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1.Уводна објашњења. 
Издајем ову Белу књигу са циљем да упознам јавност, надлежне државне органе, НВО, 
медија, и све оне који се баве људским правима, са вишедеценијским злоупотребама и 
опструкцијама у моме коришћењу телефона, факса, преписке , компјутера и интернета. 
Ја сам у садашњем времену, у правом смислу речи драстично ограничен да комуницирам 
преко мојих личних средстава телекомуницирања, пре свега када се ради о компјутеру и 
интернету, што води у свакодневно губљење времена, ствара неизмеран стрес, замара, и 
кошта. 
А у претходном периоду, је често била заплењивана моја преписка и биле су ми прављене 
драстичне сметње у употреби телефона. 
Застоји у раду са компјутером се дан данас убитачно настављају. А нарочито коштају 
интервенције стручњака за отклањање поремећаја у функционисању апарата. Ја сам на 
ивици банкрота због тога. 
У прилогу се налазе подаци за време од 1980-их година па све до 2015. године, а у нашој 
архиви се налази документација за период 1971-1985 година. 
Дали УЛИЦА ДУГЕ МРЖЊЕ нема краја, дали исте оне државне установе које су ми то чиниле 
раније, сада желе по сваку цену да наставе исте злоупотребе све до данашњих дана. 
Обраћао сам се надлежним државним органима предочавајући им могућност да ове 
опструкције праве страни, или албански хакери, и захтевао од њих да ме подрже? 
Без икавог одговора. 
Жалосно је да нас неко завађа по девизи DIVIDER ET IMPERA. Као што је чињено за време 
Тита и Милошевића. 
Жао ми је, али сам принуђен да бих се бранио, да истакнем да је Ивица Дачић, уз подршку 
Вучића и Николића 1999 године издао саопштење које су громогласно пренела медија да су 
Покрет за заштиту људских права и његов председник Томислав Крсмановић агенти ЦИА, на 
платном списку ЦИА, да штите Албанце, да су страни плађеници и и издајници. Сада иста 
тројка ускраћује моја права, а они су ти који могу бити данас оптужени за грехе које су мени 
тада приписивали. 
Јели ме и данас квалификују на исти начин?. Зашто то они данас мени чине?. 
Убеђен сам да је на делу примитивна омраза острашћених званичника , да су им се 
помешали лончићи, да им недостаје временска, просторна и емотивна дистанца. Србијом 
владају конфузне и недорасле особе. 
Или ми све ово чине дивљи Албанци? Зашто ме МУП Србије не заштити? Зашто дозвољава 
да се ја расправљам са државним органима и ширим тензије и незадовољство, заваде, онда 
када нам требају слога и сарадња? 
Да ли смо ми недорасли ако дозвољавамо да нас други завађају? 
Значајан постотак криминалаца из редова СДБ који је опструирао мој рад тих деценија у 
овом сегменту није више жива, већина су преминули превремено. 
Трагично је да њиховим стопама иду слепо самоубилачки нови млади кадрови недовољно 
упознати са овим трагичним досијеом. 
Интернет је забрањен само у неколико најрепресивнији земаља света, а мени се у Србији 
блокира право на употребу компјутера. Починиоци рачунају да је јако тешко доказати овакве 
закулисане злоупотребе, и охрабрени све више више кидишу. 
Жалосно је да се из потаје врше сметње и многима другима, али то већина неупућених 
грађана Србије, обично не препознају, и настале сметње објашавају техничким недостацима 
апарата или вирусима ( што може бити тачно, али има и злоупотреба-један од доказа је ова 
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БЕЛА КЊИГА). 
Али има много и оних који се жале овако као и ја. 
У априлу, мају и јуну 2013 године, а затим током 2014, 2015.године, све до данашањих дана, 
су се опструкције снажно интензивирале, пишем књигу, рад на писању је крајње успорен, 
скоро потпуно заустављен. Фајлови са књигом се крајње споро или никако не отварају, 
нестају, мешају, шта год започнем настаја застој. 
Мој компјутер су прегледали стручњаци, нема грешки, налаз је да то неко чини. 
Обраћао сам се у више наврата МУП-у Србије и судовима без икаквог резултата. 
Они који све ово чине то раде крајње дрско, упорно, перманентно, са циљем да нервирају и 
стварају стрес, да тако утичу разорно на здравље. Ја водим судски спор у вези обештећења 
од 1994 године, то смета инкриминисаним криминалцима , циљ им је да ми наруше 
здравље, и да ме тако тихо уклоне као жалиоца. 
У нади да ће ова БЕЛА КЊИГА допринети да јавност овакве злоупотребе препозна и дигне 
глас против њих. И да ће надлежне установе и организације добити детаљне податке, на 
основу којих ће моћи предузети мере у моме досијеу у оквиру њихових компетенција и 
овлашћења. 
Настављају се сметње у 2018.години. , што се види у прилогу. 
2.-Подаци за временски период 1980-их и 1990-их година. 
ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 1-12.1989 g. 
Слободана Пенезића 17А 
Б е о г р а д 
К Р И В И Ч Н А П Р И Ј А В А 
Против групе непознатих починиоца Службе државне безбедности за учињена кривична дела 
повреде тајности и одузимање преписке, онемогућавање телефонирања, и повреде стана и 
оштећење ствари из КЗ СРС. 
О б р а з л о ж е њ е 
Од стране више прималаца из земље и иностранства годинама примам жалбе да писма која им 
шаљем не стижу до њих или пак сазнајем да нисам примио писма која су ми они послали. 
Провером извесног броја (мањег) послатих писама преко Управе ПТТ саобраћаја путем 
потражница установио сам да већи број писама није уопште стигао до дестинатера. 
ДОКАЗИ: моје писмо послато 4.10.1988. г. пријемна пошта 11102 Београд, број 
пошиљке 3210, прималац лист ТРИБУНА, Љубљана датум рекламације 18.10.1988, ПТТ 
Љубљана 61100, Чопова 11, обавештава 20.10.1988. да писмо није приспело у одредиште; 
писмо послато 4.10.1988. г., пријемна пошта 11102 Београд, број пошиљке 3209, прималац лист 
МЛАДИНА, Љубљана, датум рекламације 18.10.1988. г. ПТТ Љубљана, Чопова 11, дана 
20.10.1988. г. обавештава да пошиљка није стигла у одредиште: писмо послато 30.8.1988. г, 
пријемна пошта Београд 11102 број пошиљке 082, прималац др …….. Неуропсихијатријска 
клиника 21060 Нови Сад, датум рекламације 18.10.1988. г., Пошта Нови Сад дана 7.12.1988. г. 
обавештава да писмо није стигло у одредиште; писмо послато 23.08.1987. г., пријемна пошта 
11102, Београд, број пошиљке 1171, прималац Председништво СФРЈ Нови Београд, датум 
рекламације 12.10.1987. Пошта Београд 11171 обавештава 21.10.1987. године да писмо није 
приспело у одредитше; писмо послато 16.1.1988, број пошиљке 389, прималац УНЕСЦО, Парис, 
датум рекламације 8.2.1988, Пошта Парис 07 од 16.2.1988. обавештава да два моја писма нису 
стигла а да је једно уручено; писмо послато 4. јула 1986, пријемна пошта Београд 11102, 
прималац Унесцо, Парис, Пошта Буреау де Парис 07 обавештава даном 26.11.1986 да моје 
писмо није стигло; писмо послато 24.09.1986. г, пријемна пошта Београд 11102, број пошиљке 
890, прималац Centre pour les droits de l’Homme Geneve, OUN, Suisse, пошта Геневе 1211 дана 
28.10.86. обавештава да моје писмо није стигло до дестинатера; писмо послато 28.10.1985. 
године из поште Београд 11102, број пошиљке 16071, прималац Devision des droits de l’homme 
OUN Geneve, Suisse, датум рекламације 7.1.1986. године, пошта Геневе 1211 дана 28.1.1986 ме 
обавештава да моје писмо није стигло; писмо Унесцо, Парис, пријемна пошта 11102 Београд, 
број пошиљке 3366, прималац Unesco, Paris, датум рекламације 7.1.1986, Пошта Paris rue CLER 
дана 23.1.1985. године обавештава да писмо није стигло на назначену адресу. Истим писмом је 
стигло и обавештење Поште Paris CLER да три моја писма за која сам правио рекламације (на 
посебном картончићу) није било могуће пронаћи да су стигла у Unesco, Paris у периоду 
10.11.1985. до 20.1.1986. године; писмо послато 4.7.1986. године, пријемна пошта Београд 
1102, број пошиљке 408, прималац Унесцо, Парис, Пошта Парис 07 дана 27.10.1986. ме 
обавештава да писмо није стигло; писмо послато 7.02.1985. пријемна пошта 11070 Београд, 
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број пошиљке 3446, прималац М. Михајлов, Siegen Durchwahl, DBR, пошта SIEGEN дана 
17.5.1985. ме обавештава да писмо није стигло примаоцу; писмо послато 24.5.1985. године, 
пријемна пошта 11110 Београд, број пошиљке 14860, прималац I.Sorensen Kerteminde 
Danemark, датум рекламације 6.09.1985, пошта Картеминде 24.9.85. обавештава да писмо није 
стигло; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 099, прималац 
Amnesty International, пошта Довер 5. јуна 1984. године обавештава да писмо није стигло, 
писмо послато 3.4.1984, пријемна пошта 11141 Београд, број пошиљке 7636, прималац 
American Association of Psychiatry, пошта New York дана 6.8.1984. обавештава да моја пошиљка 
није уручена; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 101, 
прималац CIEL, Paris пошта Парис 07 Но.2138 да писмо није стигло; писмо послато на адресу 
Estudios del tercero mundo Mexico sity, Mexico, пошта 11101 Београд ми је исплатила оштету 
узела решену потражницу прилажем УПУТНИЦУ о исплати оштете; Пошта 11101 где правим 
потернице ми условљава давање решених потражница али тада немам право на оштету, три 
пута сам у прошлости наплатио оштету али зато ми нису дали решене потражнице, прилажем 
три УПУТНИЦЕ доказ да ми је исплаћена оштета за још три загубљена писма а што се може 
проверити на основу овога документа. 
Многе позитивно решене потражнице нисам ни чувао, више пута су ми познаници се 
жалили да нису добили моја писма или ја њихова, прилажем моје писмо РО ПТТ саобраћаја 
Београда од 7.1.1986, видети подвучено. Последњих дана више особа ми тврде да нису добили 
моја писма или ја њихова, нпр: Илија Илијевски, Струмица, Лењинова ул. бр 2; Војо Војводић, 
Расточине 3/1 Ријека; Љубљана, Цесто у Шмартно 38, итд. 
Понављам да сам проверавао само мањи број послатих писама и да је сасвим умесна 
претпоставка да када бих проверавао већи број писама да би број установљених 
неиспоручених писама био пропорционално већи. 
Често је да ми се повратнице уопште не враћају или се враћају непотписане, понекад 
већ сутрадан их нађем у моме поштанском сандучету. Прилажем у вези тога мој допис РО ПТТ 
саобраћаја Београд од 17.8.1981. године. Поседујем документацију из које се може видети да 
су моје пошиљке често стизале са великим закашњењем, оштећене или загубљеног садржаја. 
Услед оваквог стања са мојом преписком ја сам принуђен да свако писмо сада шаљем 
препоручено и са повратницом, што је јако скупо. 
Може се говорити о загубљивању неколико пошиљки а што овде није случај јер је 
нестизање или непримање од моје стране писама често. 
Прилажем сва наведена документа као и петицију Председнику Председништва СФРЈ 
………… од 19.5.1986. године потписану од седамдесетак београдских интелектуалаца, међу 
њима и мене, којом се СДБ оптужује за конфискацију преписке која садржи податке о 
повредама људских права. 
II 
Већ десетак година ја се жалим надлежним државним органима, РО ПТТ, Градском 
телефону и јавности на сметње приликом употребе телефона. Упркос мојих честих обраћања 
наведеним установама ове сметње нису елиминисане него су сада интензивније него ли било 
када раније. Тако ми је 1. јула 1989.г., по ко зна који пут потпуно искључен телефонски апарат 
из употребе и мени онемогућено телефонирање које ми је неопходно будући да сам ја јавни 
радник а што подразумева честа комуницирања путем телефона. 
Сметње у употреби телефона се састоје у следећем: Повремено ми је као што је то и сада 
случај телефон у потпуности искључен, то је било више пута, понекад и по неколико дана или 
недеља, обично краће надлежни којима сам се жалио ништа нису могли учинити да мој 
телефон буде поново укључен; прекидање телефонских разговора; увреде и претње преко 
телефона; звоњење ноћу или често преко дана а када се дигне слушалица нико се не јавља; 
пошто ме често буди служба буђења Градског ПТТ саобраћаја дешавало ми се у више наврата 
да закасним на посао, јер ме нису пробудили како сам ја наручио; не чује се довољно глас 
саговорника; установио сам већи број пута да сам звао некога телефоном и да је он био код 
куће и његов телефон исправан а да се веза уопште није добијала, као и да су мене други звали 
када сам био код куће и мој телефон био исправан а да се нико није јављао; добијам често 
телефонски број који не тражим; у више наврата ми је био испоручен астрономски висок рачун 
за телефон, а број разговора са моје стране је био у просеку ранијих месеци, итд. 
Ове сметње нису повремене него учестале, повремено су таквог интензитета да у јакој 
мери онемогућавају употребу телефона или као сада телефон је искључен. То се не може 
оправдати застарелошћу инсталација, или зато што је телефон на коме сам био покварен, или 
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двојник, јер сам последњих година променио више пребивалишта и телефона и свугде сам 
имао исте проблеме. Уосталом мени су органи СДБ приликом бројних саслушавања отворено 
рекли да је то њихово дело и да ми се то чини јер се бавим активностима заштите људских 
права. 
Прилажем неколико од већег броја мојих дописа наведеним установама у вези сметњи 
у употреби телефона: Градском телефону од 12.6.1984. године, Секретару Савезног 
секретаријата унутрашњих послова, Секретару Градског секретаријата унутрашњих послова, од 
12.6.1984. на исту адресу 21.5.1984. г, РО ПТТ од 7.2.1983. г. Достављам и петицију 
седамдесетак београдских интелектуалаца и мене међу њима, адресирану на Председника 
Председништва СФРЈ ………. од 19.5.1986. године у којој се тврди да се од стране СДБ чине 
наведене злоупотребе са телефонима и многима грађанима праве сметње у употреби 
телефона. 
III 
Последњих година је прилично учестало да када се вратим кући са посла да затичем 
моју писаћу машину покварену и у неупотребљивом стању иако сам је када сам напустио стан 
оставио у потпуно исправном стању. Учестали кварови писаће машине се састоје у следећем: 
одлемљивање слова, повлачење слова на горе (одједном по неколико) ломљење цугштангле 
(кратке и дуге), пуцање цугбанда, деформисање тастатуре и тастер полуга, кварење механизма 
окретања траке, замене исправних неисправним тракама и запетљавање траке итд. Мени улазе 
у стан станодавци.. 
ДОКАЗ: потврда радне организације ТЕХНИКА 
од 10.5.1989. године 
Радницима радне организације ТЕХНИКА за поправку писаћих машина сам већ добро 
познат по честим доласцима на поправке писаће машине и по мојим жалбама на кварење. Они 
су ме испитивали у више наврата да ли у стану има неко мало дете или нека друга погодна 
особа која би могла да то ради јер је и њима јасно да до кварова не долази услед неког 
објективног разлога инхерентног самој писаћој машини него да је у питању насилно кварење. У 
вези тога сам се обратио власницима стана где станујем као подстанар …….. домаћици који су 
ми потврдили да они то не раде, али да су долазили неки из Општине или СУП-а, распитивали 
се за мене, и захтевали од њих да ми дају отказ јер се бавим активностима људских права. 
Овакви кварови су нарочито чести када сам ја слободан и имам намеру да користим писаћу 
машину за писање жалби у корист грађана жртава повреда њихових права: за време викенда, 
празника итд. 
Очигледно је да је то дело мени непознатих органа СДБ. Због мојих залагања у корист 
унапређења људских права и заштиту грађана који су жртве бирократске самовоље ја сам од 
1975. године до данас више пута привођен, саслушаван, оптуживан, суђен и осуђиван, изложен 
малтретирањима на радном месту као и моји сродници, вршени су упади у стан, претреси, 
одношене ствари, писаћа машина је стојала годину дана у просторијама GСУП-а, више пута сам 
био испитиван у стану без остављања било какве потврде, више пута су вршени претреси стана 
без сведока и било каквог писаног трага. 
Ово ми се све чини јер сам секретар Комитета и Покрета за заштиту људских права у 
Југославији, зато што се залажем за права српског и других југословенских народа, делам из 
патриотских побуда и у оквиру законских и уставних овлашћења. 
Моје пошиљке садрже обично податке и документа о жртвама прогона бирократије 
претежно са територије СР Србије, одузимање ових пошиљки има за циљ да не онемогући да 
такве случајеве обзнаним јавности и међународним организацијама. Исти циљ гушења наших 
- 
ТРЕЋЕМ ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 28.8.1991. године 
У БЕОГРАДУ 
БЕОГРАД 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Дана 28. јуна ове године штампарија „АБЦ-Глас“ из Београда је послала преко Поште 
11200 Београд пошиљке са примерцима листа ЉУДСКА ПРАВА који издаје наш Покрет. Ми смо 
регистрована политичка странка РЕШЕЊЕМ Републичког секретаријата за правосуђе и управу 
од 21.8.1991, године под бројем 00-34/90-07, а наш лист је уписан у регистар Секретаријата за 
информације Србије од 8.3.1991 године под бројем 632-03-70/91-01, прилажемо оба решења. 
Да је штампарија „АБЦ-Глас“ то урадила види се из ЛИСТА ПРЕДАЈЕ новина од 28.6.1991. 
