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СУЂЕЊА ДИМИТРИЈУ МИЛИЋУ, РАТНОМ 
ПРЕДСЕДНИКУ ВАЉЕВСКЕ ОПШТИНЕ 1916–1918. 

ГОДИНЕ 
– судски процеси након Првог светског рата – 

Апстракт: У раду се говори о ратним активностима и поратним су ђе
њима против председника ваљевске општине 19161918 Димитрија Милића. 
На који начин су вођени ови процеси и каква је улога Милића била у току 
рата, како се од бројних оптужби брани, тема је овог рада. На основу до
ступне судске документације приказана је и оновремена делатност судова 
ваљевског среза

Кључне речи: окупација, Димитрије Милић и синови, концесије, тужбе, 
судски процеси након рата, сведочанства, Резолуција из 1917.

О Димитрију Милићу, председнику ваљевске општине у доба 
окупације Србије, који је био на том положају био између 1916. и 
1918. године мало је шта познато. Рођен је у Свилајнцу 1859. го
дине1, али није познато када је дошао у варош на Колубари. Као 
чиновник ваљевске општине обављао је разне послове, а почет
ком 20. века постао је и окружни начелник2. Био је присталица 

1 Окупација Србије била је од октобра 1915. до октобра 1918. године, а пред
седниковање Димитрија Милића било је од фебруара 1916. до октобра 1918. 
године – нап. аут.
2 Димитрије Милић je априла 1903. године као општински начелник својим 
потписом озаконио на локалном нивоу избор посланика за Народну скупш
тину. Био је један од потписника честитке за избор краља Србије Петра I Ка
рађорђевића. Документ, који су потписали бројни општински часници да
тован је на 2. јун 1903. године и у њему стоји: „Одушевљени избором Његовог 
Величанства Петра Карађорђевића за краља Србије, грађани града Ваљева, 
изјављују Влади Краљевине Србије своју најсрдачнију захвалност на мудром 
руковању државних послова и садејству у избору Краља Србије“. Истог месе
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Напредне странке, по политичком уверењу аустрофил. У току 
окупације био је председник општинског суда. Имао је четворо 
деце, а у ваљевској општини није имао непокретности. 

По повлачењу српских трупа, Ваљево је пало у руке аустроу
гарске војске 12. октобра 1915. године. Одмах по успостављању 
окупационих власти у Ваљеву и формирања Окружног запо
ведништва отпочела су интернирања неподобних, заплена 
оружја и ликвидације, реквизиције, порез и кулук већ ионако 
ратом исцрпљених српских грађана3. Да би се оправдао овакав 
окупаторски режим, требало је поставити лојалног председ
ника општине, па је доведен кафеџија Милутин Дојчиновић, 
припадник Напредне странке4. Међутим, Дојчиновић није дуго 
остао на овој дужности, већ га је почетком 1916. године заме
нио Димитрије Мита Милић5. Одраније познат као аустрофил, 
Милић је постао председник општине у годинама највећих 
реквизиција и страдања Ваљеваца од окупатора, а 1916. године 
добио је концесије за продају монополисаних предмета, па се 
обогатио у веома кратком року. Концесије су добијали и други 
наши суграђани који су радили за окупатора: Милутин Дојчи
новић и трговци Сабитај Конфино, Милош Николић и Алекса 
Младеновић. Поменути су 1917. године у Ваљеву основали кон
зорцијум под називом „Дојчиновић и компанија“. Удружење је 
од аустроугарских власти имало повластице за допремање и 
искључиву продају монополисаних производа: соли, шећера, 
дувана, цигаретпапира, дрвених жижица, петролеја, стоке, 
јагњећих кожа и кожне галантерије. Са уложеним почетним 

ца, Милић је потписао документ којим су политички противници Обрено
вића амнестирани, или им је смањена казна – нап. аут.
3 Ваљево је било седиште Окружног заповедништва (K.u K. Kreis Kommando), 
Среског заповедништва( K.u K. Bezirksommando), среске жандармеријске 
станице и полицијске јединице, које су формиране 1. јануара 1916. године. 
Наравно, овде треба додати и редовне аустроугарске трупе које су се налазиле 
широм ваљевског краја – нап. аут. Више о органима окупационе власти на 
тлу окупиране Србије вид. Божица Младеновић, „Град у аустроугарској 
окупационој зони у Србији од 1916 до 1918 године“, стр. 6172, Београд, 2000.
4 Милутин Дојчиновић је био члан општинског Суда, а године 1895. вршио је 
и дужност председника Суда – нап. аут.
5 Ваљевска општина 18392003, приредио Здравко Ранковић, стр. 6567, Ко
лубара, Ваљево, 2003.
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капиталом, Конзорцијум је крајем 1917. године располагао са 
150.000 круна чисте добити.6

У току рата Димитрије Милић се бавио и хуманитарним ра
дом. Председник општине и председник општинског суда орга
низовали су већи број прослава и светковина у ову сврху7. Тако 
је Општина ваљевска уочи православне Нове године 13. јануара 
1918. године организовала забавно вече у просторијама Гранд 
хотела, а сав приход додељен је за  помоћ сиротним породица
ма ваљевске општине. Програм забаве састојао се од поздрав
не речи председника општине, певања црквеног и ђачког хора 
основне школе. Оркестар је свирао ред игара, а за време паузе 
играла се лутрија. Улазнице на забави биле су добровољни при
лози учесника. У потпису овог памфлета стајао је потпис пред
седника општине и оптинског Суда Димитрија Милића.8

По ослобођењу земље, Милић је смењен са дужности пред
седника општине и додељена му је државна пензија. У списима 
Начелства из јануара 1919. године уписано је да је “у време оку
пације био сумљив“9.  

