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• Пробој Солунског фронта био је од 

великог значаја за пад Централних 

сила у Првом свјетском рату. 

Означио је почетак краја Великог 

рата, у јесен 1918. године.

• Српски војници су на Солунски 

фронт пребачени послије опоравка 

на Крфу, након Албанске голготе.

• Њима се прикључују француски и 

британски војници, као и одређен 

број Грка и Италијана, а са друге 

стране фронта биле су 

аустроугарске, њемачке и бугарске 

дивизије.

Српски војници на Солунском фронту



БИТКА ЗА КАЈМАКЧАЛАН

• Учесници битке су Краљевина Србија и 

Краљевина Бугарска. Битка је остала запамћена 

у историји по великом броју жртава које је 

претрпјела српска војска и по надморској 

висини на којој је вођена.

• Битка је вођена између 12. и 30. септембра 1916. 

године. Српска војска је имала 4 643 погинулих,

рањених и несталих војника. Међу погинулима 

био је и командант добровољачког одреда, 

Војвода Вук.



• Француски генерал је 1918. одржао 

савјетовање са српским генералима, на 

коме је донијета одлука да се крене у 

пробој Солунског фронта.

• Одлучено је да се офанзива почне на 

Доборм пољу гдје је била српска војска, 

коју је чинило 1 400 000 војника, међу 

којима је био 25 000 добровољаца. Српска 

војска је била подјељена на двије армије:

• првом је командовао Петар Бојовић

• другом је командовао Степа Степановић, а 

командант штаба био је Живојин Мишић.

Петар Бојовић

Степа Степановић

Живојин Мишић



ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ У ЗАПОВИЈЕСТ СРПСКОЈ ВОЈСЦИ ЗА ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ 

ФРОНТА, КАЖЕ:

«Сви команданти, командири и војници 

треба да буду прожети идејом, од 

брзине продирања зависи цео успех 

офанзиве. Та брзина је у исто време и 

најбоља гаранција против изненађења, 

јер се њоме постиже растројство 

непријатеља и потпуна слобода у 

нашим дејствима. Треба дрско 

продирати, без починка, до крајњих 

граница људске и коњске снаге. У смрт, 

само не стајте! С непоколебљивом 

вером и надом јунаци напред у 

отаџбину!»



• Српско војничко гробље на 

Зејтинлику се налази у Солуну 

и у његовом склопу су 

смjештени гробови српских, 

француских, италијанских, 

енглеских и руских војника 

погинулих у борбама и пробоју 

Солунског фронта у Првом 

свјетском рату.

• На том подручју су некада расле 

маслине, а ријеч зејтилник 

значи маслињак.



• Борбе су почеле 14. септембра, да би 

у зору 15. септембра пошле снажне 

артиљеријске припреме, кренуле у 

напад дивизије, првог ешалона Друге 

армије, под комадном Степе 

Степановића.

• У првој линији биле су Шумадијска 

дивизија, 17. француска колонијална 

дивизија и 122. француска дивизија. 

У другој линији била је Тимочка 

дивизија, 17. француске дивизије и 

Југословенска дивизија.

• Српска Прва армија, чији је 

командант био генерал Петар 

Бојовић, дјеловала је на фронту Соко –

Лешница. У Првој линији биле су 

Дунавска и Дринска дивизија, а у другој 

линији Моравска дивизија.



Пробој Солунског фронта



Чика Ђорђе Михаиловић

Чувар Зејтинлика



ХВАЛА НА