године у прилогу. Укупно је отпремљено 1205 примерака листа. На основу телефонских 
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провера обављених последњих дана већи број прималаца није био још примио послату пошту 
иако је од дана отпреме прошло скоро два месеца. 
КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПОДНОСИМО ПРОТИВ: 
Поште 11200 Београд која није испоручила све предате примерке листа број 2, чиме је 
починила кривично дело из члана 72, став 3, КЗ Србије повреда тајности писама и других 
пошиљки, као и њихово одузимања или уништавање. 
Као доказе за то прилажемо наведена документа и имена свих оних којима је пошта 
послата и проверама код њих се може видети колики број од њих и који су то који нису 
примили примерке листа. 
У име Покрета за заштиту људских права 
у Југославији 
Томислав Крсмановић 
генерални секретар 
- 
СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 
Заплена професионалне и личне документације Т. Крсмановића 
Између 4. и 5. јуна док Т. Крсмановић наш генерални секретар није био у његовој 
канцеларији број 518 у Главној управној згради Галенике однета је његова професионална и 
лична документација. У овој документацији су се налазили сви његови истраживачки пројекти 
и студије обављене у Галеници и у другим предузећима где је био запослен, анализе и 
методологије, научни чланци и домаћи и страни часописи у којима су они били објављени, 
дипломе, похвале и признања, већи број жалби радника Галенике на дискриминацију и 
малверзације, страначка документација. Да је документација нестала приметиле су чистачице 
и колеге са радног места. Т. Крсмановић је нестанак пријавио надлежним органима у Галеници, 
милицији и СУП-у Земун. 
Упркос свега надлежни нису предузели правне радње прописане законом, није обављен 
увиђај нити је оштећеном дат било какав записник о увиђају нити било какве објашњење. У 
питању је документација непроцењиве вредности. 
Ова отимачина је урађена да би Т. Крсмановић био лишен аргумената за намеравану 
експертизу његове стручности јер је померен на лошије радно место од стране генералног 
директора ……… Уједно је лишен неопходног средства за рад јер су одузети списи садржавали 
све податке и сазнања о Галеници до којих је Т. Крсмановић дошао за време од четрнаест 
година колико је запослен у Галеници, нестала су сва његова забележена знања, сажета и 
акумулирана деценијама рада. У буквалном смислу речи њему је ампутирана меморија и 
дугогодишње сазнање сажето на једном месту. Нестали су докази о прогонима радника 
Галенике и малверзацијама и злоупотребама у које су уплетени руководиоци предузећа. 
Онемогућен је у његовом научном раду и отети су његови научни радови и незаконито је 
присвојена страначка документација која онемогућава даље функционисање Покрета. 
Откуд оваква нетолеранција директора према Крсмановићу? Ради се о лошим, погрешним 
проценама, они погрешно виде у Крсмановићу “ изрода”, отпадника од вере и нације, 
издајника, “белгијског ђака”( зато што је живео шест годиан Белгији, тамо завршио пост- 
диплмске студије, неки га увредљиво називају”Чомбе”). И овајслучајпоказује колико је нација 
позавађана, колико тоне у погрешне процене, политичке острашћености.Крсмановић управо у 
овоме види глани узрок продужене кризе и тињајућег грађанског рата. Он се цео живот бори за 
исправне процене, помирње, праштање, слогу и сарадњу. 
Т. Крсмановић је поднео Кривичну пријаву IV општинском јавном тужилаштву дана 14. 
јуна против……….. и других одговорних у Галеници за кривична дела из чл. 166 (крађа) и 242 КЗ 
Србије (злоупотреба положаја). Овај дрски акт тероризма којим се јавно хвале у Галеници 
директори је директан акт политичке репресије према једној опозиционој странци. Захтевамо 
од вас да пре него што се обратимо иностранству одмах интервенишете код …….да Т. 
Крсмановићу врати одузете документе. 
- 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ГАЛЕНИКА 
Б Е О Г Р А Д 
„Галеника“ 
Поштовани Господине, 
Обавештени смо да је на незаконит, самовољан и насилан начин отета лична и 
страначка документација Вашем раднику г. Томиславу Крсмановићу, секретару Покрета за 
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људска права Југославије. 
Уколико је то тачно, молимо Вас да се заложите својим ауторитетом да се ова неправда 
отклони. 
Исто тако молимо Вас да г. Томислава Крсмановића не излажете Ви или Ваши 
сарадници дискриминацијама због његовог политичког рада и уверења, пошто смо 
обавештени да тога има. 
Пре него ма шта друго предузмемо код надлежних за заштиту људских права у земљи и 
иностранству ,молимо Вас да нас дописом обавестите шта је у свему томе тачно, па ако 
дискриминације стоје, да ли сте вољни да их на цивилизован начин разрешите, јер наш народ 
каже да прљав веш не треба износити из куће. 
Све ово чинимо крајње добронамерно. 
Примите израде нашег поштовања. 
Председник 
12. јуна 1991. год. Главног одбора Српске светосавске странке 
Београд Др Жарко Гавриловић, протојереј 
- 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 30.8.1996. г. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
ПТТ БЛОКАДА НАШЕ СТРАНКЕ 
Обавештавамо јавност да у последње време наилазимо на све израженије тешкоће у 
употреби нашег ТЕЛЕФАКСА и телефона. Иако је наш телефакс нов и под гаранцијом, ретко га 
можемо користити јер нам са друге стране јављају да наша порука није стигла, или да је 
нечитка, копија се прекида на пола, без икаквог техничког разлога се пали црвени сигнал (знак 
да нешто није у реду), телефакс поруке које нам други шаљу уопште не стижу итд. Сличне 
сметње имамо у употреби телефона, тешко се добија веза, не чује се друга страна, прекида се 
разговор, други не могу да нас добију иако смо поред телефона, има и узнемиравања и претњи 
или пак честих периода када је телефонска линија без разлога „мртва“ (искључена). 
У више наврата Дирекција ПТТ Србија испоручила је астрономски високи нереално 
обрачунат рачун за телефон, као и многим другим грађанима. 
Неколико наших писама које смо послали у последње време нашим људима у појединим 
местима Србије са изборном документацијом уопштен нису стигла до дестинатера. 
Ове сметње су перманентне и врло интензивне, нарочито се појачавају за време избора, 
а исто се дешава и сада. Ми смо у правом смислу речи лишени основних достигнућа људске 
цивилизације. То је врло цинично, и знак врло чудне ситуације у земљи, да ми не можемо да 
користимо наш нов телефакс. 
Обраћамо се Савезној изборној комисији и надлежним органима ПТТ захтевом да одмах 
прекину ПТТ блокаду наше странке. На делу је брутално кршење основног људског права на 
комуницирање и размену информација путем ПТТ. Захтевамо од средстава информисања да 
овакво стање обзнане, поготову јер се то дешава многим грађанима наше земље. Дешава се 
истински слом ПТТ система. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
 
- 
- 
--27 јануар 1986.године.Полиција запленила допис Одбора за одбрану слободе мисли и 
изражавања САНУ. 
У прилогу инкриминисани допис Добрице Ћосића ПТТ јединица Београд 1, Таковска 2 у 
Београду поводом дописа Одбора за одбрану слободе мисли изражавања упућеног 
Скупштини СФРЈ и Скупштини Србије, захтева да се провери да ли је стигал до дестинатера, јер 
има индиција да није . 
Ова поштанска злоупотреба пак за мене представља нешто што је корисно. Моје притужбе да 
ми полиција често заплењује преписку,су у јавности биле примане са скептичношћу или 
неповерењем. Ево сада то тврде углени академици. 
Моја истина се шири, постаје мисао наше јавности. 
- 



 7 

- 
- 
- 
-- 1 децембар 1989.године.Искључивање телефона и заплена преписке. 
- 
- 
- 
- 
- -9 децембар 1990.године. Председнички избори у Србији. 
- 
- Први директни, вишестраначки избори за председника Републике Србије одржани су 9. 
децембра 1990. Убедљивом већином победио је Слободан Милошевић. 
Право гласа је имало 7.033.610 грађана уписаних у бирачки списак. На изборе је изашло 
њих 5.029.123 (71,50%). Неважећих листића је било 169.461 (3,37%). За положај председника Србије 
надметао се невероватан број од 32 кандидата. 
У потпуно неравноправним условима, који ће даље бити описани, писац ове Саге је заузео од 32 
кандидата, петнаесто место. Што се види у ниже приложеној табели. 
Резултати избора за председника Републике Србије 9. децембра 1990. 
Р Кандидат Предлагач Гласова % 
1 Слободан Милошевић Социјалистичка партија Србије 3.285.799 65,34 
2 Вук Драшковић Српски покрет обнове 824.674 16,40 
3 др Иван Ђурић 
Савез реформских снага Југославије у Србији и 
Удружење за југословенску демократску иницијативу 
277.398 5,52 
4 др Сулејман Угљанин Странка демократске акције 109.456 2,18 
5 др Војислав Шешељ Група грађана 96.277 1,91 
6 др Блажо Перовић ЈУ блок 57.420 1,14 
7 Слободан Матић Савез свих Срба у свету 28.978 0,58 
8 Драган Јовановић Зелена партија 22.458 0,45 
9 др Љубен Ален Алексов Група грађана 19.123 0,38 
10 др Љубомир Грујић Група грађана 17.675 0,35 
11 Милан Лазаревић Група грађана 11.034 0,22 
12 Тихомир Живановић Група грађана 9.892 0,20 
13 Јован Копривица Група грађана 9.677 0,19 
14 Миодраг Гојковић ССП Запис 9.262 0,18 
15 Томислав Крсмановић ПЗЉП 8.095 0,16 
16 Живан Харван ССП 7.791 0,15 
17 Велимир Цветић СДПЈ 6.575 0,13 
18 Милан Младеновић Група грађана 6.459 0,13 
19 Мирослав Веселиновић Група грађана 6.180 0,12 
20 Никола Баровић Група грађана 5.355 0,11 
21 Предраг Вулетић Либерална странка 5.019 0,10 
22 Ратомир Војводић Група грађана 4.414 0,09 
23 Љиљана Ћуић Група грађана 3.425 0,07 
23 Милорад Радовић Група грађана 3.425 0,07 
25 Саша Горанци Група грађана 3.409 0,07 
26 Никола Шећероски Група грађана 3.168 0,06 
27 Чедомир Нешић Група грађана 2.553 0,05 
28 Слободан Ранковић Група грађана 2.425 0,05 
29 Радивоје Шаренац Група грађана 1.918 0,04 
30 Јован Стојковић Група грађана 1.154 0,02 
31 Миомир Тошић Група грађана 904 0,02 
32 Херцен Радоњић Група грађана 847 0,02 
Ниже је приказана анализа-’’Оцена првих вишепартијских избора у Србији 
одржаних 9 дцецембра 1990 године", написана 12.12.1990 године: 
-избори су били нерегуларни 
-краткоћа предизборне кампање 
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-симболичан приступ опозиције медијима 
-више десетина политичких странака учесника сличних имена, и 32 кандидата за председника 
Републике 
-конфузија и хаос због тога 
-гушење опозиције свим средствима 
-требало је прикупити по сто потписа за сваког посланика, вршени су притисци на потписнике да не 
потписују,сметње у слању формулара 
-дискриминаторски поступци изборних комисија 
-крађа гласова 
-прогони наших активиста који су агитовали 
-већина странака без икаквих финансија 
-кандидати опозиције су неретко били они који су раније прогонили људе 
-велики број странака су биле прерушене режимске 
-изазивање свађа у опозицији 
-већински изборни систем 
-гушење аутентичне опозиције и фаворизовање бивших комуниста 
-преплашеност и збуњеност народа, страх да гласа за опозицију 
-дијаспора искључена из избора 
-војници, затвореници, болесници су изиграни 
-многи су више пута гласали за СПС. 
Итд. 
Што се тиче председнишких избора, они нису били мање опструирани и ометани. Моје учествовање 
на новембарским председничким изборима 1990 године је се одиграло под врло специјалним 
околностима и у нагло појачаној репресији, провокацијама, блокадама. Петнаестак дана пре избора 
телефон у моме подстанарском стану на Карабурми је често био искључ.ен, а ја сам био главни 
организатор, слао формуларе у унутрашњост члановима који су прикупљали потписе, писма са 
изборном докментацијом нису стизала до наших људи, нестајали су прикупљени потписи, они који су 
нам давали потписе су били хапсени или премлаћивани, вршени су притисци на наше кандидате да 
одустану, или на оне који су нам дали потписе да их повуку. Органи који су требали да оверавају 
изборне документе су то блокирали, одређиване су нам таксе, нисмо имали ни динара за 
финансирање избора. 
На десет дана пре избора власник стана у коме сам тада био као подстанар ми је дао отказ, казао ми 
је да то захтева полиција и да мора, извињавао се. Био сам у временском теснацу за изборе, то је 
огроман посао, без икакве инфтраструктуре, новца, под репресијом, сада сам требао да нађем стан за 
неколико драгоцених дана пред изборе, нема новца за сеобу, мала плата у Галеници, већи део плате 
иде за плаћање кирије, а није ни лако наћи стан тако брзо. Онда потпуно искључење телефона, 
заплена преписке, прекид контаката са базом. У Галеници ми дали више радних задатака него ли 
икада раније. 
Чиме је била нанета велика штета мојим изборним активностима. 
9 децембра 1990.године, када сам требао да наступам на ТВ као председнички кандидат у 20 часова, 
сам се око 17 часова враћао кући из Гаелнике, ( одбили су да ме пусте раније кући, да се припремим, 
обријем, окупам, обучем,) био је мрак, облацно , хладно. У улици Пере Ћетковица испод Звездаре 
испред једне пусте зграде из мрака је излетела некаква гвожђурија и ударила ме у цеваницу. Јурнула 
је крв на тротоар, погледао сам, била је зарђала, неко је бацио, не знам ко је, нити ми је падало на 
памет да то истражујем. Дошао сам кући, рана је била дубока, крварила, одмах сам узео такси и 
отишао право у Ургентни центар, где су ми после дужег цекања обрадили рану и дали некакву 
ињекцију, казали да је против тетануса. 
Опет на такси и у 19 часова и 50 минута у РТС, необријан, неокупан, изгужван и необучен, без 
припреме, текста, концепта шта да говорим , све је остало код куће услед шока од напада. 
Рана ме је јако болелоа, ињекција чудно делује, појавила се изненада дремљивост, лоша 
концентрација, језик се изненандо задебљао, једва говорим, излазим у студио у таквом стању. 
Овде ме чекају нове муке, камерман често окреће рефлектор право у моје очи, не могу да читам 
забелешке које сам дискретно ставио на сто. Пратим како се креће камера и ракурс из кога снима, 
запажам да је камерман врло извежбан у манипулацијама.Најшеће приказује моје недостатке , то јест 
ћелу на темену. 
Осећам превару. Али чиним огроман напор да спасем што се спасти може. 
У следећем тексту су описане методе и поступци крађе гласова. Ем ометан пре појаве на телевизији, 
за време боравка у студију, а онда долази оно најгоре: крађа гласова. 
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- 
--17 јуни 1991.године. Сметње у употреби телефона. 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 17.6.1991. године 
У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд, 
Југославија 
Телефакс 
ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 
СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 
МУП-у СРБИЈЕ 
Јавном предузећу ПТТ „СРБИЈА“ 
Наш Покрет се већ годинама обраћа надлежнима поводом честих заплена преписке и 
сметње у употреби телефона. Ми поседујемо већи број позитивно решених жалби издатих од 
бироа за рекламације Управе пошта СФРЈ из којих се недвосмислено види да наша пошта као и 
пошиљке нама послате од других често не стижу до дестинатера. Нама се обратио велики број 
грађана Србије жалбама, петицијама потписаним од стотина грађана међу којима има и врло 
угледних интелектуалаца, који се жале на сличне злоупотребе. 
Овакве жалбе су недвосмислено доказане и не могу се ничим побијати нити то било ко 
покушава да уради од стране надлежних служби. 
И ово је доказ изванредне ситуације у Србији и Југославији, распада правног система и 
дезинтеграције земље и државе и њених званичних институција и самог ПТТ система. 
Ми смо се због оваквих недела обраћали судовима али они нису нашли за сходно ни да 
одговоре на наше кривичне пријаве што је доказ да је судски систем у распаду и нагрижен рак 
бољком безакоња и корупције. 
На овакве описане начине наш Покрет је онемогућен у своме раду и комуницирању са 
чланством и базом иако је легална политичка странка. Наше везе са другим странкама и 
државним органима и са међународним организацијама су такође јако пригушене. 
Будући да је у земљи стање хајдучије и безакоња ми ћемо се обратити међународним 
организацијама. 
Савет Покрета за заштиту људских права 
у Југославији 
-17 јуни 1991.године. Заплена личне документације. 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 
У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд, 
Југославија 
СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 
Заплена професионалне и личне документације Т. Крсмановића 
Између 4. и 5. јуна док Т. Крсмановић наш генерални секретар није био у његовој 
канцеларији број 518 у Главној управној згради Галенике однета је његова професионална и 
лична документација. У овој документацији су се налазили сви његови истраживачки пројекти 
и студије обављене у Галеници и у другим предузећима где је био запослен, анализе и 
методологије, научни чланци и домаћи и страни часописи у којима су они били објављени, 
дипломе, похвале и признања, већи број жалби радника Галенике на дискриминацију и 
малверзације, страначка документација. Да је документација нестала приметиле су чистачице 
и колеге са радног места. Т. Крсмановић је нестанак пријавио надлежним органима у Галеници, 
милицији и СУП-у Земун. 
Упркос свега надлежни нису предузели правне радње прописане законом, није обављен 
увиђај нити је оштећеном дат било какав записник о увиђају нити било какве објашњење. У 
питању је документација непроцењиве вредности. 