Услед великог броја тужби грађана ваљевског краја против 
осумњичених лица која су сарађивала са непријатељем у доба 
окупације које су доспевале до судова крајем 1918. и почетком 
1919. године, Министарство правде Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца ( у даљем тексту Краљевине СХС) доносило је у 
више наврата депеше у којима је Судовима налагано како даље 
радити. Тако је Првостепеном суду у Ваљеву дана 20. фебруа
ра 1919. године прослеђена депеша Министарства правде бр. 
760 у којој је лично министар захтевао повећање броја судија 
на терену за ислеђење тешких кривичних дела које је непри
јатељ починио на територији Србије за време окупације, као 
и свих кривичних дела која су учинили грађани држављани 

6 Милорад Митрашиновић, Ваљевски крај у Првом светском рату 19141918, 
Глас Подриња (Подрињскоколубарски регион), стр.161180, Шабац, 1983.
7 Димитрије Милић био је уједно председник општинског суда и председник 
ваљевске општине у периоду 1916 1918 године – нап. аут.
8 МИАВ, Фонд: В.1.334 Збирка Varia 18321990, сигнатура 3V – 349, кут. инв. 
бр. 22. О социјалној политици тог времена видети и Божица Б. Младеновић, 
наведено дело, стр. 193205
9 МИАВ, Фонд:А.2.1.118. Окружни суд (у даљем тексту ОС), 1919. година, не
инвентарисана грађа, зав. под бр. 5991/19
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Србије служећи непријатељу. Министарство је тражило да су
дови и судски персонал сарађују са полицијским властима, а 
све на основу параграфа 22 Кривичног судског поступка, по 
којем је сваки појединац који је оптужен за велеиздају, морао 
да одговара пред законима државе10. У духу претходне депеше, 
начелник среза ваљевског је својим наређењем бр.1712 од 25. 
фебруара 1919. године обнародовао грађанима среза да свако 
ко је оштећен има право да се жали Суду против Димитрија 
Милића, бившег председника општине и његових сарадника у 
року од 5 дана.11 Дана 1. марта 1919. године пред луковачким 
судом (Суд општине села Лукавац) доспела је тужба Љубивоја 
Милошевића из истоименог села против Димитрија Милића 
због злоупотребе званичне дужности. У оптужници, Мило
шевић је износио тврдње да је на основу Милићеве лажне оп
тужбе тужилац затворен у логор „топовске шупе“ у Ваљеву и 
да му је претила интернација, па је преко Ранка Грбића из села 
Попучке и Загорке Б. Кустурић из Лукавца, а по наређењу Ми
лића морао да преда овом животних намирница у износу од 
1260 динара да се спаси ропства. Милошевић је сведочио да 
га је Милић ипак интернирао, а да намирнице није платио12. 
Само неколико дана касније, 4. марта, овај процес је покренут 
пред ваљевским Првостепеним судом у присуству сведока Ран
ка Грбића, Милована Ранковића из Попучака, Драгића Јевтића, 
Живојина Пантелића, Миливоја Јанковића, Загорке Кустурић, 
Драгомира Миросављевића из Лукавца и Томе Ристовића, ка
феџије из Ваљева13. Из исказа сведока сазнајемо да је тужилац 
Милошевић преко своје сестре Загорке  Кустурић испоручио 
разних намирница у вредности од 1260 динара Милићу да би 
се спасио интернације a које је преузео Ранко Грбић; Милић је 

10 ОС, 1920. година, неинвентарисана грађа, зав.под.бр.1717
11 У наредном периоду овај је рок био продужен – нап. аут.
12 Спор пред луковачким судом водили су судија Ранко Радовановић и дело
вођа – писар Петко Костић – нап. аут.
13 Сведоци су истицали да је Ранко Грбић био помоћни момак Димитрија 
Милића у време његовог председниковања ваљевском општином. Овај суд
ски процес имао је и пороту (поротници су били Стеван Гавриловић и Дра
гољуб Рајчевић). Иследне судије у овом процесу биле су Светозар Стојано
вић и Ал. О. Ломић, а деловођа Драг. С. Остојић – нап. аут.
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стално изнова узимао нову робу од Милошевића, обећавајући 
ослобођење до којег није дошло14.

