић и  4. ма јор Ми ха и ло Цве тић.

12. пук 2. по зи ва (4 ба та љо на) мо би ли сан je у Тр сте ни ку. 
Од 24. ју ла до 3. ок то бра 1914. го ди не ко ман дант пу ка био је пе ша-

диј ски пот пу ков ник Вла ди мир Бе лић. Од 3. ок то бра у то ку опе ра ци-
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ја око Хан Пи је ска, на Ма ки је ви ци на Кра ље вој Го ри, за ко ман дан та 
пу ка по ста вљен је пот пу ков ник Жи во јин Не шић. По сле по ги би је пот-
пу ков ни ка Не ши ћа на Ма ље ну, ко ман ду над 12. пу ком 2. по зи ва 27. 
но вем бра пре у зео је пот пу ков ник Во ји слав Па вло вић.

Ко ман дан ти ба та љо на у 12. пу ку би ли су: 1. ка пе тан 1. кла се Ми ха-
и ло Вуч ко вић, 2. Пан та Ми ло ва но вић (по ги нуо 23. но вем бра 1914. го-
ди не на Ма ље ну), 3. ма јор Ми лан Пле сни чар и 4. ма јор Ми ло рад Ива-
но вић. 

Ко њич ки ди ви зи он (са ста вљен од три еска дро на) мо би ли сан је у 
Кра гу јев цу. Ко ман дант ди ви зи о на био је ко њич ки пот пу ков ник Ђор-
ђе Кр стић. Ко ман дан ти еска дро на: пр вог – ка пе тан  2. кла се Љу бо мир 
Ар се ни је вић, дру гог – ка пе тан 2. кла се Јо ван Ан тић, тре ћег – ка пе тан 
1. кла се Јо ван Па у но вић.  

Пољ ски бр зо мет ни ди ви зи он (пет ба те ри ја са по че ти ри ору ђа), 
мо би ли сан је у Кра гу јев цу. Ко ман дант је био ар ти ље риј ски пот пу ков-
ник Дра го љуб По по вић.

Брд ски бр зо мет ни ди ви зи он (три ба те ри је бр зо мет них то по ва са 
по че ти ри ору ђа) мо би ли сан је у Кра гу јев цу. Ко ман дант је био пот пу-
ков ник Је врем Да мја но вић.

Ха у бич ка ба те ри ја – ко ман дант ка пе тан 2. кла се Ми хај ло Ма нић 
(по ги нуо 28. ав гу ста 1916. го ди не).

Две брд ске де бан же о ве ба те ри је.
По лу ба та љон ин жи ње ри је (две пи о нир ске че те). Ко ман дант по лу-

ба та љо на ма јор Алек сан дар Ма тић.
Не бор бе ни (по за дин ски) део Шу ма диј ске ди ви зи је 2. по зи ва чи-

ни ли су:
– те ле граф ско оде ље ње
– бол нич ка че та
– са ни тет ска ко ло на
– три пољ ске бол ни це
– ко лон ска ко мо ра (му ни циј ска ко ло на, про фи јант ска ко ло на са пе-

ка ром, ме сар ска че та, за на тлиј ска че та).
4. пук 1. по зи ва „Сте ван Не ма ња“ (4 ба та љо на, 4 ми тра ље за), мо-

би ли сан је у Ужи цу. Пук је фор ма циј ски био у са ста ву Дрин ске ди ви-
зиј ске обла сти, али је при до дат Шу ма диј ској ди ви зи ји 2. по зи ва и у 
ње ном са ста ву био до 12. сеп тем бра. Ко ман дант пу ка био је пот пу ков-
ник Ду шан Пу рић5. По сле по ги би је пот пу ков ни ка Пу ри ћа на Мач ко-
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вом ка ме ну 22. сеп тем бра, при вре ме ну ко ман ду над пу ком пре у зео је 
нај ста ри ји офи цир, ко ман дант 1. ба та љо на ма јор Ђор ђе Бо жи но вић, 
а по том је на че ло пу ка при вре ме но по ста вљен пу ков ник Алек са Пе-
тро вић. Од 18. ок то бра, кад се пук на ла зио у ре зер ви 1. ар ми је на Ми-
лу ти но вом гро бу (из ме ђу Пец ке и Круп ња), за ко ман дан та пу ка по-
ста вљен је пот пу ков ник Ми лош Ђ. Стан ко вић. То ком офан зи ве 
аустро-не мач ких сна га на Ср би ју, на кон про пу ста у од бра ни по ло жа-
ја из над Кња жев ца 29. ок то бра 1915. го ди не, пот пу ков ник Стан ко вић 
је сме њен, а за ко ман дан та пу ка при вре ме но је по ста вљен пот пу ков-
ник Ђор ђе Мар ко вић ко га је убр зо за ме нио но ви ко ман дант пу ка пот-
пу ков ник Сте ван Ва сић.

Ађу тант ко ман дан та пу ка био је ка пе тан 1. кла се Да ни ло Ђе рић (ум-
ро 1919. го ди не од по сле ди ца ра ња ва ња). По сле ње го вог ра ња ва ња на 
Мач ко вом ка ме ну ду жност ађу тан та при па ла је ка пе та ну Де спо ту Да-
мја но ви ћу. На слу жби у шта бу био је по руч ник Жив ко То па ло вић.

Ко ман дант 1. ба та љо на у 4. пу ку 1. по зи ва био је ма јор Ђор ђе Бо-
жи но вић, ко ман дант 2. ба та љо на ма јор Алек са Јан ко вић, 3. ба та љо на 
ма јор Јо ван Ко стић, 4. ба та љо на ма јор Јо ван Сре те но вић6.

Ко ман дант до пун ског ба та љо на био је Алек са Стан ко вић, ра њен на 
Ра бре нов цу код При бо ја (ка сни је умро у Ва љев ској бол ни ци)7.

Пу ков ски ле кар био је ре зер вни са ни тет ски ка пе тан 1. кла се др Ве-
ли мир Па за рац, сре ски ле кар из Ра че Кра гу је вач ке.

Пред по че так рат них деј ста ва 4. пук 1. по зи ва имао је 5266 бо ра ца, 
не по знат број пу ша ка, 4 ми тра ље за, 574 ко ња и во ло ва8.

УЖИЧ КА БРИ ГА ДА

Ко ман да Ужич ке бри га де мо би ли са на је у Ужи цу.
Ко ман дант бри га де од 26. ју ла 1914. до 1. ок то бра 1915. го ди не био 

је пу ков ник Иван С. Па вло вић, по моћ ник ко ман дан та од 2. ок то бра 
1914. го ди не био је пу ков ник Пе тар Ми шић, а ме сто на чел ни ка шта-
ба ни је би ло по пу ње но. Ађу тант ко ман дан та бри га де био је ма јор Бра-
ти слав Сре те но вић, по том ар ти ље риј ски ка пе тан Бо жи дар Џе леб џић 
до 31. ав гу ста, а од та да ре зер вни ка пе тан Ми хај ло Три фу но вић.

У фор ма циј ском са ста ву Ужич ке бри га де би ли су 4. пук 2. и 4. пук 
3. по зи ва, је ди ни це за по др шку, а при до дат јој је 2. ба та љон 10. пу ка 
3. по зи ва и Зла ти бор ски до бро во љач ки од ред и пре пот чи ње на 5. че-
та Гра нич не тру пе. Ме ђу тим, са став бри га де се бр зо ме њао. Већ на по-