Ова отимачина је урађена да би Т. Крсмановић био лишен аргумената за намеравану 
експертизу његове стручности јер је померен на лошије радно место од стране генералног 
директора ……… Уједно је лишен неопходног средства за рад јер су одузети списи садржавали 
све податке и сазнања о Галеници до којих је Т. Крсмановић дошао за време од четрнаест 
година колико је запослен у Галеници, нестала су сва његова забележена знања, сажета и 
акумулирана деценијама рада. У буквалном смислу речи њему је ампутирана меморија и 
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дугогодишње сазнање сажето на једном месту. Нестали су докази о прогонима радника 
Галенике и малверзацијама и злоупотребама у које су уплетени руководиоци предузећа. 
Онемогућен је у његовом научном раду и отети су његови научни радови и незаконито је 
присвојена страначка документација која онемогућава даље функционисање Покрета. 
Откуд оваква нетолеранција директора према Крсмановићу? Ради се о лошим, погрешним 
проценама, они погрешно виде у Крсмановићу “ изрода”, отпадника од вере и нације, 
издајника, “белгијског ђака”( зато што је живео шест годиан Белгији, тамо завршио пост- 
диплмске студије, неки га увредљиво називају”Чомбе”). И овај случај показује колико је нација 
позавађана, колико тоне у погрешне процене, политичке острашћености.Крсмановић управо у 
овоме види глани узрок продужене кризе и тињајућег грађанског рата. Он се цео живот бори за 
исправне процене, помирње, праштање, слогу и сарадњу. 
Т. Крсмановић је поднео Кривичну пријаву IV општинском јавном тужилаштву дана 14. 
јуна против……….. и других одговорних у Галеници за кривична дела из чл. 166 (крађа) и 242 КЗ 
Србије (злоупотреба положаја). Овај дрски акт тероризма којим се јавно хвале у Галеници 
директори је директан акт политичке репресије према једној опозиционој странци. Захтевамо 
од вас да пре него што се обратимо иностранству одмах интервенишете код …….да Т. 
Крсмановићу врати одузете документе. 
- 
- 
- 
3.Подаци за време 2000 година до 2016.године. 
Одељење за надзор рада судова Министарства правде Србије 
ПРИТУЖБА, 3 март 2016.године. 
-Ознака и број тужилачког предмета 
___ КТР втк 1061/15 22.01.2016.год. 
_______________________________________________________________________ 
Својство странке у том предмету (тужилац/тужени, оштећени/окривљени 
предлагач/противник предлагача, поверилац/дужник, пуномоћник, заступник) 
_______________________________________________________________________________ 
_____Тужилац_____Томислав 
Крсмановић___________________________________________________________ 
Овоме тужилаштву сам се досада овим поводом објављивао у више наврата, без икаквог 
резултата. Молим Одељење за надзор рада судова да испита ову притужбу и поступи у складу 
са овлашћњеима и компетенцијама . 
Молим Одељење за над зор рада судова да испољи р азумевање за бројност, дужину и 
волумен пр иложених доказа, линкова, књига, јер се ради о о дрским и крајње упорним , 
примитивним и изузетно стресним злоупотребама, које трају дуги низ година. и наносе ми 
велике штете. 
Јер почииоци МУП Србије, упорно демантују сваку моју жалбу, тужбу, поднесак,.образлажући 
да ми они не прави описане сметње. 
Отуда треба доказат и да су оваква образложења потпуно неоснована што се види из 
приложених врло бр ојних доказа у овом поднеску. Да би се дошло до чињеничног стања ове 
врло бројне доказе треба проучити. 
Дали је Одељење за надзор рада судова у стању да исте проучи? 
Сумњам? 
Могло би се помислити да су ове злоупотребе са мојим личним рачунаром дело страних 
хакера? 
Али мени је Виши суд у Београду, досудио 50.000, оо динара накнаде штете, по моме захтеву за 
накнаду рехабилитационе штете, за пола века прогона, осуда за вербалне деликте, 
утамничења, између осталога у психијатријску болницу због вербалног деликта, тортура, 
покушаја убиства, заплене личног стана вредности 60.000, оо евра, отимачина и пљачки, итд. 
Сада по логици МУП-а Србије, Виши суд у Београду се може правдати да овакву скандалозну 
пресуду које се згражавају професори Правног факултета у Београду, није донео Виши суд у 
Београду.? 
Време је да се овај мрачни досије затвори. Поготову јер се на сличне злоупотребе масовно 
жале у Београду и широм Србије. 
Дали у Србији постоје устав, закони, култура, јавност, чињенице, државни поредак? 
Ако се оваквим злоупотребама не стане на крај, а оне су присутне и у сви другим сферама 
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јавног и друштвеног живота, Србија ће све убрзаније нестајати. 
А то се већ дешава.. 
Једини спас је да постепено заживи правна држава. 
Зато вам се и обраћам. 
Да ли је Србија кадра да се супротстави онима који краду, пљачкају, иду у групама по двоје 
троје и физички злостављају усамљене мирне грађане, који су лак плен, неспособне да се 
одбран е, остареле, или уморне, изнурене, разбијених породица, које не могу да заштите 
њихови ближњи. 
А судови их не могу да заштите`` јер криминалце неко штити``. 
У раније достављеним доказима овоме тужилаштву, поднесцима, документима, линковима, 
укључујући и линк Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, где су дати докази-и 
изјаве сведока и стручњака, .http://enlite.org/bela/04.doc. за време од 1975 до данас, 
укључујући и време пре појаве компјутера, заплену преписке, искључење телефона, сметње у 
употреби факса., сасвим је подупрта доказима и сведоцима моја тврдња да су полицијски 
органи претходне Југославије, а затим и Србије, све до данашњих дана, драстично ускраћивали 
моја права на преписку, употребу телефона и факса, а од 1997.године мога личног рачунара и 
интернета. 
У овоме временском периоду сам био жртва деценијских кршења мојих законских права, без 
стварног повода са моје стране, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду 
од 14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Виши основни суд је сада донео одлуке 
да се мој захтев за накнаду штете усвоји ( делимично, поднео сам жалбу Апелационом суду у 
Београду). 
Докази о неоснованим политичким прогонима од 1975 до доношења решења о 
рехабилитацији, су дати у документима приложеним тужилаштву и у даље приложеним 
линковима: 
http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE. 
- http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA REHABILITACIJA. 
- http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE. 
- - http://enlite.org/bela/05.doc-BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA. 
И у мојим књигама, у прилогу линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до 
2005.године ( пишем Том 6, 2005-2016), и моје породице, где се виде страдања од усташа у 
Другом светском рату, Јасеновац-двоје најближих сродника убијени маљем, утамниченим 
Циганима су наредили католички фратри да их убију маљевима, и неке Јевреје који су били са 
њима, моји су спашавали Јевреје, био сам очевидац и сведок ( Том 1). За време мога боравка у 
Бриселу Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од албанских 
политичких емиграната ( Том 3), непријатељска антисрпска емиграција, иста она која је поклала 
тридесетак мојих сродника у Другом светском рату у Сребреници и околини, ме је по повратку 
у земљу преко својих људи у Београду, опањкала и завадила са званичним поретком. Мене је 
лично хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 
---Saga o ..ićima Tom 1, VISKI VOTKA, ŠLJIVOVICA-http://enlite.org/sage/1.doc. Saga o ... ićima Tom 
2, BEOGRADSKA KOŠAVA--http://enlite.org/sage/2.pdf .Saga o ... ićima Tom 3, ROMAN O BRISELU-- 
http://enlite.org/sage/3.pdf. Saga o ... ićima Tom 4, ZAVERA JUGOSLAVIJE PROTIV JUGOSLAVIJE--- 
http://enlite.org/sage/4.pdf. Saga o .... ićima Tom 5, PUZZLE- ISCELJENJE DUŠA BALKANSKIH 
NARODA---http://enlite.org/sage/5.pdf. 
- KAZNENA PSIHIJATRIJA-KO JE OVDE LUD-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislavkrsmanovic/ 
Нажалост, у државном апарату Србије су постојали обманути и изманипулисани 
Титови и Милошевићеви кадрови, задојени ранијим предрасудама према мени, 
који су и после завођења вишепартијског система у Србији, 1990.године, и 
касније, наставили да ме злостављају све до 2013 године. Јер су од 2008 до 
2013.године, упорно покушавали да ме сместе насилно у психијатријску установу 
због критике корупције и тајкуна. Ти исти су очигледно опструирали и мој лични 
компјутер и кршили у међувремену и моја друга права. 
Сматрам да су линкови и књиге у прилогу валидни докази, и да свако ко логички размишља, 
увиђа да сам ја деценијама био прогањан без основа. 
Али треба да то прочита? 
А ко ће то да проучи? 
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Убеђен сам да сада у државном апарату постоје нови кадрови, способни да логички поимају 
чињенице и заузимају исправне ставове. Отуда ми изгледа необично да ми они могу 
опструирати рад на моме компјутеру. 
Мене су напале физички две особе. уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ. Патрола 
Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 
ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици 
Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 
инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без икаквог 
повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима 
казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, 
после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су органи полиције извршили увид у 
његове личне податке. 
ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевој улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` 
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер````. Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 
повезаност. Симптоматично је да ми је 1 децембра ове године, из ИНБОX-а налога 
Books@eunet.rs, одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се 
тичу овога насилничког акта. Из дана у дан се све до данас настављају истинске провокације и 
сметње у раду на моме компјутеру. 
Малолетник који ми је претио убиством 11.10.2015.године, ми је довикнуо: Мој ћале прати твој 
компјутер. 
Сличне поруке добијам од пролазника који ми добаце у пролазу. 
Познат сам као заговорник етничке и верске равноправности, за време Тита и Милошевића сам 
би нападан да штитим Албанце, Мађаре, Цигане, уместо Срба, оснивачи наше организације су 
били и припадници других нација, међу њима и Роми, публиковао сам књигу професора 
Скуланда Авантуре Џонатана Галибла на ромском језику, спашавао сам Роме жртве безакоња. 
Ове две особе које ми прете и полицији, не делују по варварском изгледу и дивљим 
примитивним поступцима на наш народ, него личе на исламске фундаменталисте, отуда моја 
сумња има основа да иза њих стоје пипци страних исламских организација. 
Уопшште не видим логичан разлог да МУП Србије наставља да ми из дана у дан драстично 
опструира мој лични рачунар. Свакодневно се наставља истинска тортура, блокада рачунара, 
хаос, то неко чини. И сада док ово пишем. 
Зашто би то чинио МУП Србије? Ја сам лојалан грађанин. Зашто би то мени чиниле например 
САД, када сам ја био представник њихове NVO ISIL( www.isil.org) штампао њихове књиге на 
балканским језицима, и добио њихово престижно признање BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD 
професор Хаваи универзитета Кен Скуланд, бивши специјални саветник за безбедност у Белој 
кући, је за мене више пута интервенисао код Вучића, Тадића. итд. у мојим књигама се види 
деценијска подршка мени од стране америчких организација. 
Добио сам неколико признања од међународних организација за људска права. Моја 
разведена супруга ( са којом имам сина и у изванредним сам односима), је пореклом Јеврејка, 
одувек имам искрене и одане пријатеље Јевреје. А када се ради о САД и Русији, моје животно 
искуство ( имам 79 година) ми каже: САД и Русија су били савезници у Другом светском рату, не 
дај Боже да буде Трећи рат, САД и братска Русија ће опет бити раме уз раме, упркос спољних 
тензија, они су испод тога у спони. 
Нама је потребна подџршка великих да се спасемо. не дозволимо да нам србофоби одмећу 
кукавичје јаје антисемитизма. Нас могу спасити удружени : Јевреји, Американци, Руси и још 
неке државе. 
Вековни непријатељи нашег православног народа су они који су вековима сејали DIVIDER ET 
IMPERA и MAGNUM CRIMEN. Сада су они у извесној спрези са нама наклоњеним поменутим 
државама, али ће се то променити. 
Када се ради о Вучићу, Николићу и Дачићу, знамо се дуги низ година. Comprednre signiffie 
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pardonner. Разумети значи опростити. Њих очекује мрачна будућниост, слично Тадићу и 
осталима, ни по коју цену не бих хтео да будем на њиховом месту. Они се ипак и поуздано 
могу спасити- да се уљуде. 
Уопште не верујем да мој лични рачунар блокирају органи МУП-А Србије. јер немају 
рационалан разлог за то. Можда има болесних умова, у Србији их има свугде на сваком 
кораку?..Мене је ОУП Раковица заштитио од поменутих силеџија, зашто би онда МУП Србије се 
сврставао на страну насилника? Ту нема логике. 
Убеђен сам да је то дело поменутих варвара и криминалаца. Наша полиција и судови су 
паралисани њиховим криминалнм деликтима, не могу им ништа јер их неко штити да руше 
полицијски и правни поредак у земљи. (DIVIDER ET IMPERA и MAGNUM CRIMEN). 
Захтевам од .Одељења да узме к знању ове чињенице, и да поради у оквиру својих овлашћења 
и компетенција да МУП Србије спречи оне који ми ометају свакодневно рад на личном 
рачунару, причињавају неизмеран стрес, руше здравље и причињавају трошкове. 
Обраћам се Одељњу да обавести надређене да варвари и мафијаши-криминалци психопате 
рушилачки ударају у темље правног и државног поретка, и да је последњи моменат да се 
држава са њима обрачуна. 
Да ли сте се раније притуживали по истом предмету? Ако јесте, под којим бројем? 
__________У неколико 
наврата______________________________________________________________ 
с`поштовањем 
Томислав Крсмановић Датум: 29.2.2016.године.__ 
_ Атачмент-Док 
-- ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 
ДОДАТАК КРИВИЧНОЈ ПРИЈАВИ ОД 5.10.2015.године. 
Предмет: Неблаговремена испорука, од стране поште писм а са 
чеком пензије из Немачке. 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: МУП Србије 
Примам минималну белгијску пензију, коју ми уплаћује пензијски фонд Белгије из Брисла, 
преко банке у Немачкој, који добијам са врло малим отступањима око сваког 1 .у месецу. 
Овог месеца сам чек добио преко мог поштанског сандучета тек 10 овог месеца, те имам 
кашњење у плаћању рачуна. 
Обратио сам се Брислу, www.mypension.be, информисан сам да су из Брисла банци у Н 
емачкој преко енглеске банке J.P.Morgan, PO BOX 261, BOURNE MOUTH BH 7 DB, United 
Kingdom проследили налог за моју пензију 17.9.2015.године, и да су проверили да је банка у 
Н емачкој благовремено, као и увек, послала чек на моју кућну адресу у Београду, Станка 
Паунов ића 70. Обратио сам се Пошти Београд 1 дана 9 овог месеца, тек на моју ургенцију су 
допис банке из Немачке доставили пошти у Раковици. 
Овако се десило још једанпут, апр ила ове године.. 
У линку са Белом књигом о опструкцијама телекомуникација су дати документи докази о 
ранијој заплени преписке. То се нажалост наставља, упркос што су већина ранијих починитеља 
превремено преминули. Challenger упозорава оне раније , још преживеле починиоце , 
сараднике оних који су за време Другог светског рата масакрирали у Босни тридесетак мојих 
сродника спаситеља жртава Холокауста,. и прогонили моје сродннке после рата инфилтрирани 
у наивну власт у Србији и Босни, Југославији, обавештавам их да им долази црни петак. Не од 
мене, ја се не бавим насиљем, знају они добро, нити се могу бранити нити доказати. 
Погледајте моје књиге, видећете њихова имена, већине више нема. Докле ће Срби да буду 
наивни да их ватикански Латини подмукло завађају и преводе жедне преко воде у 
екуменизацију. 
у Београду 13.10.2'15.године. Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић: Већина власника компјутера се жали на сметње у 
употреби компјутера и интернета. 
У контакту смо са врло великим бројем појединаца, махом они којима је стало да се Србија 
спасе, установили смо да је присутна једна закономерност: већина се жали да имају 
повремено, или учестало, сметње у употреби компјутера и интернета. Упркос тога што су 
њихови рачунари проверавани од стране стручњака. 
Тврде да им то чине органи полиције, са циљем да угуше критичку мисо, искру спасења Србије. 
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Србијо, пробуди се. 
Хвала 
Томилав Крсмановић 
- ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ. 
КТР втк 1061/15 22.01.2016.год. 
ОДГОВОР НА ВАШ ДОПИС. 
У року од 15 дана дајем доле приложене податке. 
У раније достављеним линковима, укључујући и линк Бела књига сметње у употреби ПЦ и 
телекомуникација, где су дати докази-и изјаве сведока и стручњака, 
.http://enlite.org/bela/04.doc. за време од 1975 до данас, укључујући и време пре појаве 
компјутера, заплену преписке, искључење телефона, сметње у употреби факса., сасвим је 
подупрта доказима и сведоцима моја тврдња да су полицијски органи претходне Југославије, а 
затим и Србије, драстично ускраћивали моја права на преписку, употребу телефона и факса, а 
од 1997.године мога личног рачунара и интернета. 
У овоме временском периоду сам био жртва деценијских кршења мојих законских права, без 
стварног повода са моје стране, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду 
од 14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Виши основни суд је сада донео одлуке 
да се мој захтев за накнаду штете усвоји ( делимично). 
Докази о неоснованим политичким прогонима од 1975 до доношења решења о 
рехабилитацији, су дати у документима приложеним суду и у даље приложеним линковима: 
http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE. 
- http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA REHABILITACIJA. 
- http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE. 
- - http://enlite.org/bela/05.doc-BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA. 