Дана 19. маја 1919. године пред судијама Првостепеног суда 
изјаву је дао бивши председник општине. Осумњичени је тврдио 
да је тужба апсурдна, те да никаквих намирница од грађана у 
доба окупације није узимао, него је као сви други робу поштено 
куповао. „Ја ништа од њих нисам узимао, ни примијо, а они могу 
причати шта хоћеду.“ Напомињао је да су непријатељске власти 
реквирирале робу од становништва, да он ту ништа није могао 
да предузме, а кад је могао, увек је стајао на страни свог народа. 
По Милићу, велику власт у вароши имао је окупациони детек
тив, који је потпуно контролисао полицијску и жандармеријску 
власт у срезу и који је могао да ислеђује, затвара, мучи и интер
нира грађане по свом личном нахођењу. „Ја нијесам имао никаве 
власти код њих, већ сам колико је свим средствима и највећма 
напором хтео свакоме да помогнем.“ Указивао је на то да ако би 
се оглушио о наредбе окупационих власти и јавно стао на стра
ну народа и њему самом би претила интернација. У истражном 
процесу се надао да „као невин нећу бити осуђен; а ако будем 
осуђен на правди Бога, немам од чега трошкове платити.15“

Димитрије Милић није признавао никакве кривице, али су га 
органи Првостепеног суда оптуживали по параграфима 85, 85 а, 
87, 122, 132 и 229 Кривичног законика16. По наредби иследног су
дије за град Ваљево Суд општине попучанске упутио је 25. окто
бра исте године у својству сведока Ранка Грбића из села Попучке. 
Истовремено, Суд општине луковачке, а по наређењу Начелства 
округа упутио је истом судији Загорку Кустурић из Лукавца и 
још два сведока. Сведочење су обележили сукобљени ставови и 
међусобне оптужбе: за разлику од Загорке Кустурић и поменута 
два сведока, сведок Ранко Грбић је тврдио да све што је износила 

14 Димитрију Милићу је том приликом испоручено 25 литара ракије, већа 
количина сира, кајмака, нешто пилића, јаја, јагњади и дрва. Осим поменутог 
Грбића и поједини сведоци су предавали намирнице Милићу – нап. аут.
15 ОС, 1920. gодина, зав.под.бр. 11-162/20
16 У притвору ваљевског Првостепеног суда Милић се налазио од априла 
1919. године. За многе савременике он је био осведочени присталица окупа
ције, „народни непријатељ“, издајник, „аустријска улизица“ и ратни профи
тер – нап. аут.
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друга страна није истина, него да је Загорка драговољно сама ну
дила намирнице и новац само да брата спасе интернирања.

Дана 17. маја 1920. године Првостепени суд је прикупивши до
казе и  изјаве сведока пресудио да „ у овоме овде не стоји у тужби 
неко кривично дело, ову тужбу прекинути, да тужилац за накнаду 
штете се упути на грађанску парницу.“ Тако се истражни посту
пак против Димитрија Милића по овом предмету прекидао, те 
није било елемената за правоснажну осуду јер је Суд утврдио да је 
тужилац Милошевић давао општуженом разних намирница као 
еквивалент за његов (Милићев) труд код непријатељских власти 
да тужилац не би доспео интернације. Стога, поменуте намирнице 
оптужени Милић од тужиоца није изнудио нити је до њих лично 
долазио, па до њих није дошао злоупотребом власти у званичној 
дужности, већ их је примио као приватно лице преко посредника 
Грбића. По решењу Суда „намирнице је давао својевољно тужи
лац, односно његова сестра, која је била на слободи, а све у циљу 
што је тужилац веровао да ће бити ослобођен из интерната“. 

Дана 28. маја исте године Љубомир Милошевић је упутио 
жалбу Првостепеном суду с циљем да се поменуто решење су
дије у првостепеном поступку поништи и да се против Милића 
обнови процес.17. Милошевић је у образложењу истицао да све
доци нису ваљано испитани и да је Милић поменуто дело учинио 
у својству председника општине као окупаторски званичник, те 
да је исти наредио да се испоруче намирнице преко Милићевих 
момака – помоћника. Тужилац је тврдио да није имао никакве 
могућности да одбије овакву Милићеву „понуду“, јер све што је 
ратни председник општине наредио то би се морало да изврши. 
Суд је по званичној дужности дана 2. јуна 1920. године утврдио 
да је претходно решење овог органа законито, па је на основу 
параграфа 3 Закона о истражним властима оснажио решење, а 
жалбу одбацио. Тужилац је морао да плати све судске таксе, а 5. 
јуна сагласио се са решењем Суда о прекиду кривичног поступка 
према Димитрију Милићу. Решење Суда постало је извршно, па 
је наложено да се предмет измести из кривичног поступка као 
свршен и стављен је у архив Суда18. 

17 Жалбу Милошевића код Суда заведену под Nο 1312 водио је иследни судија 
Драг. Пејовић – нап. аут.
18 Није нам познато да ли је Димитрије Милић имао својих законских пред
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Истовремено је у срезу вођен већи број кривичних истра
га против бившег председника општине. Октобра 1920. годи
не Драго Андрић из села Лесковица тужио је Начелству среза 
ваљевског Димитрија Милића, пензионера из Ваљева, због бати
нања и интернације Андрића у фебруару 1916. године. Андрић је 
оптужио Милића и због увреде Његовог Краљевског Величанст
ва Краља Петра.19 Међутим, Суд је утврдио да у овом поступку 
против бившег председника општине није постојало елемената 
кривичног дела, па је решио да се процес прекине, тим више што 
су обојица били одраније у завади20.

