
                      
 
                 KРАГУЈЕВАЦ   У  ВЕЛИКОМ   РАТУ    1914 – 1918. 
 
 
 
Аустроугарска монархија објавила је рат Краљевини Србији 28. јула 1914. године, 
пошто је Србија одбила аустроугарски ултиматум после атентата у Сарајеву. У 
врема објаве рата, после Београда и Ниша, Крагујевац је био највећи град у 
Краљевини. Војнотехнички завод је у то време средиште индустријског развоја 
земље. 
По избијању рата, највише државне установе и Врховна команда српске војске 
премештени су у Крагујевац, где је једно време боравио и регент Александар 
Карађорђевић.Бележи се да су улице и кафане биле пуне војника и различитог 
света, све до регента, али и страних шпијуна. Све то, дотад, било је непознато овој 
мирној варошици. 
У првим ратним месецима Крагујевац је болнички и санитетски центар, средиште 
збрињавања бројних рањеника и болесних војника. У граду су, уз две постојеће, 
отворене још четири војне болнице. Значајну помоћ пружају стране лекарске 
мисије: Петроградска, Болница шкотских жена, енглеска „болница под шатором“, а 
са посебном сетом Крагујевчани се сећају др Елизабет Рос, која је 1915. радила у 
Првој резервној војној болници а и сама подлегла тифусу непуна два месеца по 
доласку у Крагијевцу. Епидемија тифуса која је избила у јесен 1914. и трајала до 
маја наредне године, а процењује се да је у Крагујевцу од ове болести преминуло 
15 процената становништва. 
Крагујевац је бомбардован из ваздуха три пута. У другом бомбардовању, 
артиљерац Радоје Љутовац је из прилагођеног пољског топа, са Метиног брда 
погодио један непријатељски авион. Авион се запалио и пао на Главну улици а оба 
пилота су на лицу места страдала. 
По почетку нове офанзиве Немачке и Аустроугарске на Србију, 18. октобра 1915. 
почела је евакуација Врховне команде, санитета и државних институција из 
Крагујевца. Да би се град заштитио од већих разарања, одлучено је да се преда без 
борбе. Немачке трупе ушле су у град 1. новембра 1915. године. Немачким трупама 
командовао је фелдмаршал Аугуст фон Мекензен. Почетком 1916. Немачка је 
управу Крагујевцем препустила аустроугарској војсци. Једину домаћу власт 
представљао је Суд општине крагујевачке. 
Још за време немачке управе извршена је депортација неколико стотина људи у 
Немачку на принудни рад. То је настављено и под Аусртоугарском. Окупациони 
режим је строго поступао са цивилима. Свако агитовање против војних власти и 
држање оружја кажњавано је смрћу стрељањем или вешањем. Забрањен је сваки 
вид јавног иступања, удруживања и политичког деловања у граду. Било је 
забрањено коришћење ћирилице и ношење шајкаче на улици. Од маја 1916. уведен 
је Грегоријански календар, главне улице су добијале немачке називе. 
Од почетка ратних дејстава Војнотехнички завод је радио интезивно у три смене. 
По уласку у Крагујевац, окупационе власти односе машине и затечено наоружање, 
а велики број грађевинских објеката у кругу фабрике у потпуности демолирају или 



претварају у коњушнице. Разарање Војнотехничког завода било је посебна тема у 
оквиру Версајске мировне конференције 1919. године 
После пораза у борбама око Сабанте, 13/26. октобра, непријатељска војска се 
повукла у Крагујевац и истог поподнева напустила град. Предвече, предходница 
српске војске ушла је у Крагујевац.  
Сутрадан, 14/27. октобра, у Крагујевац је свечано умарширао Први батаљон 
Шестог пука Дринске дивизије. 
Одмах по ослобођењу Крагујевца, председница „Женског друштва“ Милица 
Симић, на Тргу „Код крста“, поздравила команданта пука Стевана Радовановића и 
предала му свилену тробојну заставу. Према непотврђеним подацима, на њој је 
писало: Благодарне Српкиње својим ослободиоцима - Женско друштво.  
Крагујевац је у Првом светском рату претрпео велика материјална разарања и 
поднео велике људске жртве. Изгубио је 15 посто становништва. Само на бојном 
пољу пало је 426 официра, подофицира и војника. Њихова имена уклесана су на две 
спомен – плоче у Саборној цркви у Крагујевцу. 
 
Изложбу фотографија и пригодан текст о Крагијевцу у Великом рату 1914- 1918., 
поводом 100 година од ослођења, приредило је Удружење „Бирам Крагујевац“. 
 
УЧЕНИЦЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ: АНАСТАСИЈА СТЕВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА 
ПОПОВИЋ, НИКОЛИНА ЛУКОВИЋ И ТЕОДОРА А.ЂУРИЋ СА 
НАСТАВНИКОМ ИВАНОМ ЧОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛЕ СУ СВЕЧАНОЈ 
АКАДЕМИЈИ ДАНА 29.10.2018.ГОДИНЕ У КЊАЖЕВСКО СРПСКОМ ТЕАТРУ, 
ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА КРАГУЈЕВЦА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ И ИЗЛОЖБИ ФОТОГРАФИЈА „КРАГУЈЕВАЦ У ВЕЛИКОМ 
РАТУ 1914.-1918.ГОДИНЕ“. 
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