И у мојим књигама, у прилогу линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до 
данашњих дана, и моје породице, где се виде страдања од усташа у Другом светском рату, 
Јасеновац-двоје најближих сродника убијени маљем, утамниченим Циганима су наредили 
католички фратри да их убију маљевима, и неке Јевреје који су били са њима, моји су 
спашавали Јевреје, био сам очевидац и сведок ( Том 1). За време мога боравка у Бриселу 
Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од албанских политичких 
емиграната ( Том 3), непријатељска антисрпска емиграција, иста она која је поклала тридесетак 
мојих сродника у Другом светском рату у Сребреници и околини, ме је по повратку у земљу 
преко својих људи у Београду, опањкала и завадила са званичним поретком. Мене је лично 
хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 
---Saga o ..ićima Tom 1, VISKI VOTKA, ŠLJIVOVICA-http://enlite.org/sage/1.doc. Saga o ... ićima Tom 
2, BEOGRADSKA KOŠAVA--http://enlite.org/sage/2.pdf .Saga o ... ićima Tom 3, ROMAN O BRISELU-- 
http://enlite.org/sage/3.pdf. Saga o ... ićima Tom 4, ZAVERA JUGOSLAVIJE PROTIV JUGOSLAVIJE--- 
http://enlite.org/sage/4.pdf. Saga o .... ićima Tom 5, PUZZLE- ISCELJENJE DUŠA BALKANSKIH 
NARODA---http://enlite.org/sage/5.pdf. 
- KAZNENA PSIHIJATRIJA-KO JE OVDE LUD-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislavkrsmanovic/ 
Нажалост, у полицијском апарату Србије су постојали обманути и 
изманипулисани Титови и Милошевићеви кадрови, задојени ранијим 
предрасудама према мени, који су и после завођења вишепартијског система у 
Србији, 1990.године, и касније, наставили да ме злостављају све до 2013 године. 
Јер су од 2008 до 2013.године, упорно покушавали да ме сместе насилно у 
психијатријску установу због критике корупције и тајкуна. Ти исти су очигледно 
опструирали и мој лични компјутер и кршили у међувремену и моја друга права. 
Сматрам да су линкови и књиге у прилогу валидни докази, и да свако ко логички размишља, 
увиђа да сам ја деценијама био прогањан без основа. 
Убеђен сам да сада у државном апарату постоје нови кадрови, способни да логички поимају 
чињенице и заузимају исправне ставове. Отуда ми изгледа необично да ми они могу 
опструирати рад на моме компјутеру. 
Мене су напале физички две особе. уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ. Патрола 
Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 
ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици 
Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 
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инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без икаквог 
повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима 
казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, 
после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су органи полиције извршили увид у 
његове личне податке. 
ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` 
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер````. Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 
повезаност. Симптоматично је да ми је 1 децембра ове године, из ИНБОX-а налога 
Books@eunet.rs, одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се 
тичу овога насилничког акта. Из дана у дан се све до данас настављају истинске провокације и 
сметње у раду на моме компјутеру. 
Малолетник који ми је претио убиством 11.10.2015.године, ми је довикнуо: Мој ћале прати твој 
компјутер. 
Сличне поруке добијам од пролазника који ми добаце у пролазу. 
Познат сам као заговорник етничке и верске равноправности, за време Тита и Милошевића сам 
би нападан да штитим Албанце, Мађаре, Цигане, уместо Срба, оснивачи наше организације су 
били и припадници других нација, међу њима и Роми, публиковао сам књигу професора 
Скуланда Авантуре Џонатана Галибла на ромском језику, спашавао сам Роме жртве безакоња. 
Ове две особе које ми прете и полицији, не делују по варварском изгледу и дивљим 
примитивним поступцима на наш народ, него личе на исламске фундаменталисте, отуда моја 
сумња има основа да иза њих стоје пипци страних исламских организација. 
Уопшште не видим логичан разлог да МУП Србије наставља да ми из дана у дан драстично 
опструира мој лични рачунар. Свакодневно се наставља истинска тортура, блокада рачунара, 
хаос, то неко чини. И сада док ово пишем. 
Зашто би то чинио МУП Србије? Ја сам лојалан грађанин. Зашто би то мени чиниле например 
САД, када сам ја био представник њихове NVO ISIL( www.isil.org) штампао њихове књиге на 
балканским језицима, и добио њихово престижно признање BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD 
професор Хаваи универзитета Кен Скуланд, бивши специјални саветник за безбедност у Белој 
кући, је за мене више пута интервенисао код Вучића, Тадића. итд. у мојим књигама се види 
деценијска подршка мени од стране америчких организација. 
Добио сам неколико признања од међународних организација за људска права. Моја супруга 
је пореклом Јеврејка, одувек имам искрене и одане пријатеље Јевреје. А када се ради о САД и 
Русији, моје животно искуство ( имам 79 година) ми каже: САД и Русија су били савезници у 
Другом светском рату, не дај Боже да буде Трећи рат, САД и Русија ће опет бити раме уз раме, 
упркос спољних тензија, они су испод тога у спони. Нама је потребна подџршка великих да се 
спасемо. не дозволимо да нам србофоби одмећу кукавичје јаје антисемитизма. Нас могу 
спасити удружени : Јевреји, Американци, Руси и још неке државе. 
Вековни непријатељи нашег православног народа су они који су вековима сејали DIVIDER ET 
IMPERA и MAGNUM CRIMEN. Сада су они у извесној спрези са нама наклоњеним поменутим 
државама, али ће се то променити. 
Када се ради о Вучићу, Николићу и Дачићу, знамо се дуги низ година. Comprednre signiffie 
pardonner. Разумети значи опростити. Њих очекује мрачна будућниост, слично Тадићу и 
осталима, ни по коју цену не бих хтео да будем на њиховом месту. 
Уопште не верујем да мој лични рачунар блокирају органи МУП-А Србије. јер немају 
рационалан разлог за то. Можда има болесних умова, у Србији их има свугде на сваком 
кораку?..Мене је ОУП Раковица заштитио од поменутих силеџија, зашто би онда МУП Србије се 
сврставао на страну насилника? Ту нема логике. 
Убеђен сам да је то дело поменутих варвара и криминалаца. Наша полиција и судови су 
паралисани њиховим криминалнм деликтима, не могу им ништа јер их неко штити да руше 
полицијски и правни поредак у земљи. (DIVIDER ET IMPERA и MAGNUM CRIMEN). 
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Захтевам од .Вишег јавног тужилаштва у Београду да узме к знању ове чињенице, и да поради у 
оквиру својих овлашћења и компетенција да МУП Србије спречи оне који ми ометају 
свакодневно рад на личном рачунару, причињавају неизмеран стрес, руше здравље и 
причињавају трошкове. 
Обраћам се Вишем јавном тужилаштву у Београду да обавести надређене да варвари и 
мафијаши-криминалци психопате рушилачки ударају у темље правног и државног поретка, и 
да је последњи моменат да се држава са њима обрачуна. 
у Београду Томислав Крсмановић 
5.02.016.године 
- ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, из Београда, Станка Пауновића 70, 11090. 
Окривљени: 
-Први окривљени чије личне податке поседује патрола Полицијске станице која је привела 
насилника који је подносиоца пријаве физички напао у четвртак 26 новембра ове године, око 
18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка 
Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 
инспектор МУП-а Србије). 
-Други окривљени, подносилац пријаве се позива на поднесак од 1.12.2015.године. 
Сметње у употреби компјутера се упорно настављају. Припадници клана поменутих насилника 
из даљине прете подносиоцу ове пријаве узвикујући: Не плашимо се полиције, твој компјутер 
управљамо``. 
Захтевам од ДРУГОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА да покрене истражне радње , установи идентитет 
починоца и да исте приведе правди. 
Подносилац пријаве истиче да се на сличне злоупотребе компјутера и интернета жале и други. 
Пала им је кашика у мед, хоће хлеба без мотике. Зар да Србија дозволи да антрополошки отпад 
злоставља мирне грађане.? 
у Београду 
4.1.2016.године. Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 8.12.2015.године. 
председник НВО Покрет за заштиту људских права 
Тel.064-3095176.Books@eunet.rs. www.isil.org. АРХИВ САНУ, 
Господину Небојши Стефановићу, Министру 
Министарство унутрашњих послова Србије. 
УСТАНОВЉЕН ЈЕ ИДЕНТИТЕТ ОСОБА КОЈЕ ОПСТРУИРАЈУ МОЈ КОМПЈУТЕР И ИНТЕРНЕТ- 
МОЛИМ ВАШУ ХИТНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ. 
Поштовани господине министре, 
Одавно се обраћам МУП-у Србије, и на адресе појединих надлежних установа, поводом 
сметњи у употреби ПЦ и интернета. Упркос мојих упорних обраћања досада није било 
никаквих резултата , надлежни ми досада нису ни одговарали. 
У међувремену сам сазнао идентитет починиоца. 
ДОКАЗИ: 
-Патрола Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 
новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР 
УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( 
пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и 
то без икаквог повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред 
сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, 
убићу тебе``, после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су органи полиције 
извршили увид у његове личне податке. 
- ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` 
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер````. Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 
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Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 
повезаност. 
Симптоматично је да ми је 1 децембра ове године, из INBOX-a налога Books@eunet.rs, 
одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се тичу овога 
насилничког акта. Из дана дан се све до данас настављају истинске провокације и сметње у 
раду на моме компјутеру. 
Да ли је то дело оних који су ме 26 новембра и 11 октобра напали физички?. 
Ја водим спорове против оних који ми опструирају рад на моме компјутеру. 
-Доказ сајт: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, дати докази и изјаве 
сведока и стручњака .http://enlite.org/bela/04.doc. 
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против 
државног поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет 
познат, захтевам од Вас енергичну акцију. Пошто прете власти, могуће је да су повезани са 
домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама? 
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да ма завађају са нашом власти у Србији? Да ли је 
терориста који ме је напао 26 новембра у спрези са страним државама и терористичким 
групама? 
Захтевам од државних органа да установе ко стоји иза ових терориста?. 
Да починилац буде приведен правди, и да мени буде осигурана лична безбедност.и неометано 
употреба мога компјутера. 
с`поштовањем 
Томислав Крсмановић 
ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: насилник чије податке поседује Полицијска станица Раковица, добијене 
приликом увида у четвртак 26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред 
продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, 
чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е. 
У четвртак 26 новембра ове године око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите 
робе у улици Станка Пауновића на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( 
пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пуновића 70, ме 
је без икаквог повода са моје стране, напала особа коју нисам никада видео досада, устремио 
се на мене узвикујући бесно:`` Убићу те `` зграбио ме , и два пута ударио руком у груди, ухватио 
се у коштац са мном, гурајући ме бесно другој страни улице, цело време узвикујући да ће ме 
убити. Пали смо на тротоар, долетео је присутни младић и раздвојио нас, ја сам се склонио у 
оближњу продавницу Милисава Благојевића, насилник је у неколико наврата јуришао 
самоуверено на врата продавнице насрћући на мене узвикујући `` Убићу те``, у чему га је 
спречавао власник продавнице. Онда је се удаљио и са отстојања ми добацивао: `` Убићу 
те``спречавајући ме да изађем . 
Пре него што је дошло до овога агресивног иступа непознате особе, исту сам видео најмање 
пола сата пре догађаја испред продавнице Милисава Благојевића, са другом мени непознатом 
особом, за коју сам касније сазнао да је сусед., и да се њих двојица познају. Обадвојица су били 
у алкохолисаном стању, нарочито сусед, мање насилник, по свој прилици Ром, око 40 година, 
који је се цело цело време агресивно понашао према суседу, по чијем лицу сам препознао да 
је ужасно уплашен, насилник му је цело време претио, благо га мувајући, и гурајући, чуо сам да 
захтева од суседа да га води у његов стан због нечега, спомињао је неки новац- Сусед је због 
алкохолисаности , или болести, једва стајао на ногама, и врло тешко је ужасно преплашен 
одолевао, што се видело по његовом изразу лица, а насилник очигледно психопата садиста га 
је све охрабренији као паук када ухвати инсект, све упорније и агресивније гурао у правцу 
његовог стана у суседству преко пута. 
У пролазу сам бацио дискретан поглед, насилник се издрао претећи на мене:`` Шта гледаш``., 
продужио сам, али ми је било сумњиво о чему се ради. Шетајући овом улицом, сам мало 
касније спазио како насилник вуче суседа преко улице, као неку врећу, прети му, удара га, 
ваља, баца по тлу, шутира, да би га гурнуо грубо лећима на хаубу, а обеспомоћени сусед је 
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само јекнуо. Онда је почео да га вуче и гура изнад улице ка стану, бацајући га, шутирајући, 
мувајући, и претећи му говорећи да морају да обавезно иду у његов стан. Суседу су биле 
видљиве повреде по глави и лицу, а вероватно их је било и по другим деловима тела. Ни по 
коју цену није хтео да оду у његов стан. 
Пошто је било очигледно да се ради о насиљу над немоћном особом, о озбиљном физичком 
обрачуну, о кривичном делу, поступајући по законским прописима који налажу да је грађанин 
дужан да кривично дело за које сазна пријави надлежним државним органима, поготову као 
претседник Покрета за заштиту људских права, а био је угрожен сусед, сам стао испред њих и 
учтиво казао:``Шта је то, сада ћу да зовем полицију``, машајући се за мобилни. Насилник је 
побеснео и скочио на мене, и физички ме напао, у напред описаним околностима. Цело време 
је узувикивао увреде на рачун полиције узвикујући: `` Ја се не плашим полиције``. 
Потом сам позвао телефоном полицију, брзо је стигла патрола ОУП Раковица, два полицајца су 
га привела, узели су податке и изјаву од мене и Милисава Благојевића, 
ја сам се тада приближио,. насилник је и пред полицајцима насрнуо на мене, узвикујући 
бесно:`` Убићу те``, заштитио ме је одмах присутни полицајац ( плавокос). 
Полицајци су позвали Кола хитне помоћи, која су повређеног суседа одмах одвезла. 
Сведоци: 
-Патрола полиције ОУП Раковица 
-Милисав Благојевић, Станка Пауновића 70, 11 090 Београд, Раковица 
Молим испитати и жртву, суседа, у питању је колико ће његов исказ бити ваљан јер је 
очигледно ужасно преплашен од силеџије. 
Крајње неодмерени агресивни поступци починитеља према унесрећном познанику, и према 
подносиоцу ове пријаве, кога никад у животу није видео, кога почиње да удара да се гнуша са 
њим и да му прети смрћу, без икаквг стварног повода, чак пред полицајцима, и тврди гласно 
да се не плаши полиције, су доказ који озбиљно захтева проверу његовог душевног стања на 
урачунљивост. Очевидци су констатовали да су поступци овог криминалца били крајње 
безобзирни, извитоперени и асоцијални, садистички, да ту недостају утемељеност, разум, 
одмереност, да у несретној жртви није видео људско биће, него безвредни објект, да би 
задовољио свој материјални интерес по цену садистичког изживљавања, да му недостаје 
емпатија.. 
Само зато што сам га учтиво погледао, он је то доживео као "напад", што је неспособност да 
објективно процењују друге, и доказ параноидних црта у његовој личности, повезано са 
патолошком потребом за доминацијом ( Не плашим се полиције). 
које се у трену могу претворити у неспутано насиље. 
Насилник је очигледно особа недовољно оријентисана у простору, у времену, и према другима, 
због свога очигледно драстично нарушеног душевног здравља, те као такав представља 
озбиљну опасност за друге и јавни поредак. 
Подносилац ове пријаве се позива на законско одредбе Кривичног законика, и о 
кривичним санкцијама, ЗКП, предлаже да се на основу закона споведу провере на 
његову урачунљивост, јер он представља реалну опасност за физичку безбедност и 
имовински сигурност. И уколико се укаже као сврсисходно да му се изрекне мера 
безбедности., 
Подносилац пријаве може опет бити изложен насиљу , па захтева хитну меру 
надлежних државних органа. Захтева од судских органа да провере досадашње 
поступке окривљеног, да ли има кривични досије?. 
Напомињем да су многи пролазници и суседи прошли и нико се уплашен није усудио да 
заштити суседа кога је мрцварио насилник, који је био очигледно тиме крајње охрабрен, и 
мучио је немоћног човека, као да нигде никога нема око њега. Наши грађани су преплашени, и 
народ је тај који затаји у оваквим околностима. 
Полиција и судови треба да охрабре грађане. Ако не, биће све неупоредиво горе. 
ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
дечака Рома, који ми је претио убиством и узвикивао ми бесно: `` Убићу те, овако, бум, бум`` 
држо је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум``. Мене је посетио 
сарадник ОУП Раковица Стојановић и узео исказ.. Господин Стојановић је извршо увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
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Моја разведена супруга Александра Крсмановић Пешић ( 1946) , економиста у пензији, 
јеврејског порекла, са којом одржавам најбоље односе и подржавам њу и мога сина Милана ( 
1981) , атлету, је пре извесног времена била нападнута од стране два млада Рома, док је чекала 
у реду пред шалтером у Дому здравља Звездара, у реду су биле старије и изнурене особе, два 
младића су то добо проценила, и почели су да се шећкају око њих, да их претећи посматрају, 
или гурну, онда је један Александри нагло покушао да отргне ташну, она га је одгурнула, на шта 
је он два пута ударио. Нико није реаговао, ни пацијенти, ни особље.. 
Познато је да је муслиманско становништво Србије, укључујући и Роме исламске вере, често 
против Израела, и за Палестину, и да у редовима терористичке државе ИСИЛ има и Рома из 
Србије. 
Александра је и раније била изложена атацима Рома. О чему се ту ради, да ли је на делу од 
некога програмирани анти-семитизам? Од кога? 
Ја се залажем за права свих без обзира на етничку припадност, и Јевреја, и Рома, имам искрене 
пријатеље врло утицајне и моћне Јевреје у свету, и њихово значајно међународно признање 
BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD добијено марта 1999.године у Парламенту Данске у 
Копенхагену.( www.isil.org). 