Дана 13. новембра 1920. године у митровачком Првостепеном 
суду извршен је испит сведока по кривици Димитрија Милића, 
ратног председника ваљевске општине, за већи број кривичних 
дела, а по тражењу ваљевског Првостепеног суда бр. акта 24731 
од 12. октобра 1920. године.  Исказ пред судом давали су Сазда 
Парлић трговац, Љуба Ћамиловић, скретничар, Трифун Пар
лић, кафеџија, Крста Милошевић, контролор, Сима Перић, сто
лар, Андрија Студић, мутавџија, Лазар Јовановић, скретничар и 
Сима Гачић, скретничар, сви из Вучитрна21. Из исказа сведока 
сазнајемо да је Михаило Милић, син Димитријев, био службеник 
Српске Државне железнице заробљен заједно са железничким 
радницима из Вучитрна у јесен 1915. године од аустроугарске 
војне силе, а да су сви скупа у зиму 1916. године, са већим бројем 
неподобних Вучитрнаца доспели интернације и транспорта који 

ставника. Није искључено да је као бивши високи општински службеник 
имао извесних олакшица приликом суђења – нап. аут.
19 ОС, 1920. година, зав. под. бр. 172/20. Наиме, приликом доласка у село 
Лесковице, пропагирајући аустроугарски поредак а обраћајући се женама 
овог краја наводно је Милић изговорио следеће речи: „Видите жене, како 
дође цар Фрања, ваши џепови пуни пара, а кад је био опанчар Пера, ваши 
џепови пуни камења.“
20 Исто, зав. под бр. 35/920
21 Мутавџија или мутабџија је стари занат који је означавао „плетиљу“ или 
ткача. Те су се занатлије, на дрвеним, старинским разбојима бавиле ткањем 
сеоских торбица од козје длаке, а у којима се носило вино, сир, хлеб, со, по
гача или ракија, када је сељак одлазио да ради на њиви, или кад су деца одла
зила у школу. Сваки крај имао је своју боју, своју комбинацију боја као знак 
распознавања. Мутавџије су производиле и вреће, коњске бисаге, самаре, 
покровце, зобнице и др. – Vikipedia, приступљено 5.2.2021.
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је водио у логор у Ваљеву, звани топовске шупе. Након краћег 
боравка у топовским шупама, окупаторске власти су намеравале 
да их даље интернирају у Аустрију. У Ваљеву је Михаило Милић 
ступио у контакт са својим оцем, који је издејствовао од непри
јатељских власти да се ова група заједно са Михаилом Милићем 
ослободи заробљеништва и да исти раде као општински радни
ци при вароши. Након неког времена,  заузимањем председника 
општине пуштени су и остали из вучитрнског транспорта, па 
чак и пет учитеља, који су препоруком Милићевом постављени 
за учитеље у ваљевском срезу22.

Након ових исказа, ваљевски Првостепени суд тражио је од 
митровачког Првостепеног суда да потоњи, у циљу истраге ис
пита и друге сведоке23. Од оних који су се налазили у војним је
диницама, тражена је писмена сагласност од војних власти да се 
сведоци пусте да сведоче пред судом.

Дана 20. децембра 1920. године у митровачком Првостепеном 
суду поново је извршен  испит сведока по кривици Димитрија 
Милића. Том приликом исказ је давао Крста Милошевић,  желез
нички контролор, стар 38 година из Вучитрна, који је изјавио да 

22 Ко је у окупираној Србији могао или није могао да добије запослење вид. 
Божица Младеновић, „Породица у Србији у Првом светском рату“, стр. 77, 
Историјски институт, Београд, 2006.
23 ОС, 1920, зав.под. бр. Nᴼ 8964 и 9210. Судија митровачког Суда био је Рад. 
Вуковић, а деловођа Тад. Јовановић. Михаило Милић (рођен 1886. године) 
је старији син Димитрија Мите Милића, чије име се помиње у поратним 
судским процесима због сарадње са непријатељем и извесних сумњивих 
породичних послова у доба окупације. Поред Михаила, помиње се и дру
ги син Димитријев Марко (рођен 1888. године), апотекар из Ваљева, коме 
је приписивана сарадња са аустроугарским детективом у Ваљеву и повеза
ност са интернацијама српских грађана у ваљевском срезу. Ваљевски логор 
(лагер) „топовске шупе“ налазио се на периферији ондашње ваљевске варо
ши, у близини касарне болничке чете и војних магацина, на путу за Шабац 
(вид. Владимир Кривошејев и Александар Недок, Ваљевска војна болница од 
првих дана до Великог рата, Гласник МИАВа бр. 5152, стр. 82112, Ваљево, 
2018). У време Великог рата, један део логора налазио се на Боричевцу, бре
жуљку изнад Ваљева, где су се налазиле дрвене бараке ограђене металном 
бодљикавом жицом за интернирце, које су чували непријатељски војници. 
У Ваљеву тог доба постојало је још неколико привремених лагера: један је 
био у касарни 17. Артиљеријског пука, а други у окружној ваљевској пољо
привредној станици – нап. аут.
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је непосредно по окупацији Вучитрна у зиму 1916. године интер
ниран у Ваљево са још неколико суграђана. Ова група Вучитрна
ца доспела је логора „топовске шупе“ у Ваљеву, али је након пар 
дана препоруком Михаила Милића који је био надзорник пруге 
у Вучитрну и Обилићу и заузимањем Димитрија Милића, осло
бодили су се логора и радили као кулучари у вароши.

