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УВОД 
 
 

Оно што се поводом рата дешавало у Европи 1914. године, а посебно на 
Балкану 1915. године, имало је своју предисторију у догађајима који су били 
изазвани и развијени у корист онога већ добро познатог, учења Њемачке 
спољне политике о продору на Исток. 

Али пут њемачком продирању на Исток спрјечавала је Србија самим тим 
што је била мост између Запада и Истока. 

Као покушај Савезника да помогну Србији у јесен 1915. године, против 
здруженог напада Њемачке, Аустро-Угарске и Бугарске, у Првом Свјетском рату 
настаје Солунски фронт. 

Њемачка политика је покушавала да најразноврснијим препрекама 
уклони Србију која се нашла на путу остварења њеног империјалистичког циља. 
Пошто је за тај циљ до 1914. године, искориштавала сва могућа мирољубива 
средства, те године послужила се силом, јер је своју претходницу Аустрију 
гурнула у рат против Србије. Двојна монархија је напала Србију и доживјела 
два пораза на Церу и на Колубари 1914. године. Вјера у успијех Њемачке 
политике изгубила је много, како у очима самих нијемаца, тако исто и у очима 
цијелог свјета.Те посљедице су директно и опредијелиле Њемачку 1915. 
године, да уништи Србију по сваку цијену. Сматрала је да би углед њене 
сопствене политике, а и политике саме Аустро - Угарске тиме био повраћен. 
Такође, велика опасност од сталног угрожавања јужног бока Аустро - Угарске, 
била би отклоњена. 

Након уласка у рат Отоманског царства, на страни Централних сила, 
одлучујући фактор био је положај Бугарске, која је била неутрална. Она је 
заузимала стратешки важан положај на боку Србије, а њена интервенција на 
било којој од старана би одлучујуће пореметила равнотежу. Међутим, Србија и 
Бугарска су водиле два рата у последњих 30 година, први 1885. године ( Српско 
- бугарски рат), а други 1913. године ( Други балкански рат ). Исход другог је био 
понижавајући за Бугарску, и постојало је широко мишљење у бугарској влади и 
народу да је Србија украла земљу која је законито припадала њима. 

Док су Савезници могли да понуде мале територијалне уступке од 
Србије, обећања Центрлних сила су била много примамљивија, пошто су оне 
нудиле већину територија која је тражила Бугарска. Након пораза Антанте код 
Галипоља и руским поразом у Горлице -Тарновској офанзиви, коју су 
демонстрирале снаге Централних сила, краљ Фердинанд је потписао споразум 
са Њемачком и 21. септембра 1915. године, започео је мобилизацију за рат. 

 
Србија је опкољена са три стране ( сјевера, истока и запада ). Била је 

брзо збрисана са европске карте, јер савезничка експедиција долази прекасно и 
у недовољном броју да би спријечила њен пад. 

На крају створен је стабилан фронт, који се простирао од албанске обале 
Јадранског мора до ријеке Струма.  

Солунски фронт је остао прилично стабилан, упркос локалним акцијама, 
све до велике савезничке офанзиве у септембру 1918. године, која је 
резултовала капитулацијом Бугарске и ослобођењем Србије. Погинули војници 
су сахрањени у склопу српског војничког гробља на Зејтинлику у Солуну. 

 
 

 



---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
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BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
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