Да ли је некоме овде сметам, због тога, и што се залажем за права не само мањина у Србији, 
него и већинског народа, да ли их подстичу анти-семити? . 
Запазио сам последњих месеци,а и раније, агресивне поступке младих Рома, који иду у групи, 
или по двоје троје. се физички обрачунавајући са усамљеним или немоћ 
ним шетачима и купачима на Ади. 
Као појединац, сам омогућио превод са енглеског књигу Авантуре Џонатана Галибла . 
америчког познатог професора Кена Скуланда на ромски, као претседник НВО сам се залагао за 
права Рома и подржавао их.где год сам могао.Имам међу њима пријатеље, сматрам да су Роми 
надарен народ и да је Србија земља где се њихова права поштују најбоље у Европи. Надам се 
да ћу са ромским првацима разговарати о путевима побољшања положаја Рома у Србији. 
Обавештавам судски орган да узме к знању да поједини здружени млади Роми злостављајући 
често усамљене немоћне Београђане и Београђанке, јасно и јавно истичу да се не плаше 
полиције. 
Упознајем судски орган да су усташе мојој мајци покојној Зори Крсмановић Поповић ( 1914- 
2002) из Братунца Сребренице у Источној Босни, поклале двадесетак сродника, двоје 
најближих ( њен брат и брат њене мајке) су убијени у Јасновцу маљем у главу на Светога Саву 
јануара 1942.године, католички фратри су за то злоупотребили затворенике Роме, који су 
пробили лед на Сави, натерали их да се окупају голи, а онда на њих насрнули маљевима. Имам 
податке о сличним злоупотребама Рома за време Другог светског рата у Босни и Хрватској, да 
тортуришу Јевреје, Србе и комунисте у усташким логорима. Ово није оптужба против Рома као 
народа, него појединаца, на крају су и Роми били истребљивани у Јасеновцу. 
О томе сам разговарао са појединим ромским првацима, њих став је да је то дело 
злоупотребљених непросвећених појединаца. 
Сложио сам се. 
Али ко данас опет злоупотребљава непросвећене да дестабилизују Србију и тиранишу 
грађане? То треба најенергичније зауставити, док враг не односе шалу. 
Закон важи за све и за њих.Овакви хулиган брукају ваљану Ромску заједницу у Београду, у исто 
време тиранишу грађане Београда. Они већ сада дестабилизују 
полицијски и правни систем Србије, ако не буду предупређени нико не зна шта ће бити? 
Знајте да огромна већина грађана су скршени и скоро никад не пријављују овакве нападе 
полицији, што бескрајно охрабрује прекршитеље, који јавно узвикују да се не плаше полиције, 
и да ће пуцати у полицајце. 
Знајте да већина грађана мисли као ја. 
Захтевам од судског органа да предузме мере, да насилник буде процесуиран и кажњен 
прописно по закону, да буде подвргнут психијатријском вештачењу, и лечењу од алкохолизма 
или душевног обољења, да ми се омогући мирна шетња у крају где станујем, да спрече такве 
нападе, и да узму к знању агресивне поступке оваквих појединаца, да о томе обавесте своје 
претпостављене, да се предузму акције против њих. 
Спреман сам да сведочим у вашим просторијама и на рочишту пред судијом. 
с` поштовањем. у Београду 1.12.20015.године. 
- Томислав Крсмановић 9.12.2015.године. 
претседник НВО Покрет за заштиту људских права 
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Тel.064-3095176.Books@eunet.rs. www.isil.org. АРХИВ САНУ, 
Господину Небојши Стефановићу, Министру 
Министарство унутрашњих послова Србије. 
Поштовани господине министре, 
У четвртак 26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите 
робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав 
Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка 
Пауновића 70, ме је без икаквог повода са моје стране, напала особа коју нисам никада видео 
пре тога. 
Дотични се разјарено устремио на мене узвикујући бесно:`` Убићу те ``, зграбио ме је рукама 
око леђа , и два пута ударио руком у груди, ухватио се у коштац са мном, гурајући ме бесно 
другој страни улице, цело време узвикујући да ће ме убити. Којом приликом се он саплео, пали 
смо на тротоар, долетео је присутни младић и раздвојио нас, ја сам се одмах склонио у 
оближњу продавницу Милисава Благојевића. Насилник је у неколико наврата јуришао 
самоуверено на врата продавнице насрћући на мене узвикујући: `` Убићу те``, у чему га је 
спречавао власник продавнице. Онда је се удаљио и са отстојања наставио да прети: `` Убићу 
те``, спречавајући ме да изађем . 
О овоме терористичком нападу сам одмах из продавнице ЦТР Урош, обавестио Полицијску 
станицу Раковица, док сам држао мобилни у руци, поменута особа је још више побеснела и 
залетела се у моме правцу, зауставио га је опет Милисав Благојевић, док је он узвикивао 
претње и увреде на рачун полиције : `` Ја се не плашим полиције``. 
Брзо је стигла патрола, два полицајца су га привела, узели су податке и изјаву од мене и 
Милисава Благојевића. Насилник је и пред полицајцима док су ми узимали личне податке, још 
једанпут насрнуо на мене, узвикујући бесно:`` Убићу те``, заштитио ме је одмах присутни 
полицајац ( плавокос). 
Сведоци: 
-Патрола полиције ОУП Раковица која је извршила увиђај 
-Милисав Благојевић, Станка Пауновића 70, 11 090 Београд, Раковица 
Борим се за поштовање закона од 1975. године, председник сам Покрета за зашиту људских 
права, познат по борби против насиља по било ком основу, и пружању подршке жртвама 
насиља. 
Будући да нисам дао никакав повод за овакав терористички акт, чија је нарочита опасност што 
ми је том приликом у више наврата изречена претња смрћу, узимајући у обзир да сам познати 
борац против криминалаца и мафије, и да је деликвент вређао и претио и полицији, овај 
опасни атак се не може видети другачије, него ли као дело оних снага које настављају да руше 
полицијски и правни систем Србије, и желе да ућуткају и заплаше све оне који се 
супротстављају таквим друштвено врло опасним појавама.. 
Симптоматично је да ми је јуче 1 децембра ове године, из INBOX-a налога Books@eunet.rs, 
одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се тичу овога 
насилничког акта. Да ли је то дело оних који су ме 26 новембра напали физички?. Ја водим 
спорове против оних који ми опструирају рад на моме компјутеру. Доказ сајт: Бела књига 
сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, дати доказии изјаве сведока и стручњака 
.http://enlite.org/bela/04.doc. Да ли је ово дело страних хакера, који желе да ма завађају са 
нашом власти у Србији? Да ли је терориста који ме је напао 26 новембра у спрези са страним 
државама и терористичким групама? 
Захтевам од државних органа да установе ко је овај терориста и ко стоји иза њега?. 
Да починилац буде приведен правди, и да мени буде осигурана лична безбедност.и неометано 
употреба мога компјутера. 
Нарочио је значајно да спроведу истрагу са циљем да установе ко је наручилац овога гнусног 
насилничког акта, јер је могуће да у Србији делају стране терористичке организације? 
Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 8.12.2015.године. 
председник НВО Покрет за заштиту људских права 
Тel.064-3095176.Books@eunet.rs. www.isil.org. АРХИВ САНУ, 
Господину Небојши Стефановићу, Министру 
Министарство унутрашњих послова Србије. 
УСТАНОВЉЕН ЈЕ ИДЕНТИТЕТ ОСОБА КОЈЕ ОПСТРУИРАЈУ МОЈ КОМПЈУТЕР И ИНТЕРНЕТ- 
МОЛИМ ВАШУ ХИТНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ. 
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Поштовани господине министре, 
Одавно се обраћам МУП-у Србије, и на адресе појединих надлежних установа, поводом 
сметњи у употреби ПЦ и интернета. Упркос мојих упорних обраћања досада није било 
никаквих резултата , надлежни ми досада нису ни одговарали. 
У међувремену сам сазнао идентитет починиоца. 
ДОКАЗИ: 
-Патрола Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 
новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР 
УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( 
пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и 
то без икаквог повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред 
сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, 
убићу тебе``, после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су органи полиције 
извршили увид у његове личне податке. 
- ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` 
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер````. Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 
повезаност. 
Симптоматично је да ми је 1 децембра ове године, из INBOX-a налога Books@eunet.rs, 
одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се тичу овога 
насилничког акта. Из дана дан се све до данас настављају истинске провокације и сметње у 
раду на моме компјутеру. 
Да ли је то дело оних који су ме 26 новембра и 11 октобра напали физички?. 
Ја водим спорове против оних који ми опструирају рад на моме компјутеру. 
-Доказ сајт: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, дати докази и изјаве 
сведока и стручњака .http://enlite.org/bela/04.doc. 
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против 
државног поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет 
познат, захтевам од Вас енергичну акцију. Пошто прете власти, могуће је да су повезани са 
домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама? 
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да ма завађају са нашом власти у Србији? Да ли је 
терориста који ме је напао 26 новембра у спрези са страним државама и терористичким 
групама? 
Захтевам од државних органа да установе ко стоји иза ових терориста?. 
Да починилац буде приведен правди, и да мени буде осигурана лична безбедност.и неометано 
употреба мога компјутера. 
- ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ 
ДОДАТАК КРИВИЧНОЈ ПРИЈАВИ ОД 5.10.2015.године. 
Предмет: Неблаговремена испорука, од стране поште писм а са 
чеком пензије из Немачке. 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: МУП Србије 
Примам минималну белгијску пензију, коју ми уплаћује пензијски фонд Белгије из Брисла, 
преко банке у Немачкој, који добијам са врло малим отступањима око сваког 1 .у месецу. 
Овог месеца сам чек добио преко мог поштанског сандучета тек 10 овог месеца, те имам 
кашњење у плаћању рачуна. 
Обратио сам се Брислу, www.mypension.be, информисан сам да су из Брисла банци у Н 
емачкој преко енглеске банке J.P.Morgan, PO BOX 261, BOURNE MOUTH BH 7 DB, United 
Kingdom проследили налог за моју пензију 17.9.2015.године, и да су проверили да је банка у 
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Н емачкој благовремено, као и увек, послала чек на моју кућну адресу у Београду, Станка 
Паунов ића 70. Обратио сам се Пошти Београд 1 дана 9 овог месеца, тек на моју ургенцију су 
допис банке из Немачке доставили пошти у Раковици. 
Овако се десило још једанпут, апр ила ове године.. 
У линку са Белом књигом о опструкцијама телекомуникација су дати документи докази о 
ранијој заплени преписке. То се нажалост наставља, упркос што су већина ранијих починитеља 
превремено преминули. Challenger упозорава оне раније , још преживеле починиоце , 
сараднике оних који су за време Другог светског рата масакрирали у Босни тридесетак мојих 
сродника спаситеља жртава Холокауста,. и прогонили моје сродннке после рата инфилтрирани 
у наивну власт у Србији и Босни, Југославији, обавештавам их да им долази црни петак. Не од 
мене, ја се не бавим насиљем, знају они добро, нити се могу бранити нити доказати. 
Погледајте моје књиге, видећете њихова имена, већине више нема. Докле ће Срби да буду 
наивни да их ватикански Латини подмукло завађају и преводе жедне преко воде у 
екуменизацију. 
у Београду 13.10.2'15.године. Томислав Крсмановић 
ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ 
Додатак за КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ од 5.10.2015.године. 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: МУП Србије због кривичних дела: 
Оштећење рачунарских података и програма 
Прављење и уношење рачунарских вируса 
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради 
података 
Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи 
Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже 
Злоупотреба службеног положаја 
У прилогу емајл порука послата 8.10.2015.године, од стране особе која се потписује са Свети Стеван , email adresa – 
svetistevan@yahoo.com, на моју емајл адресу books@eunet.rs,, у којој ми дословце каже на посрбљеном енглеском 
језику да ће ми 
направити блокаду употребе мога компјутера. ( страна 3). Обратио сам се за заштиту провајдеру ЕУНЕТ рс,. дана 
8.10.2015.год. 
Одговор сам добио 09.10.-2015.године, страна 1. 
Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје претње, што се види у Белој књизи , а 
такође се 
налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 
Доказ: инкриминисана преписка са провајдером ЕУНТ 
у Београду 10.10.2015.године Томислав Крсмановић 
с`поштовањем 
Томислав Крсмановић 
ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: насилник чије податке поседује Полицијска станица Раковица, добијене 
приликом увида у четвртак 26 новембра ове године, око 18 часова и 30 минута, испред 
продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, 
чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е. 
У четвртак 26 новембра ове године око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите 
робе у улици Станка Пауновића на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( 
пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пуновића 70, ме 
је без икаквог повода са моје стране, напала особа коју нисам никада видео досада, устремио 
се на мене узвикујући бесно:`` Убићу те `` зграбио ме , и два пута ударио руком у груди, ухватио 
се у коштац са мном, гурајући ме бесно другој страни улице, цело време узвикујући да ће ме 
убити. Пали смо на тротоар, долетео је присутни младић и раздвојио нас, ја сам се склонио у 
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оближњу продавницу Милисава Благојевића, насилник је у неколико наврата јуришао 
самоуверено на врата продавнице насрћући на мене узвикујући `` Убићу те``, у чему га је 
спречавао власник продавнице. Онда је се удаљио и са отстојања ми добацивао: `` Убићу 
те``спречавајући ме да изађем . 
Пре него што је дошло до овога агресивног иступа непознате особе, исту сам видео најмање 
пола сата пре догађаја испред продавнице Милисава Благојевића, са другом мени непознатом 
особом, за коју сам касније сазнао да је сусед., и да се њих двојица познају. Обадвојица су били 
у алкохолисаном стању, нарочито сусед, мање насилник, по свој прилици Ром, око 40 година, 
који је се цело цело време агресивно понашао према суседу, по чијем лицу сам препознао да 
је ужасно уплашен, насилник му је цело време претио, благо га мувајући, и гурајући, чуо сам да 
захтева од суседа да га води у његов стан због нечега, спомињао је неки новац- Сусед је због 
алкохолисаности , или болести, једва стајао на ногама, и врло тешко је ужасно преплашен 
одолевао, што се видело по његовом изразу лица, а насилник очигледно психопата садиста га 
је све охрабренији као паук када ухвати инсект, све упорније и агресивније гурао у правцу 
његовог стана у суседству преко пута. 
У пролазу сам бацио дискретан поглед, насилник се издрао претећи на мене:`` Шта гледаш``., 
продужио сам, али ми је било сумњиво о чему се ради. Шетајући овом улицом, сам мало 
касније спазио како насилник вуче суседа преко улице, као неку врећу, прети му, удара га, 
ваља, баца по тлу, шутира, да би га гурнуо грубо лећима на хаубу, а обеспомоћени сусед је 
само јекнуо. Онда је почео да га вуче и гура изнад улице ка стану, бацајући га, шутирајући, 
мувајући, и претећи му говорећи да морају да обавезно иду у његов стан. Суседу су биле 
видљиве повреде по глави и лицу, а вероватно их је било и по другим деловима тела. Ни по 
коју цену није хтео да оду у његов стан. 
Пошто је било очигледно да се ради о насиљу над немоћном особом, о озбиљном физичком 
обрачуну, о кривичном делу, поступајући по законским прописима који налажу да је грађанин 
дужан да кривично дело за које сазна пријави надлежним државним органима, поготову као 
претседник Покрета за заштиту људских права, а био је угрожен сусед, сам стао испред њих и 
учтиво казао:``Шта је то, сада ћу да зовем полицију``, машајући се за мобилни. Насилник је 
побеснео и скочио на мене, и физички ме напао, у напред описаним околностима. Цело време 
је узувикивао увреде на рачун полиције узвикујући: `` Ја се не плашим полиције``. 
Потом сам позвао телефоном полицију, брзо је стигла патрола ОУП Раковица, два полицајца су 
га привела, узели су податке и изјаву од мене и Милисава Благојевића, 
ја сам се тада приближио,. насилник је и пред полицајцима насрнуо на мене, узвикујући 
бесно:`` Убићу те``, заштитио ме је одмах присутни полицајац ( плавокос). 
Полицајци су позвали Кола хитне помоћи, која су повређеног суседа одмах одвезла. 
Сведоци: 
-Патрола полиције ОУП Раковица 
-Милисав Благојевић, Станка Пауновића 70, 11 090 Београд, Раковица 
Молим испитати и жртву, суседа, у питању је колико ће његов исказ бити ваљан јер је 
очигледно ужасно преплашен од силеџије. 
Крајње неодмерени агресивни поступци починитеља према унесрећном познанику, и према 
подносиоцу ове пријаве, кога никад у животу није видео, кога почиње да удара да се гнуша са 
њим и да му прети смрћу, без икаквг стварног повода, чак пред полицајцима, и тврди гласно 
да се не плаши полиције, су доказ који озбиљно захтева проверу његовог душевног стања на 
урачунљивост. Очевидци су констатовали да су поступци овог криминалца били крајње 
безобзирни, извитоперени и асоцијални, садистички, да ту недостају утемељеност, разум, 
одмереност, да у несретној жртви није видео људско биће, него безвредни објект, да би 
задовољио свој материјални интерес по цену садистичког изживљавања, да му недостаје 
емпатија.. 
Само зато што сам га учтиво погледао, он је то доживео као "напад", што је неспособност да 
објективно процењују друге, и доказ параноидних црта у његовој личности, повезано са 
патолошком потребом за доминацијом ( Не плашим се полиције). 
које се у трену могу претворити у неспутано насиље. 
Насилник је очигледно особа недовољно оријентисана у простору, у времену, и према другима, 
због свога очигледно драстично нарушеног душевног здравља, те као такав представља 
озбиљну опасност за друге и јавни поредак. 