Исказ је давао и Сава Дончевић, трговац из Вучитрна, стар 42 
године. По њему, почетком 1916. године Аустријанци су интер
нирали у лагер  Ваљево 2025 угледних људи из Вучитрна. Сви 
ови људи кренули су у привремени логор у Ваљево, у које се сли
вало још много других интернираних Срба из јужних српских 
крајева24. Приликом обиласка логора, Милић је затвореницима 

24 ОС, 1916. година, неинвентарисана грађа, зав.под бр. 88. Општинско по
главарство Ваљево – Gemeinde Amt.  упућивало је интерниране грађане и 
заробљенике ваљевској окружној болници на преглед, а потом у логор. Из 
извештаја окупационих власти за 1916. годину сазнајемо да је било укупно 
159 интернираца и заробљеника који су радили као кулучари при Општини. 
Забележен је већи број бежања из заробљеничког одреда, а они који су били 
ухваћени чекао је строги затвор или ликвидација. Интернирци из среза који 
су побегли из логора кажњавани су на тај начин што им је породица хапше
на и спроведена у логор, где је и остајала све док се одбегли интернирац не би 

Факсимил акта са суђења Димитрију Милићу
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обећао да ће их по могућству ослободити од аустријске власти и 
пустити на слободу као кулучаре при општини, што је и учинио. 
Милић је издејствовао код окупационих власти да се интернир
ци сукцесивно пуштају, у мањим групама, а потом на основу ле
карских прегледа и уверења многи су пуштени на слободу, те су 
отишли својим кућама. По исказима Вучитрнаца, Милић је мно
го учинио да спасу своје животе, те да се врате у завичај својим 
породицама. 

Сличан исказ дао је и Апостол Кашанин, пекар из Вучитрна, 
стар 43 године. Кашанин је истицао да су интернирци нагурава
ни у вагоне, где су без хране и воде допремани у ваљевски логор. 
Захваљујући председнику општине, око 30 интернираца је пуш
тено да буду кулучари ваљевске општине, али готово да ништа 
нису ни радили. По речима Кашанина „ за време нашег бављења 
у Ваљеву Димитрије Мита Милић чинио је доброте нашем наро
ду и спасавао је наше Србе колико год је могао“25.

Позиви митровачког Суда нису могла да се уруче свим позва
ним лицима. Наиме, један број железничких радника радио је 
на железничким пругама на Косову и Македонији, па је захтев 
ваљевског Суда у овом случају остао неизвршен26.

Првостепени суд у Ваљеву узео је у обзир дата сведочења, али 
је Милићу продужен притвор27. Оптужени се у циљу одбране 

сам пријавио окупационим властима или од истих ухватио. Заробљеници и 
интернирци који су радили као кулучари радили су најтеже послове: у каме
ноломима, на одржавању путева, на одржавању војних нужника аустроугар
ске војске, на чишћењу ђубрета по вароши, на пољским радовима, копању 
гробова, на грађењу мостова по срезу, вучењу песка, сечењу и цепању дрва 
за аустроугарску војску и слично. Неке од заробљених и интернираних за
натлија добијали су за извесно време локални мајстори у вароши да раде код 
њих те су им услови били мало бољи него у логору, а уједно су својим радом 
мало побољшали финансије остарелих мајстора. Ипак, овај број занатлија – 
помоћника релативно је био мали у варошким радњама: већина је завршила 
у војним заробљеничким логорима – нап. аут.
25 ОС, 1921. година, неинвентарисана грађа зав. под бр. 626. Надалеко чувен 
по свом нечовечном поступању према интернирцима у ваљевском логору 
био је аустријски наредник Ратушић – нап. аут.
26 ОС, 1920. година, Nᴼ 9298
27 Поједини сведоци оптуживали су бившег председника општине да у вре
ме окупације није стао у заштиту осиромашеног српског грађанства, које 
је остало без укућана, „голо и босо“, изложено глади, без крова над главом, 
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позивао на исказе горе поменутих сведока да се утврди да ли је 
његовим заузимањем ослобођен из логора у Ваљеву већи број 
људи, као и да се пронађу остали сведоци који би дали исказ 
пред судом.

У исто време вођен је већи број суђења пред ваљевским Прво
степеним судом, а који су посредно имали везе са бившим пред
седником општине. Један од таквих случаја било је и суђење 
трговцу Сабитају Конфину. Наиме, од аустроугарских власти 
ваљевски трговац Сабитај Конфино добио је 1916. године конце
сију за производњу и продају јагњећих кожа и кожне галантерије 
у ваљевском срезу, а за њега је куповао коже по срезу Исак Вајн
берг, трговац гросиста из Ваљева, румунски поданик, родом из 
Силистрије, јеврејског порекла28. У години великих ратних рек
визиција, Вајнберг је морао да уплати 1.000 круна ратног зајма, 
по тражењу Одбора кога су чинили Димитрије Милић, Милутин 
Гођевац, Милан Јевтић, Илија Илић и Драго Атанацковић. Од 
окупационих власти Милић је био постављен на чело ваљевског 
Одбора за ратни зајам Аустроугарске, који је од грађана Ваљева, 
најчешће изнудом, прикупљао веће или мање суме новца. Преко 
Одбора преливала се велика новчана сума окупаторима у руке: 
тако је Сабитај Конфино уплатио 40.000 круна зајма, Милутин 
Дојчиновић 6.000 круна, Милутин Гођевац 1.000 круна итд29. Са
битај Конфино је трговао са Хајнрихом Флајшегом, трговцем из 

опхрвано свакојаком немаштином. У грађи је нађен већи број ратних до
кумената у којима се помињало бежање од кулука ваљевских грађана. Овај 
преступ био је најстроже забрањен, за ово дело су окупационе власти ка
жњавале батинањем, узимањем таоца и до месец дана строгог затвора. До
кумента ове провинијенције потписивао је између осталих и Димитрије 
Милић, па су након рата поднете тужбе грађана и за ову делатност бившег 
председника ваљевске оптине – нап. аут.
28 МИАВ, Фонд: Општина града Ваљева, А.1.245. (18391944)  (у даљем 
тексту ОГВ), 1917. година, кут. бр. 164, пр. бр. 53. Исак Вајнберг, трговац из 
Ваљева, рођен је у Румунији 1889. године, преко Видина дошао у Србију 1908. 
године, са мајком и сестром. Тадашње власти су му дозволиле да се трајно 
настани у Ваљеву. У вароши на Колубари се Исак оженио и отворио кожар
ску радњу – нап. аут.
29 Када је у августу 1916. године Румунија објавила рат Аустроугарској и ста
ла на страну Антанте, Исак Вајнберг је интерниран септембра исте године, а 
Димитрије Милић није ништа учинио да се овом угледном трговцу помогне. 
Вајнберг је у ропству био до краја рата – нап. аут.
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Београда, концесионаром, који је преко Београда испоручивао 
робу у Будимпешту и даље30. Октобра 1919. године иследни су
дија за град Ваљево и срезове ваљевски и подгорски подигао је 
оптужницу против Сабитаја Конфина, трговца, а исти је стављен 
у ваљевски притвор због сумње да се огрешио о параграф 85 и 
85 а Кривичног законика јер је служио непријатељу, помагао не
пријатељској сили и за кратко време постао ратни профитер. Ис
леђењем је утврђено да је Конфино са повластицом за искључиву 
куповину кожа у округу ваљевском исте набављао и испоручи
вао непријатељској ратној централи за промет сировина, да је 
у више наврата уписивао непријатељски ратни зајам у укупном 
износу од 40.000 круна „чиме је помогао непријатељску војну 
силу против Србије, чији је поданик. У рату се силно обогатио 
на рачун народа“. У судском процесу утврђено је да је сарађивао 
са председником општине Димитријем Милићем и Михаилом 
Милићем31.

Против синова Димитрија Милића, Михаила и Марка, та
кође је вођен судски процес пред ваљевским Првостепеним су
дом. Наиме, овој двојици, као и Милутину Дојчиновићу, Мила
ну Николићу, Јеврему Томићу, Милутину Гођевцу и Драгомиру 
Ђорђевићу суђено је новембра 1919. године на основу параграфа 
162 и 164 Кривичног законика због тешких малверзација у току 
окупације. Наиме, поменути су као српски држављани били чла
нови конзорцијума „Дојчиновић и компанија“ који је за време 
непријатељске управе имао дозволу од непријатељских власти 
као и све могуће повластице за продају монополисаних артика
ла у ваљевском срезу. Сарађујући са непријатељем и богатећи се 
на рачун народа Суд је указивао да су (нарочито Дојчиновић и 
Николић) помагали да се народ што више економски исцрпи и 
осиромаши32. Помињано је да су осумњичени сарађивали са Ју

30 Хајнрих Флајшег је био мађарски поданик, који је добио концесију за трго
вину кожом на целој територији Гувернмана а након рата одселио се у Швај
царску – нап. аут.
31 ОС, 1920. година, зав.под бр. 1235 
32 ОС, 1920. година, зав. под бр. 946/23. Милутин Дојчиновић је за време 
окупације био повереник – конфидент окупаторске извештајне станице у 
Ваљеву (почевши од октобра 1916. године све до краја рата) и сарађивао је са 
Албертом Гајгером, аустријским детективом тајне аустроугарске полиције. 
Из списа окупационих власти које су, свакако, биле поверљиве природе, а 
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лиусом Коном, аустроугарским цивилним службеником који је 
наредио једну од највећих акција реквирирања робе и предмета 
у ваљевском крају  1917. године за потребе непријатељске војне 
силе33. Сви окривљени у овом процесу налазили су се у ваљев
ској болници, а једино се Михаило Милић бранио са слободе34. 

Дуготрајан судски процес водио се пред ваљевским Првосте
пеним судом против Милутина Дојчиновића, бившег председ
ника општине. Наиме, група грађана је оптужила Дојчиновића 
да је овај у току рата од стране Гувернмана у Београду добио 
концесију за продају и извоз живе стоке у ваљевском срезу, па 
је исти добио одобрење да извезе 500 600 комада рогате стоке, 
које су народу реквириране. Тужиоци и већи број сведока изно
сили су оптужбе да је Дојчиновић тешко оштетио народ, који 
је доведен на ивицу глади, а све у циљу свога личног богаћења. 
Осумњичени се бранио да је као општински чиновник морао да 
извршава наредбе окупационих власти35. 