Подносилац ове пријаве се позива на законско одредбе Кривичног законика, и о 
кривичним санкцијама, ЗКП, предлаже да се на основу закона споведу провере на 
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његову урачунљивост, јер он представља реалну опасност за физичку безбедност и 
имовински сигурност. И уколико се укаже као сврсисходно да му се изрекне мера 
безбедности., 
Подносилац пријаве може опет бити изложен насиљу , па захтева хитну меру 
надлежних државних органа. Захтева од судских органа да провере досадашње 
поступке окривљеног, да ли има кривични досије?. 
Напомињем да су многи пролазници и суседи прошли и нико се уплашен није усудио да 
заштити суседа кога је мрцварио насилник, који је био очигледно тиме крајње охрабрен, и 
мучио је немоћног човека, као да нигде никога нема око њега. Наши грађани су преплашени, и 
народ је тај који затаји у оваквим околностима. 
Полиција и судови треба да охрабре грађане. Ако не, биће све неупоредиво горе. 
ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
дечака Рома, који ми је претио убиством и узвикивао ми бесно: `` Убићу те, овако, бум, бум`` 
држо је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум``. Мене је посетио 
сарадник ОУП Раковица Стојановић и узео исказ.. Господин Стојановић је извршо увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
Моја разведена супруга Александра Крсмановић Пешић ( 1946) , економиста у пензији, 
јеврејског порекла, са којом одржавам најбоље односе и подржавам њу и мога сина Милана ( 
1981) , атлету, је пре извесног времена била нападнута од стране два млада Рома, док је чекала 
у реду пред шалтером у Дому здравља Звездара, у реду су биле старије и изнурене особе, два 
младића су то добо проценила, и почели су да се шећкају око њих, да их претећи посматрају, 
или гурну, онда је један Александри нагло покушао да отргне ташну, она га је одгурнула, на шта 
је он два пута ударио. Нико није реаговао, ни пацијенти, ни особље.. 
Познато је да је муслиманско становништво Србије, укључујући и Роме исламске вере, често 
против Израела, и за Палестину, и да у редовима терористичке државе ИСИЛ има и Рома из 
Србије. 
Александра је и раније била изложена атацима Рома. О чему се ту ради, да ли је на делу од 
некога програмирани анти-семитизам? Од кога? 
Ја се залажем за права свих без обзира на етничку припадност, и Јевреја, и Рома, имам искрене 
пријатеље врло утицајне и моћне Јевреје у свету, и њихово значајно међународно признање 
BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD добијено марта 1999.године у Парламенту Данске у 
Копенхагену.( www.isil.org). 
Да ли је некоме овде сметам, због тога, и што се залажем за права не само мањина у Србији, 
него и већинског народа, да ли их подстичу анти-семити? . 
Запазио сам последњих месеци,а и раније, агресивне поступке младих Рома, који иду у групи, 
или по двоје троје. се физички обрачунавајући са усамљеним или немоћ 
ним шетачима и купачима на Ади. 
Као појединац, сам омогућио превод са енглеског књигу Авантуре Џонатана Галибла . 
америчког познатог професора Кена Скуланда на ромски, као претседник НВО сам се залагао за 
права Рома и подржавао их.где год сам могао.Имам међу њима пријатеље, сматрам да су Роми 
надарен народ и да је Србија земља где се њихова права поштују најбоље у Европи. Надам се 
да ћу са ромским првацима разговарати о путевима побољшања положаја Рома у Србији. 
Обавештавам судски орган да узме к знању да поједини здружени млади Роми злостављајући 
често усамљене немоћне Београђане и Београђанке, јасно и јавно истичу да се не плаше 
полиције. 
Упознајем судски орган да су усташе мојој мајци покојној Зори Крсмановић Поповић ( 1914- 
2002) из Братунца Сребренице у Источној Босни, поклале двадесетак сродника, двоје 
најближих ( њен брат и брат њене мајке) су убијени у Јасновцу маљем у главу на Светога Саву 
јануара 1942.године, католички фратри су за то злоупотребили затворенике Роме, који су 
пробили лед на Сави, натерали их да се окупају голи, а онда на њих насрнули маљевима. Имам 
податке о сличним злоупотребама Рома за време Другог светског рата у Босни и Хрватској, да 
тортуришу Јевреје, Србе и комунисте у усташким логорима. Ово није оптужба против Рома као 
народа, него појединаца, на крају су и Роми били истребљивани у Јасеновцу. 
О томе сам разговарао са појединим ромским првацима, њих став је да је то дело 
злоупотребљених непросвећених појединаца. 
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Сложио сам се. 
Али ко данас опет злоупотребљава непросвећене да дестабилизују Србију и тиранишу 
грађане? То треба најенергичније зауставити, док враг не односе шалу. 
Закон важи за све и за њих.Овакви хулиган брукају ваљану Ромску заједницу у Београду, у исто 
време тиранишу грађане Београда. Они већ сада дестабилизују 
полицијски и правни систем Србије, ако не буду предупређени нико не зна шта ће бити? 
Знајте да огромна већина грађана су скршени и скоро никад не пријављују овакве нападе 
полицији, што бескрајно охрабрује прекршитеље, који јавно узвикују да се не плаше полиције, 
и да ће пуцати у полицајце. 
Знајте да већина грађана мисли као ја. 
Захтевам од судског органа да предузме мере, да насилник буде процесуиран и кажњен 
прописно по закону, да буде подвргнут психијатријском вештачењу, и лечењу од алкохолизма 
или душевног обољења, да ми се омогући мирна шетња у крају где станујем, да спрече такве 
нападе, и да узму к знању агресивне поступке оваквих појединаца, да о томе обавесте своје 
претпостављене, да се предузму акције против њих. 
Спреман сам да сведочим у вашим просторијама и на рочишту пред судијом. 
с` поштовањем. у Београду 1.12.20015.године. 
Томислав Крсмановић 
KONTAKT 
Томислав Крсмановић 
KONTAKT 
ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, из Београда, Станка Пауновића 70, 11090-Београд 
Окривљени: Чије личне податке поседује патрола Полицијске станице која је привела 
насилника који је подносиоца пријаве физички напао у четвртак 26 новембра ове године, око 
18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка 
Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 
инспектор МУП-а Србије). 
Подносилац пријаве се позива на поднесак од 1.12.2015.године и истиче, 
ПРЕДЛОГ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ 
О б р а з л о ж е њ е 
Крајње неодмерени агресивни поступци починитеља према унесрећном познанику, и према 
подносиоцу ове пријаве, кога никад у животу није видео, кога почиње да удара да се гуша са 
њим по тротоару и да му прети смрћу, без икаквг стварног повода, чак пред полицајцима, и 
тврди гласно да се не плаши полиције, да ће власт убијати, су докази који озбиљно захтевају 
проверу његовог душевног стања на урачунљивост. 
Очевидци су констатовали да су поступци овог деликвента били крајње безобзирни, 
извитоперени и асоцијални, садистички, да ту недостају утемељеност, разум, одмереност, да у 
несретној жртви није видео људско биће, него безвредни објект, да би задовољио свој 
материјални интерес по цену садистичког изживљавања, да му недостаје емпатија. Само зато 
што сам га учтиво погледао, он је то доживео као "напад", што је неспособност да објективно 
процењују друге, и доказ параноидних црта у његовој личности, повезано са јасном 
патолошком потребом за доминацијом ( Не плашим се полиције)., које се у трену могу 
претворити у неспутано насиље. 
Насилник је очигледно особа недовољно оријентисана у простору, у времену, и према другима, 
због свога очигледно драстично нарушеног душевног здравља, и употребе алкохолних пића, 
као такав представља озбиљну опасност за друге и јавни поредак. 
Подносилац ове пријаве се позива на законско одредбе Кривичног законика, и о 
кривичним санкцијама, ЗКП, предлаже да се на основу закона спроведу провере на 
његову урачунљивост, јер он представља реалну опасност за физичку безбедност и 
имовински сигурност. И уколико се укаже као сврсисходно да му се изрекне психијатр 
ијска мера безбедности.лечења од алкохолизма, или чиста мера. Подносилац пријаве 
може опет бити изложен насиљу, па захтева хитну меру надлежних државних органа. 
Захтева од судских органа да провере досадашње поступке окривљеног, да ли има 
кривични досије?. 
Уједно, подносилац пријаве се позива на његове раније поднеске у вези злоупотреба са 
његовим личним рачунаром, упућује на недавне поднеске од 15.10.2015.године, 
10.10.2015.године, и 5.10. 2015.године.Истражни органи су досада тврдили да починиоца нису 
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могли открити, или да су поднесци неосновани. 
УСТАНОВЉЕН ЈЕ ИДЕНТИТЕТ ОСОБА КОЈЕ ОПСТРУИРАЈУ КОМПЈУТЕР И ИНТЕРНЕТ ПОДНОСИОЦА 
ПРИЈАВЕ КОЈИ-МОЛИ ВАШУ ХИТНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ. 
То су две особе које су га физички напале и претиле му убиством, и казале му да надзоравају 
његов компјутер. Подносилац пријаве предлаже суочење са њима. 
ДОКАЗИ: 
-Патрола Полицијске станице која је привела насилника у четвртак 26 новембра ове године, 
око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка 
Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 
инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без икаквог 
повода од стране подносиоца пријаве, кога није никада видео пре тога. Изгредник је пред 
сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, 
убићу тебе``, после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су органи полиције 
извршили увид у његове личне податке. А пред полицајцима је казао: Убићу те. 
- ОУП Раковица је подносилац пријаве обавестио да је 11 октобра ове године око 18 часова, на 
аутобуској станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј 
улици, без икаквог повода са његове стране био у сличним околностима изложен неприликама 
од стране поодраслог дечака, који му је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, 
бум, бум`` ,држао је нешто у руци, уперивши у њега као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско 
и увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер````. подносиоца ове пријаве је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио 
је увид , обавестио га је да нису могли установити идентитет особе која му је тада претила 
убиством. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су 
идентичне, и могле би имати заједничку нит и повезаност. 
Симптоматично је да је подносиоцу пријаве1 децембра ове године, из INBOX-a налога 
Books@eunet.rs, одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се 
тичу овога насилничког акта. Из дана дан се све до данас настављају истинске провокације и 
сметње у раду на његовом компјутеру. 
Да ли је то дело оних који су га 26 новембра и 11 октобра напали физички?. 
Подносилац пријаве води спорове против оних који му опструирају рад на компјутеру. 
-Доказ сајт: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, дати докази и изјаве 
сведока и стручњака .http://enlite.org/bela/04.doc. 
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против 
државног поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет 
познат, подносилац пријаве захтева од тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете власти, 
могуће је да су повезани са домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним 
службама? 
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да подносиоца пријаве завађају са нашом власти у 
Србији? Да ли је терориста који га је напао 26 новембра у спрези са страним државама и 
терористичким групама? 
Подносилац пријаве захтева од државних органа да установе ко стоји иза ових терориста?. 
Да починилац буде приведен правди, и да њему буде осигурана лична безбедност.и 
неометано употреба компјутера. 
у Београду с`поштовањем 
9.12.2015.године. Томислав Крсмановић 
On 2015-10-09 02:50, YUnet International Abuse Team wrote: 
Postovani 
Poruku koju ste nam prosledili nije potekla sa naseg sistema te nismo u 
mogucnosti da utvrdimo tacan identitet posiljaoca. 
Ova konkretno poruka je poslata sa nekog od besplatnih e-mail servera, 
konkretno u ovom slucaju Yahoo, ciji administratori prilikom registracije 
korisnika ne proveravaju 
podatke o korisniku, zbog cega je najcesce nemoguce preduzeti bilo kakvu 
akciju protiv ovakvih nezeljenih e-mail poruka. 
U svakom slucaju mi smo prosledili Vasu prijavu administratorima 
pomenutog sistema, koji ce nadamo se reagovati na pravi nacin. 
Ukoliko Vas problem ovim nije resen ili imate dodatnih pitanja, mozete da 
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kontaktirate Sluzbu tehnicke podrske, svakog dana od 00.00 do 24.00 sata, na 
telefon 0700 300 400, (011) 202 3636 ili putem e-maila: podrska@eunet.rs 
YUnet International Vam zeli prijatan dan i sigurne veze! 
On Thu, 08 Oct 2015 17:22:54 +0200, books <books@eunet.rs> wrote: 
Postovani, 
U prilogu poruka pretnje mome kompjuteru.Molim vasu zastitu. 
s`postovanjem 
Tomislav Krsmanovic 
-------- 
--- 
- ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 
Додатак за КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ од 5.10.2015.године. 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: МУП Србије због кривичних дела: 
Оштећење рачунарских података и програма 
Прављење и уношење рачунарских вируса 
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради 
података 
Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи 
Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже 
Злоупотреба службеног положаја 
У прилогу емајл порука послата 8.10.2015.године, од стране особе која се потписује са Свети Стеван , email adresa – 
svetistevan@yahoo.com, на моју емајл адресу books@eunet.rs,, у којој ми дословце каже на посрбљеном енглеском 
језику да ће ми 
направити блокаду употребе мога компјутера. ( страна 3). Обратио сам се за заштиту провајдеру ЕУНЕТ рс,. дана 
8.10.2015.год. 
Одговор сам добио 09.10.-2015.године, страна 1. 
Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје претње, што се види у Белој књизи , а 
такође се 
налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 
Доказ: инкриминисана преписка са провајдером ЕУНТ 
-Ознака и број тужилачког предмета 
___ КТР втк 1061/15 22.01.2016.год. 
_______________________________________________________________________ 
Својство странке у том предмету (тужилац/тужени, оштећени/окривљени 
предлагач/противник предлагача, поверилац/дужник, пуномоћник, заступник) 
_______________________________________________________________________________ 
_____Тужилац_________________________________________________________________ 
Овоме тужилаштву сам се досада овим поводом објављивао у више наврата, без икаквог 
резултата. Молим Одељење за надзор рада судова да испита ову притужбу и поступи у складу 
са овлашћњеима и компетенцијама . 
Молим Одељење за над зор рада судова да испољи р азумевање за бројност, дужину и 
волумен пр иложених доказа, линкова, књига, јер се ради о о дрским и крајње упорним , 
примитивним и изузетно стресним злоупотребама, које трају дуги низ година. и наносе ми 
велике штете. 
Јер почииоци МУП Србије, упорно демантују сваку моју жалбу, тужбу, поднесак,.образлажући 
да ми они не прави описане сметње. 
Отуда треба доказат и да су оваква образложења потпуно неоснована што се види из 
приложених врло бр ојних доказа у овом поднеску. Да би се дошло до чињеничног стања ове 
врло бројне доказе треба проучити. 
Дали је Одељење за надзор рада судова у стању да исте проучи? 
Сумњам? 
Могло би се помислити да су ове злоупотребе са мојим личним рачунаром дело страних 
хакера? 
Али мени је Виши суд у Београду, досудио 50.000, оо динара накнаде штете, по моме захтеву за 
накнаду рехабилитационе штете, за пола века прогона, осуда за вербалне деликте, 
утамничења, између осталога у психијатријску болницу због вербалног деликта, тортура, 
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покушаја убиства, заплене личног стана вредности 60.000, оо евра, отимачина и пљачки, итд. 
Сада по логици МУП-а Србије, Виши суд у Београду се може правдати да овакву скандалозну 
пресуду које се згражавају професори Правног факултета у Београду, није донео Виши суд у 
Београду.? 
Време је да се овај мрачни досије затвори. Поготову јер се на сличне злоупотребе масовно 
жале у Београду и широм Србије. 
Дали у Србији постоје устав, закони, култура, јавност, чињенице, државни поредак? 
Ако се оваквим злоупотребама не стане на крај, а оне су присутне и у сви другим сферама 
јавног и друштвеног живота, Србија ће све убрзаније нестајати. 
А то се већ дешава.. 
Једини спас је да постепено заживи правна држава. 
Зато вам се и обраћам. 
Да ли је Србија кадра да се супротстави онима који краду, пљачкају, иду у групама по двоје 
троје и физички злостављају усамљене мирне грађане, који су лак плен, неспособне да се 
одбран е, остареле, или уморне, изнурене, разбијених породица, које не могу да заштите 
њихови ближњи. 
А судови их не могу да заштите`` јер криминалце неко штити``. 
У раније достављеним доказима овоме тужилаштву, поднесцима, документима, линковима, 
укључујући и линк Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, где су дати докази-и 
изјаве сведока и стручњака, .http://enlite.org/bela/04.doc. за време од 1975 до данас, 
укључујући и време пре појаве компјутера, заплену преписке, искључење телефона, сметње у 
употреби факса., сасвим је подупрта доказима и сведоцима моја тврдња да су полицијски 
органи претходне Југославије, а затим и Србије, све до данашњих дана, драстично ускраћивали 
моја права на преписку, употребу телефона и факса, а од 1997.године мога личног рачунара и 
интернета. 
У овоме временском периоду сам био жртва деценијских кршења мојих законских права, без 
стварног повода са моје стране, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду 
од 14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Виши основни суд је сада донео одлуке 
да се мој захтев за накнаду штете усвоји ( делимично, поднео сам жалбу Апелационом суду у 
Београду). 
Докази о неоснованим политичким прогонима од 1975 до доношења решења о 
рехабилитацији, су дати у документима приложеним тужилаштву и у даље приложеним 
линковима: 
http://enlite.org/bela/06.doc –BELA KNJIGA O ZDRAVLJU. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-BELA KNJIGA TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE. 
- http://enlite.org/bela/02.doc-BELA KNJIGA REHABILITACIJA. 
- http://enlite.org/bela/03.doc-BELA KNJIGA ZAPLENA ARHIVE. 
- - http://enlite.org/bela/05.doc-BELA KNJIGA O POLICIJSKIM PROGONIMA. 