Међутим, највише прашине око Милића изазвао је један 
догађај из септембра 1917. године. Наиме, тада су окупационе 
власти у Ваљеву, да би минимизирале утицај Крфске деклара

откривених након рата, сазнајемо да је Дојчиновић вршио услуге које су се 
састојале од давања података о појединим грађанима, као и о приликама у 
месту. Након ослобођења, у судским списима окривљен је да је као народни 
издајник помогао непријатељу да се окупаторски режим одржи. Суђено му 
је по параграфима 85, 85 а и 234 Кривичног законика. Тајне депеше и уме
шаност Дојчиновића у окупационим делатностима пронађене су у списима 
депонованим у архиву бившег аустроугарског Гувернмана у Београду – нап. 
аут.
33 ОГВ, инв. бр. кут. 168, пр. бр. 128. У време окупације чувен по реквизицио
ним мерама , кажњавању Ваљеваца и суровости био је наредник – жандарм 
Мајданић – нап. аут.
34 ОС, 1921. година, зав.под бр. Ф3238/21. Актом Nο 22045 од 31. децембра 
1919. године у овом поступку против седморице горе осумњичених сведочи
ли су Стана Познановић и Вучета Ивановић, опанчар из Ваљева. Председ
ник суда био је Милован Радушки – нап. аут.
35 ОС, 1920. година, зав. под бр. 946/23. Отежавајућа околност за Дојчино
вића био је сачуван акт окупационих власти у Ваљеву, који се водио под 
бројем 66 од 3. јануара 1917. године у коме је детаљно описана његова де
латност. Занимљиво је да је сведок тужене стране био Димитрије Милић, и 
сам притвореник ваљевског Суда. Дојчиновић, коме је суђено по члану 85 
Кривичног закона за издају ослобођен је даљег судског гоњења – нап. аут.
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ције, са својим сарадницима Живком Романовићем, професо
ром ваљевске гимназије, Димитријем Милићем, Милутином 
Дојчиновићем и Алексом Младеновићем отпочели организова
ну политичку активност која је била уперена против Краљевине 
Србије и српског народа. Истовремено председници општина на 
територији Општинског заповедништва добили су наређење од 
окупационих власти да припремају и ангажују све поверљиве 
људе који ће скупа тражити од аустроугарских војних власти да 
се Србија прикључи Двојној монархији36. Резолуцију су грађа
ни одбацили, а један од највећих противника исте био је песник 
Сима Пандуровић, професор ваљевске гимназије, који је после 
био ухапшен и интерниран37.

По тужби Радоша Јокића из августа 1919. године пред ваљев
ски првостепеним Судом отпочео је процес против Димитрија 
Милића, Живка Романовића, Милутина Дојчиновића и  осталих 
који су учествовали у раду горе поменуте Резолуције. Првосте
пени суд је позвао већи број сведока који су потврдили да је Ми
лић у сали ваљевске Гимназије ( где се одржавао овај збор) опту
жио српску владу да је напустила народ и отишла ван земље, те 
да нас је завадила са Аустроугарском и да је организовала зло
чин у Сарајеву, изазвавши тежак рат38. По сведочанствима Ми
лић је даље наводио да се српска влада беспредметно задужује у 
иностранству  и да ће то задужење од више милијарди пасти на 
народна плећа. У говору је истицао да је Аустроугарска одувек 
била пријатељ Срба; стога, предложио је да се формира Одбор 
у Ваљеву и ваљевском крају „те ће се на нас угледати цела Ср
бија“. Потом је Милић наложио Живку Романовићу да прочита 
Резолуцију, а да је окупљени народ потпише. По тврђењу сведока 
„после прочитане Резолуције међу грађанима је настало незадо
вољство и узбуђење“. По исказима, Живко Романовић је инси
стирао да се поменута Резолуција потпише уз образложење које 
је било упућено присутнима „зашто се ви плашите, када се ја као 

36 Више о аустрофилској политици у Србији 1917. године видети Андреј Мит
ровић, Србија у Првом светском рату, стр. 501504, СКЗ, Београд, 1984.
37 Ibidem,. Милорад Митрашиновић, поменуто дело.
38 Сведоци у овом судском процесу против Милића и осталих били су Све
тозар Матић, ковач, Драгутин – Драгић Атанацковић, Илија Илић, опанчар, 
Радивоје Јањић, опанчар и Милан Јевтић, трговац из Ваљева. Деловођа – пи
сар Суда био је Милош Н. Бошковић – нап. аут.
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чиновник бивше српске државе не плашим“. Милић је истакао 
да би Србија економски ојачала уједињена са Аустроугарском, 
да би се повезала са словенском браћом у Монархији, као и да је 
окупациони режим много бољи од него онај у слободној Србији 
пре рата. Милић је у говору осуђивао рад српске владе и дина
стије истичући да су довеле земљу и народ до потпуне пропасти. 
Додао је да словенски народи под Аустроугарском живе много 
боље него што је наш народ живео под својим властима, те да 
су Аустријанци културнији, цивилизованији и уопште бољи од 
свих наших управљача.

Ове речи окупационог председника оптине потврђивали су 
цивилни комесар Никола Медзихрадски и доктор Полц, обја
шњавајући окупљеном народу зашто је позван на збор. 

Сведоци су даље истакли да су песник Сима Пандуровић и 
опанчар Илија Илић бираним речима одбили да потпишу Резо
луцију, те да се окупљени народ угледао на њих. Пандуровић је 
предложио „ да се састави други Одбор од шест људи који би 
написали другу Резолуцију у блажој форми“. У Одбор су ушли 
Сима Пандуровић и Драгић Атанацковић. Одбор је тада расту
рен и није више сазиван. У наредном периоду за Пандуровића 
следили су тешки месеци интернације, а за народ година страхо
витих реквизија и одмазди као окупаторова казна за неприхва
тање Резолуције39. Тада су пљачка и терор непријатеља у ваљев
ском крају добили невиђене размере40.

Актом бр. 79 од 5. фебруара 1920. године иследни судија за 
град Ваљево и срез ваљевски и подгорски је известио управу 
града Београда да у реону овог града живи оптужени Живко Ро
мановић, професор у пензији, па је затражио да се овај одмах 
стражарно упути у Ваљево.41 Два дана касније (7. фебруара), 
ваљевски Првостепени суд је затражио од Симе Пандуровића, 

39 ОС, 1920. година, зав. под бр. 119/20
40 ОГВ, 1918. година, кут. бр. 165 и 166. Године 1918. прикупљање летине, си
ровина и уопште реквизиције окупатора над народом биле су заступљене 
у највећој могућој мери. О стању летине, сировина лично је окупационим 
властима одговарао председник општине. Оваква документација морала је 
да има његов потпис што је свакако, навукло бес и мржњу оштећених страна 
– нап. аут.
41 Након рата, Живко Романовић је живео у Београду, са станом у улици Бу
димској бр. 4 – нап. аут.
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тадашњег високог чиновника при Министарству Просвете у Бе
ограду да дâ изјаву у својству сведока о садржају Резолуције из 
1917. године, или ако има препис ове Резолуције, Суд га молио 
да  исту што пре достави у Ваљево.  Пандуровић је дао исказ при 
Градском суду за Београд и Чукарицу по коме је на Малу Госпоји
ну 1917. године у сали Гимназије у Ваљеву одржан народни скуп: 
председавајући Димитрије Милић и Живко Романовић су дали у 
руке Пандуровићу Резолуцију да је овај прочита. Пандуровић је 
приметио  да је исту својеручно написао Романовић, а у потпису 
су стајала имена Димитрија Милића и  Милутина Дојчиновића. 
Димитрије Милић је потом текст Резолуције предао Ради Пав
ловићу и Илији Илићу; Пандуровић је предложио Суду да ову 
двојицу позове као сведоке, јер њему није било познато шта је 
даље било са дотичним документом42.

Након више већања Првостепени суд у Ваљеву је 1921. године 
донео решење у чијем дијапозитиву је стајало да у време окупа
ције Димитрије Милић својом властитом вољом није чинио зло
употребе на штету својих суграђана, него да је само извршавао 
оно што му је као председнику општине наредио окупатор. На 
основу тачке 1 параграфа 29 Кривичног законика иследна власт 
Суда среза ваљевског решила је да се започета кривична истрага 
према Димитрију Милићу прекине, јер није постојало елемената 
кривичног дела из параграфа 85 и 85а које је предвиђено по Кри
вичном законику и које би се кажњавало затвором.

Судбина Димитрија Милића након ових судских поступака 
није много позната. Зна се да је двадесетих година XX века от
ишао за Београд, где је и умро43.

Резиме

Димитрије Мита Милић, ратни председник ваљевске општине 19161918 
године, у очима савременика био је контраверзна личност. Добио је од оку
патора концесије за продају монополисаних предмета, па се у веома кратком 
року обогатио. Припадао је конзорцијуму „Дојчиновић и компанија“, а нала
зио се и на челу ваљевског Одбора за ратни зајам Аустроугарске. Организо
вао је и учествовао у раду Резолуције из 1917. године, којом је покушано да се 

42 ОС, 1920. година, зав.под бр. 79
43 Велико је питање колико је Милић био омиљен међу народом ваљевског 
краја, па је може бити и то разлог зашто се иселио из Ваљева – нап. аут.



21

Суђења Димитрију Милићу, ратном председнику ваљевске општине...

на политичкој платформи тражи од аустроугарске војне управе да се Србија 
присаједини Аустроугарској царевини.

Након рата, вођен је већи број судских поступака на територији среза 
против њега; за изнуде, за интернирање неподобних људи, за злоупотребу 
званичне дужности, због ратног профитерства, због тортуре итд. Судски 
процеси вођени су и против његових синова  Михаила и Марка. Поред оних 
који су били оштећени и тужили га по више основа, налазили су се и они 
који су га бранили да је у рату чинио доброте и да је спасавао народ колико 
год је могао. На сличан начин се и сам бранио пред судским органима.

 Првостепени суд у Ваљеву донео је решење да за активности у доба оку
пације Димитрије Милић није крив. Све кривичне истраге против њега су се 
прекидале, а он сам је пуштен из притвора. Након ослобађајуће пресуде није 
се дуго задржао у Ваљеву; двадесетих година XX века отишао је у Београд, 
где је и преминуо.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

Архивски извори

Међуопштински историјски архив Ваљево

Фонд: А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (ОС), 1916. година, неинвентарисана 
грађа, 1 кутија

ОС, 1919. година, неинвентарисана грађа. 12 кутија
ОС, 1920. година, неинвентарисана грађа, 31 кутија
ОС, 1921. година, неинвентарисана грађа, 45 кутија
Фонд: А.1.24.5. Општина града Ваљева – Ваљево (ОГВ), (18391944), 1917. 

година, кут. бр. 163 и 164
ОГВ, 1918. година, кут. бр. 165 и 166
ОГВ, 1919. година, кут.бр. 168
Фонд: В.1.334 Збирка VARIA 18321990, кут. 22
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