И у мојим књигама, у прилогу линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до 
2005.године ( пишем Том 6, 2005-2016), и моје породице, где се виде страдања од усташа у 
Другом светском рату, Јасеновац-двоје најближих сродника убијени маљем, утамниченим 
Циганима су наредили католички фратри да их убију маљевима, и неке Јевреје који су били са 
њима, моји су спашавали Јевреје, био сам очевидац и сведок ( Том 1). За време мога боравка у 
Бриселу Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од албанских 
политичких емиграната ( Том 3), непријатељска антисрпска емиграција, иста она која је поклала 
тридесетак мојих сродника у Другом светском рату у Сребреници и околини, ме је по повратку 
у земљу преко својих људи у Београду, опањкала и завадила са званичним поретком. Мене је 
лично хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 
---Saga o ..ićima Tom 1, VISKI VOTKA, ŠLJIVOVICA-http://enlite.org/sage/1.doc. Saga o ... ićima Tom 
2, BEOGRADSKA KOŠAVA--http://enlite.org/sage/2.pdf .Saga o ... ićima Tom 3, ROMAN O BRISELU-- 
http://enlite.org/sage/3.pdf. Saga o ... ićima Tom 4, ZAVERA JUGOSLAVIJE PROTIV JUGOSLAVIJE--- 
http://enlite.org/sage/4.pdf. Saga o .... ićima Tom 5, PUZZLE- ISCELJENJE DUŠA BALKANSKIH 
NARODA---http://enlite.org/sage/5.pdf. 
- KAZNENA PSIHIJATRIJA-KO JE OVDE LUD-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislavkrsmanovic/ 
Нажалост, у државном апарату Србије су постојали обманути и изманипулисани 
Титови и Милошевићеви кадрови, задојени ранијим предрасудама према мени, 
који су и после завођења вишепартијског система у Србији, 1990.године, и 
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касније, наставили да ме злостављају све до 2013 године. Јер су од 2008 до 
2013.године, упорно покушавали да ме сместе насилно у психијатријску установу 
због критике корупције и тајкуна. Ти исти су очигледно опструирали и мој лични 
компјутер и кршили у међувремену и моја друга права. 
Сматрам да су линкови и књиге у прилогу валидни докази, и да свако ко логички размишља, 
увиђа да сам ја деценијама био прогањан без основа. 
Али треба да то прочита? 
А ко ће то да проучи? 
Убеђен сам да сада у државном апарату постоје нови кадрови, способни да логички поимају 
чињенице и заузимају исправне ставове. Отуда ми изгледа необично да ми они могу 
опструирати рад на моме компјутеру. 
Мене су напале физички две особе. уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ. Патрола 
Полицијске станице која је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 
ове године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици 
Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани 
инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без икаквог 
повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима 
казао дословце: `` Не плашим се никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, 
после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су органи полиције извршили увид у 
његове личне податке. 
ОУП Раковица сам обавестио да сам 11 октобра ове године око 18 часова, на аутобуској 
станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевој улици, без 
икаквог повода са моје стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` 
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и 
увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој 
компјутер````. Мене је посетио сарадник ОУП Раковица и узео исказ, извршио је увид , 
обавестио ме је да нису могли установити идентитет особе која ми је тада претила убиством. 
Али је утврђен идентитет особе која ме је физички напала 26 новембра. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, и могла би имати заједничку нит и 
повезаност. Симптоматично је да ми је 1 децембра ове године, из ИНБОX-а налога 
Books@eunet.rs, одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се 
тичу овога насилничког акта. Из дана у дан се све до данас настављају истинске провокације и 
сметње у раду на моме компјутеру. 
Малолетник који ми је претио убиством 11.10.2015.године, ми је довикнуо: Мој ћале прати твој 
компјутер. 
Сличне поруке добијам од пролазника који ми добаце у пролазу. 
Познат сам као заговорник етничке и верске равноправности, за време Тита и Милошевића сам 
би нападан да штитим Албанце, Мађаре, Цигане, уместо Срба, оснивачи наше организације су 
били и припадници других нација, међу њима и Роми, публиковао сам књигу професора 
Скуланда Авантуре Џонатана Галибла на ромском језику, спашавао сам Роме жртве безакоња. 
Ове две особе које ми прете и полицији, не делују по варварском изгледу и дивљим 
примитивним поступцима на наш народ, него личе на исламске фундаменталисте, отуда моја 
сумња има основа да иза њих стоје пипци страних исламских организација. 
Уопшште не видим логичан разлог да МУП Србије наставља да ми из дана у дан драстично 
опструира мој лични рачунар. Свакодневно се наставља истинска тортура, блокада рачунара, 
хаос, то неко чини. И сада док ово пишем. 
Зашто би то чинио МУП Србије? Ја сам лојалан грађанин. Зашто би то мени чиниле например 
САД, када сам ја био представник њихове NVO ISIL( www.isil.org) штампао њихове књиге на 
балканским језицима, и добио њихово престижно признање BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD 
професор Хаваи универзитета Кен Скуланд, бивши специјални саветник за безбедност у Белој 
кући, је за мене више пута интервенисао код Вучића, Тадића. итд. у мојим књигама се види 
деценијска подршка мени од стране америчких организација. 
Добио сам неколико признања од међународних организација за људска права. Моја супруга 
је пореклом Јеврејка, одувек имам искрене и одане пријатеље Јевреје. А када се ради о САД и 
Русији, моје животно искуство ( имам 79 година) ми каже: САД и Русија су били савезници у 
Другом светском рату, не дај Боже да буде Трећи рат, САД и братска Русија ће опет бити раме 
уз раме, упркос спољних тензија, они су испод тога у спони. 



 30 

Нама је потребна подџршка великих да се спасемо. не дозволимо да нам србофоби одмећу 
кукавичје јаје антисемитизма. Нас могу спасити удружени : Јевреји, Американци, Руси и још 
неке државе. 
Вековни непријатељи нашег православног народа су они који су вековима сејали DIVIDER ET 
IMPERA и MAGNUM CRIMEN. Сада су они у извесној спрези са нама наклоњеним поменутим 
државама, али ће се то променити. 
Када се ради о Вучићу, Николићу и Дачићу, знамо се дуги низ година. Comprednre signiffie 
pardonner. Разумети значи опростити. Њих очекује мрачна будућниост, слично Тадићу и 
осталима, ни по коју цену не бих хтео да будем на њиховом месту. Они се ипак и поуздано 
могу спасити- да се уљуде. 
Уопште не верујем да мој лични рачунар блокирају органи МУП-А Србије. јер немају 
рационалан разлог за то. Можда има болесних умова, у Србији их има свугде на сваком 
кораку?..Мене је ОУП Раковица заштитио од поменутих силеџија, зашто би онда МУП Србије се 
сврставао на страну насилника? Ту нема логике. 
Убеђен сам да је то дело поменутих варвара и криминалаца. Наша полиција и судови су 
паралисани њиховим криминалнм деликтима, не могу им ништа јер их неко штити да руше 
полицијски и правни поредак у земљи. (DIVIDER ET IMPERA и MAGNUM CRIMEN). 
Захтевам од .Одељења да узме к знању ове чињенице, и да поради у оквиру својих овлашћења 
и компетенција да МУП Србије спречи оне који ми ометају свакодневно рад на личном 
рачунару, причињавају неизмеран стрес, руше здравље и причињавају трошкове. 
Обраћам се Одељњу да обавести надређене да варвари и мафијаши-криминалци психопате 
рушилачки ударају у темље правног и државног поретка, и да је последњи моменат да се 
држава са њима обрачуна. 
Да ли сте се раније притуживали по истом предмету? Ако јесте, под којим бројем? 
__________У неколико 
наврата______________________________________________________________ 
с`поштовањем 
Томислав Крсмановић Датум: 29.2.2016.године.__ 
_ Атачмент-Док 
у Београду 10.10.2015.године Томислав Крсмановић 
ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Подносилац Кривичне пријаве: ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, из Београда, Станка 
Пауновића 70, стан бр.3, писац и председник Покрета за заштиту људских права 
Окривљени: МУП Србије због кривичних дела: 
Оштећење рачунарских података и програма 
Прављење и уношење рачунарских вируса 
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради 
података 
Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи 
Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже 
Злоупотреба службеног положаја 
Органи МУП-а Србије чине даље наведене кривичне радње, што траје дуги низ година, прецизно од 1998.године, од 
када 
подносилац кривичне пријаве поседује лични рачунар, уз повремена умањења опсега и интензитета инкриминисаних 
дела , а што 
се састоји у: 
- повремено, некад сваких неколико минута, се апарат укочи, мора да буде ресетован-тако велики број пута дневно. 
-у блокирању употребе појединих програма 
-онемогућавању нарезивања дискова, подносилац пријаве је писац књига у електронској верзији, 
-изненадно бесповратно нестане десетине хиљада порука из Инбокса. Или на хиљаде фајлова из Wорда. 
.-бесповратно нестајање делова рукописа појединих његових књига (он је писац) 
-изненадно, бесповратно пражњење флешова са драгоценим подацима 
--изненадно нестајање написаних редова, те је принуђен да све сваких неколико минута снима на флешу 
-нестајање делова написаних књига, претумбавање написаних поглавља, нестајање снимљених скенираних 
докумената 
.-изненадно пуцање монитора и појединих компоненти хардвера. 
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-спречавање приступу и дискусијама на јаху групама, и друштвеним мрежама 
.-данас се за писање користи рачунар. Писање његових књига се дешава у специјалним околностима, његова 
концентрација је због 
тога јако ослабила, био је изложен тешким искушењима, врло интензивним нервирањима, сталним упадима у систем, 
кочењима 
апарата, изненадним застојима, свакојаким неприликама са фонтом, појединим програмима и фајловима, 
успоравања операција, 
споро отварање програма. Нестајала су читава поглавља, наједном би се све измешало, 
-слање вируса, итд. 
Од 1998.године, подносилац пријаве је куповао нове рачунаре , или дограђивао модерније 
компоненте, његов компјутер су прегледали овлашћени стручњаци за рад са рачунарима, 
установивши да је исправан, изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера. 
Упркос свега, и бројних обраћања органима МУП-а, сметње у раду су се перманентно и 
драстично настављале. А МУП му никада није одговорио ни на један његов поднесак, на што је 
обавезан по закону. 
Подносилац пријаве је у претходном периоду био од појединаца из СУП-а, МУП-а Србије , још 
увек на позицијама, лажно оквалификован да је ` агент на списку ЦИА``, `` издајник и страни 
плаћеник``.Те се може претпоставити да иза ових злоупотреба стоје управо они исти, који су 
подносиоца пријаве више пута хапсили, смештали га у психијатријску установу, покушали 
убиство 19 септембра 1997. године, тортурисали га и физички се обрачунавали са њим, од 2008 
до 2013 године у више наврата покушали да га трајно изолују у специјалну психијатријску 
болницу априла 2000. године запленили архиву Покрета за заштиту људских права и рукописе 
20 његових необјављених књига , опасно прогонили његове блиске сроднике, и лишили га 
права на његов стан, дискриминисали га на радном месту и блатили његов углед у јавности и 
кршили друга његова законска права.. Подносилац пријаве је рехабилитован Решењем Вишег 
суда у Београду Рех.бр. 82/10 од 14.12.2012 као жртва вербалног деликта и злоупотребе 
психијатрије у политичке сврхе, ,са правом на накнаду штете. Писац је више књига, и носилац 
престижног међународног признања Bruce Evoy Memorial Award ( www.isil.org) ,додељеног 
њему у Парламентгу Данске у Копенхагену марта 1999,године, и других међуна родних 
признања. Мајци подносиоца пријаве покојној Зорки Крсмановић (1914-2002, девојачко 
презиме Попповић), из Братунца Сребренице, маљем су усташки фратри убили рођеног брата и 
ујака у Јасеновцу на Светога Саву јануара 1942.године , његови сродници су спашавали Јевреје 
од Холокауста, усташе су поклале двадесетак сродника за време Другог светског рата, а неке и 
1990-их година у Источној Босни,, њега је крајем 1980-их година у Београду хапсио лично 
Насер Орић, онда сарадник СУП-а. 
Подносиоцу пријаве се дискретно саопштава да се изјашњава против екуменизма и доласка 
Папе у Србију, и од њега строго захтева да измени став-да тако добије слободу. 
Што он никада неће учинити. 
Што годинама проузрокује неизмеран стрес, губитак времена, енергије и новца, руши здравље 
и угрожава му живот и опстанак, и драстично сакати литерарни стил и књижевну вредност 
написаних књига, јер је писац.. 
Такође доставља јавном тужилаштву документоване доказе да .су надлежни органи СУП-а, 
односно МУП-а Србије, подносиоцу ове кривичне пријаве , још пре почетка употребе 
компјутера, заплењивали учестало преписку са подацима о кршењима људских права у земљи 
и поглавља његових књига о геноциду над Србима у Другом светском рату, запленили 
примерке листа ЉУДСКА ПРАВА, рукописе његових необјављених књига, ометали у употреби 
телефона, касније факса. 
Докази: 
-на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, дати докази-и изјаве сведока 
и стручњака, .http://enlite.org/bela/05.doc. за време од 1975 до данас, укључујући и време пре 
појаве компјутера, заплену преписке, искључење телефона, сметње у употреби факса. 
Овако чинећи наведени органи МУП-а су починили наведена кривична дела 
Подносилац кривичне пријаве захтева од Јавног тужиоца да поступи по Закону, провери овде 
нанете наводе, и кривце казни по закону. Моли ургентан третман јер починиоци испољавају 
намеру да наведене деликте наставе. 
Томислав Крсмановић 
Анекс: на линковима су рукописи пет његових књига ( која се сада преводи у САД), све што је 
речено у овој Кривичној пријави се види из књига на линковима, укључујући Други светски- 
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рат, жртве, и поступке Насера О рића, као и хронологију опструкција од стране орана поли 
ције: 
--Сага о ..ићима Том 1, ВИСКИ ВОТКА, ШЉИВОВИЦА-http://enlite.org/sage/1.doc. Сага о ... ићима 
Том 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА--http://enlite.org/sage/2.pdf .Сага о ... ићима Том 3, РОМАН О 
БРИСЕЛУ--http://enlite.org/sage/3.pdf. Сага о ... ићима Том 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ---http://enlite.org/sage/4.pdf. Сага о .... ићима Том 5, PUZZLE- ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША 
БАЛКАНСKИХ НАРОДА---http://enlite.org/sage/5.pdf. 
у Београду 5.10.2015.године Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 
9.2.2015.године. Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. 
www.isil.org.. 
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
ПРИТУЖБА: ОПСТРУКЦИЈЕ САРАДНИКА МУП-а СРБИЈЕ У РАДУ НА МОМЕ 
ЛИЧНОМ РАЧУНАРУ, И ИНТЕРНЕТУ. 
Прво, хвала на вашем допису од 06.02.2015.године, дел.бр.4107, 
поводом моје притужбе због одбијања захтева за накнаду рехабилитационе штете 
од стране Министарства правде. 
Овога пута се обраћам притужбом: ОПСТРУКЦИЈЕ САРАДНИКА МУП-а 
СРБИЈЕ У РАДУ НА МОМЕ ЛИЧНОМ РАЧУНАРУ И ИНТЕРНЕТУ. 
У прилогу су дати докази да такве опструкције трају у континуитету од 1980-их 
година, све до данашњих дана. До појаве компјутера 1990-их година су се састојале 
у заплени преписке и сметњама у употреби телефона. 
Користим ову прилику да стручне службе ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА упознам са 
праксама Европског суда за људска права у Стразбуру, које не доприносе јачању 
правне државе у Србији. Уједно прилажем мој коментар на одбијајућу одлуку 
овога Суда у вези моје представке. Изволите видети два attachment-a. у прилогу. 
Лични рачунар поседујем од 1997 године, одкада сам повезан са интернетом. 
Упркос што сам куповао нове модерне машине, или додавао нове компоненте, од 
тада па све до данашњих дана, сам онемогућен да га оптимално користим, у 
околностима приказаним у поднетој Кривичној пријави. 
Што се састоји: 
- повремено, понекад сваких неколико минута, се апарат укочи, морам да 
га ресетујем, тако велики број пута дневно 
-у блокирању употребе појединих програма 
-онемогућавању нарезивања дискова, ја сам писац књига у електронској 
верзији. 
-изненадно бесповратно нестајање десетина хиљада порука из Инбокса. 
-изненадно нестајање хиљада докумената из Ворда 
-бесповратно нестајање делова појединих мојих књига (ја сам писац). 
-изненадно бесповратно пражњење, нестајање флешова, са драгоценим 
подацима. 
-изненадно нестајање написаних редова, те сам принуђен да све сваких 
неколико минута снимам на флешу 
-нестајање делова написаних књига, претумбавање написаних поглавља, 
нестајање снимљених-скенираних докумената 
-изненадно пуцање монитора и појединих компоненти хардвера. 
-спречавање приступу и дискусијама на јаху групама и друштвеним 
мрежама 
- у неколико наврата компјутер се у нејасним околностима гасио, и било му је немогуће приступити. 
-ја сам писац, данас се за писање књига користи лични рачунар. Писање 
моје последње две књиге Сага о ... ићима број 4 и 5, се десило у 
специјалним и ванредним околностима. Моја концентрација је у оваквим 
тешким околностима била у великој мери изложена неизмерним 
искушењима, испрекидана сталним и врло интензивним нервирањима, 
упадима у систем компјутера, кочењима апарата, изненадним застојима, 
свакојаким неприликама са текстом, фонтом, појединим програмима и 
фајловима, настајало је успоравање операција, споро отварање 
програма.Нестајала су читава поглавља, велики делови књига, наједном 
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би се сва поглавља помешала. Или би се компјутер изненадно угасио. 
-монитор подрхтава, сужава се 
-бескрајна успоравања. 
Доказ: Решењем о Рехабилитацији Вишег суда у Београду Рех.бр.82/10 
14.12.2012.године, сам рехабилитован, у коме дословце стоји: да је 
подносилац Представке означен у времену од 1975.године, до дана 
доношења решења, као жртва злоупотребе психијатрије у политичке 
сврхе, вербалног деликта, жртва политичке дискриминације,судских и 
других прогона и насиља из политичких разлога, и да је из истих разлога 
био лишаван слободе, имовине и других грађанских права ( укључујући и 
инкриминисана дела из повреда права на употребу рачунара и 
електронске обраде података, телефона,факса и преписке) у наведеном 
вишедеценијском периоду времена, те су овим Решењем о 
рехабилитацији оглашени ништавим поједина судска и друга решења. 
Доказ: Скенирано Решење о Рехабилитацији Вишег суда у Београду 
Рех.бр.82/10 14.12.2012.године,.се налази на линку-БЕЛА КЊИГА О 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- http://enlite.org/bela/03.doc . 
За ово време сам се обраћао МУП-а Србије, судовима,јавним 
тужилаштвима, и на друге адресе. 
Што годинама проузрокује неизмеран стрес, губитак времена, енергије и 
новца. Ја сам и писац, члан УКС-Удружења књижевника Србије, драстично 
су повређена моја права слободе изражавања. Ометен сам да се 
сконцентришем и на стваралачку инспирацију и креативност, што 
драстично сакати литерарни стил и вредност књиге.. 
Мој компјутер су прегледали врсни стручаци и изјаснили су да се ради о 
злоупотреби са њим. 
Докази_________: На линку -БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.http://enlite.org/bela/05.doc. Под 2-ПОДАЦИ ЗА ВРЕМЕ ОД 
2000.године ДО ДАНАС. 
-13 јуни 2014.године. Већ 40 дана онемогућен приступ нашој Yahoo group 
LJUDSKA PRAVA.Нестало 10.000 порука из INBOX-a. Блокада употребе 
компјутера и интернета. 
-11.4.2014.године-Господину Томиславу Николићу, председнику Србије. 
Господину Александру Вучићу, ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 
ЗАДУЖЕНОМ ЗА ОДБРАНУ, БЕЗБЕДНОСТ И БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА, И МИНИСТРУ ОДБРАНЕ 
СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА. -МАСОВНИ 
ПРОГОНИ ГРАЂАНА. 
- ВАНДАЛИЗАМ МУП-а Србије. 
-30.1.2013 године. Господин Ивица Дачић, председник Владе и министар 
унутрашњих послова Србије. НАСТАВЉАЈУ СЕ ОПСТРУКЦИЈЕ МОГА 
КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА- РАЗБОЈНИЧКИ ПОСТУПЦИ МУП-а Србије. 
- ПЕТИЦИЈА 14.11.2012 године.Предмет: ОПСТРУКЦИЈА УПОТРЕБЕ 
-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Новембар 2012 године 
-Tомислав Крсмановић: ОПСТРУКЦИЈЕ БИА ЗА ВРЕМЕ МОГА ЛЕТЊЕГ 
БОРАВКА У СЕЛУ УЗОВНИЦА, КОД ЉУБОВИЈЕ, ЗАПАДНА СРБИЈА.( јуни -јули 
2012 године). 
- PETITION 
To :-Mr.Boris Tadic, President of Serbia 
-Dr.Mirko Cvetkovic, president of government of Serbia 
-Mrs.Snezana Malovic, Ministre of Justice of Serbia 
-Mrs. Radmila Dicic-Dragicevic, president of Apelacioni sud u Beogradu 
We have long known Tomislav Krsmanovic and his many 
accomplishments on behalf of human rights and market reform causes, and have 
had the extraordinary pleasure of working with him.We are pleased to inform 
you that Mr. Krsmanovic made possible the translation, publication, and 
distribution of libertarian books on economics education and many language 
editions throughout the Balkans. 
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In the name of hundreds of ISIL( www.isil.org) members throughout the 
world who have been very much inspired by Mr. Krsmanovic’s tireless and 
courageous zeal in helping to promote a respect for human rights. Thus it is with 
great concern that we have followed closely his numerous travails in recent 
years. We wish to acknowledge his personal suffering as the victim of official 
favoritism that frequently rewarded the least deserving in society and penalized 
the virtuous. 
He is an elderly man, now 75, who contributed greatly to the advancement 
of democracy in Serbia, and we feel that recent compensation request in front of 
Apelacioni sud u Beogradu ( g.z. 1321/11, judge Tamara Djukic Uzelac) are 
long overdue. It has troubled us greatly that he was so abused by thugs for his 
noble work, and we are so very concerned that he find just restitution for his 
long sufferings.Tomislav Krsmanovic is 75 years old man, prolongation of 
juridical proceedee which started in 1994 might harm serriously his health and 
life. We are worried that his poverty has ultimately denied him some of the basic 
conveniences and necessities of life, placing his personal health in peril during 
the latter years of his life. 
We would be most grateful for your attention to his situation, as it is 
surely deserved by no finer an individual than we have ever known. We are 
much in his debt for his dedication to the causes of freedom. In meantime we 
urge you to approve to END NOW his appeal for compensations. 
Sincerely 
Ken Schoolland, professor, Hawai Pacific University, USA 
Khalil Ahmad , President / Founder Alternate Solutions Institute, Lahore , 
Pakistan.. 
Stephen W Browne, journalist, Marshall, Minnesota, USA 
Barun Mitra, president of the Liberty Institute in New Delhi, India 
( децембар 2011 године). 
-Томислав Крсмановић 6.2.2012. године 
Напомена од 6.3.2012 године: свакодневне опструкције компјутера се 
настављају , последњих дана су нестала два фајла са више хиљада емаил 
порука, један флеш, Пц се стално кочи, блокира. 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије. 
-Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
--Томислав Крсмановић 16.1.2011. 
године 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
-Томислав Крсмановић 
Тел.3511829; моб.тел.964-3095176, Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found., Википедија, исил@орг, АРХИВ САНУ 
Стручна служба Заштитника грађана 
-Првом општинском јавном тужилаштву у Београду. ДОПУНА КРИВИЧНИХ 
ПРИЈАВА ОД 6.12 и 9.9.2011 године 
-ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 20 К.бр. 7050/11 
Дорада поднеска од 06.12.2011 године сходно Вашем допису од дана 
08.12.2011 године. 
-ПРИВАТНА ТУЖБА 
Први основни суд у Београду 
-Против Н.Н лица чије адресе и податке не познајем, 
АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 20.К. 7050/2011. 
Преко :Првог основног суда у Београду. 
НОВА ДОПУНА ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У 
БЕОГРАДУ 20 К.бр. 7050/11 ОД 22.12.2011 ГОДИНЕ. 
ПОДАЦИ О УСКРАЋИВАЊУ ПРАВА НА УПОТРЕБУ МОГА ПЦ 19 АВГУСТА И 
ОД 5-11 СЕПТЕМБРА 2011 године. 
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И друго. 
Ни у ком случају се не ради о неисправности апарата, легални експерти за 
рачунаре су се писмено изразили да је компјутер технички исправан.Ови 
стручњаци су испитивали моје компјутере : 
Докази: На линку- БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.http://enlite.org/bela/05.doc.. 
Сведоци: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; 
Миша Ивановић, Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић 
,сарадник Телекома Србија, Извршна дирекција Београд регије Београда, 
Извршна јединица бро 1, њихов број :118252705 од 03.8.2005 године-у 
вези злоупотребе телефона Провајдер Еунет, Служба Подршке и 
Злоупотреба; Сарадници Службе 977-у вези телефона.Њихове изјаве на 
диску. 
Ове опструкције постоје још од 1975.године, када сам био неосновано 
проглашаван за ``непријатеља``, суђен и осуђиван због `` вербалног 
деликта``. Све до 1997.године су се састојале у заплени 
преписке,докумената и књига, искључивању телефона, потом у 
повременим блокирањима употребе факса који сам набавио 1995 године. 
Да би од 1997, када сам почео да користим личне рачунаре, настала све до 
данашњих дана инкриминисана дела, у вези употреба рачунара и 
електронских података. 
Докази:1.-Подаци за временски период 1980-их и 1990-их година. 
ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 1-12.1989 g. 
-КРИВИ Ч Н А П Р И Ј А В А ТРЕЋЕМ ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 
28.8.1991. године 
- СКУПШТИНИ СРБИЈЕ-Заплена професионалне и личне документације . 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 30.8.1996. 
г. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
ПТТ БЛОКАДА НАШЕ СТРАНКЕ 
-Полицијска заплена преписке 1.11.1988.године. Комисији за надзор СДБ 
-1 децембар 1989.године.Искључивање телефона и заплена преписке. 
-19 март 1990.године. Телефон у стану искључен 
-Коломбе, Француска, 29.3.1990.г. Писмо није стзигло 
-Председништву Србије 4.6.1990.године.- 
-9 децембар 1990.године. Председнички избори у Србији. 
-17 јуни 1991.године. Сметње у употреби телефона. 
-17 јуни 1991.године. Заплена личне документације. 
-Мај 1993.године,. Бела књига о заплени преписке и сметњама у 
телефонирању 
ДОКАЗИ се налазе на линку - БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.http://enlite.org/bela/05.doc... 
У прилогу на линковима четири беле књиге: 
–БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 
-http://enlite.org/bela/01.doc. 
-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ.- http://enlite.org/bela/02.doc 
-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- http://enlite.org/bela/03.doc 
-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- http://enlite.org/bela/04.doc - 
БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА 
Очекујем од ЗАШТИТНИКА да поступи по Закону о заштитнику грађана , да 
ми се омогући несметан рад на моме компјутеру. 
С` поштовањем 
У Београду 
09.02.2015.година. Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 
16.2. 2015.године 
Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 
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Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. 
www.isil.org. 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
11.000 –Београд, 
Таковска број 2. 
ПЉАЧКАТЕ ПРЕТПЛАТНИКЕ- УВЕЋАВАТЕ РАЧУНЕ ЗА ТЕЛЕФОН. 
Нашој организацији Покрет за заштиту људских права, чији сам ја председник, се обраћају 
грађани, који се учестало жале на неоснована повећања износа рачуна за телефон. Потсећам, 
да су се прошле године грађани слично, потпуно основано, жалили на увећане рачуне за струју. 
Мени сте испоручили енормно увећане износе рачуне за телефонске услуге за јануар 
2015.године динара 3.687,76, слични увећани рачуни су ми били уручени и за претходна два 
месеца. Поднео сам рекламацију, на коју сте ми одговорили некаквим `` стручним`` 
калкулацијама, које су најобичније монополистичке произвољне шкработине и брљотине. 
У attachment-u се налазе подаци-докази о масовној пљачки коју је Телеком спроводио кроз 
увећане телефонске рачуне током 90-их година прошлог века, и у првој декади 2000.године. 
Шта ви ``довитљиви телефонисти`` умишљате, да је Србија земља распамећених и 
обеспомоћених, незналица, дебила, алцхајмера, сенилиних, остарелих и болесних, немоћних, 
које можете да гулите и пљачкате, а да они нису у стању да се од таквих `` мудрих еугениста`` 
одбране? . 
Зар је могуће да сте ви тако површни да западате у таква неинтелигентна и провидна 
шибичарења са народом Србије?. 
Вама се подсмехују широм Србије и вашим ``мудрим`` оправдањем: шта је то за народ, ништа 
им неће фалити, свако нека да по неколико стотина динара изнад потрошенх импулса, а 
Телеком и држава ће да преживе и ојачају 
Ваша логика је шупљоглава, јер грађане са свих страна слично као и ви, поткрадају свакојаки `` 
довитљивци``.. 
Да ли ви знате да Србија гладује, људи немају да плате рачуне, за храну, за лекове, за децу? 
А колике су плате директора Телекома? Запослених? 
Зар ви не схватате да ће удар на џепове сиромашних, смањења пензија, повећања пореза и 
цена, свакојака завлачења у њихове џепове, као што Телеком то чини, и многи други, стрес 
који производе, убрзати умирања, која су и онако на ивици катастрофе. Србија је облепљена 
читуљама, највише средовечних. Погледајте ваше блиске, и они нестају. 
Зашто не тражите да плате рачуне богаташи, тајкуни, мафијаши, Албанци са југа Србије? 
Уместо тога острвили сте се јуначк на овај јадни незаштићени народ, из кога и ви сами већином 
потичете. 
И ви се сврставате у групу ``мудрих еугеничара``, који ће растеретити државу за пензије оних 
који ће поумирати, убрзати старење и нестајање мудрих који би могли оспорити пљачкаше, 
који могу захтевати повратак имовине, лустрацију, судску правду, рехабилитацију? 
Видите ли ви шта се дешава у свету, опет се може запалити пожар рата? А ко ће да брани ову 
снемоћалу земљу? 
Вас тој `` мудрој еугеници`` уче , пре свега суфлери - србофоби из `` гео окружења``. Ослушните 
мало личну логику, уместо што импулсивно усвајате `` мудре савете``, што из даљине немушто 
атерирају у ваше ``саветничке`` . ``свезналичке`` мождане вијуге ( како да створите профит, 
абра кадабра) , а ви их аутоматски усвајате. Које вам суфлирају они злонамерни са белим 
кечићима, из малоазијских одаја, или они мудраци са злобним лицима испод камилавки. 
Тешко ли се држави и нацији где неразумни могу одлучивати. Док нација копни, нестаје 
такорећи, они само мисле како да се богате. Не водећи краткоталасно рачуна о последицама, 
о судбини народа. 
Они ће се служити свим средствима да остваре своје циљеве. Обичним људима савест 
на неки начин служи као кочница, тако да ће они већину својих поступака ‘вагати’, 
тежећи томе да не повреде друге приликом остварења својих циљева. Међутим, онима 
без савести у склопу њихових бића, ништа не може да прикочи, осим можда оних 
правила успостављених у оквиру корумпираног правног система друштва и државе 
чији су они службеници.. 
Није им то тешко остварити, јер је народ изнурен и обеспомоћен, искрварио. 
Зар ви не запажете да Србија нестаје, да је остарила и болесна, распамећена, да није у стању да 
привређује, да се расплођава и да брани своје територије? 
Томе и ви `` мудри подузетници транзиције`` доприносите, безброј таквих `` капиталиста` је 
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Србију гурнула у гробља. 
Поплаве у Србији постоје одувек, и много веће од ових данашњих, али је сада ``катаклизма``, 
не због опсега поплаве, него зато што нема људи да бране од надошлих бујица, нема 
механизације, нема новца, зато што нема људске снаге, све је обамрло, нема војске, 
полиције, свакојаких служби, осиромашило. 
Али ви нисте у стању да прозрете у игру `` позоришта лутака``, en distance, заслепљени сте 
својим џеповима. Зар то не личи на зликовце који су у Матхаузену и другим нацистичким 
логорима, мртвим затвореницима Јеврејима вадили златне зубе. Зар не видите да подривате 
свој народ и државу. 
``` Мудри бизнисмени који се сналазе за профит``, `` довитљиви капиталисти``: СРАМ ВАС 
БИЛО. 
Претходни период је у Србији произвео антрополошки отпад, од зла оца и од горе мајке. 
Ако ми још једном пошаљете увећан рачун, надам се да ће вам то бити последњи пут. 
Томислав Крсмановић 
Покрет за заштиту људских права 13 јуни 2014.године 
Томислав Крсмановић, председник. Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs, 
Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 
Већ 40 дана онемогућен приступ нашој Yahoo group LJUDSKA 
PRAVA.Нестало 10.000 порука из INBOX-a. Блокада употребе 
компјутера и интернета. 
Дана 4 маја ове године је нестало са наших налога Pokret@eunet.rs, 
Books@eunet.rs и Tom@ eunet.rs, око 10.000 порука из INBOX-a. Од краја априла 
ове године нам је онемогућен 
приступ нашој Yahoo group LJUDSKA PRAVA, иако смо добили 
обавештење од надлежних служби из Yahoo group, да ове тешкоће не потичу од 
њих. Од септембра 2013, до краја маја ове године, сам радио на писању на моме 
компјутеру моје књиге Сага о... ићима Том 4, Завера Југославије против Југославије, за 
цело ово време сам био изложен истинској тортури и свакодневним сметњама у 
уоптреби мога ПЦ и интернета. 
Овакве злоупотребе од стране надлежних полицијских служби трају дуги низ година, у 
вези чега сам се учестало обраћао надлежним службама, без икаквог одговора. 
Предочавам да сам деценијски борац за људска права, и да сам и током 1980-их, 1990- 
их година , све до данашњих дана, био излаган сличним ниприликама које су се 
састојале и честој заплени писама, искључивању телефонског апарата, касније факса, 
потом када се ради о компјутеру и интеренету. 
Не ради се само о мени, многи грађани се жале на сличне злоупотребе органа власти 
Србије. 
Докази: 
БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.- --- 
-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА 
-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ 
ШТЕТЕ. 
-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 
-http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- - 
-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ 
ПРОГОНИМА. 
На делу је реваншизам који вуче корене из 1980-их и 1990-их година, и раније, када су 
поједини давни лидери били у власги и мене јавно преко мас медија огласили за 
страног плаћеника и агента ЦИА, и прогонили, за шта поседујем 
документоване доказе, и за њихово учешће у терористичким акцијама, и прогонима 
слободоумних новинара и јавних патриотских посленика. 
У Србији је ограничено право употребе интернета. 
Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 11.4.2014.године 
Покрет за заштиту људских права, председник.Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; 
Books@eunet.rs, Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 
Господину Томиславу Николићу, председнику Србије 
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Господину Александру Вучићу, ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ОДБРАНУ, 
БЕЗБЕДНОСТ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА, И МИНИСТРУ ОДБРАНЕ 
Господину Ивици Дачићу, министру унутрашњих послова Србије. 
СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА. 
МАСОВНИ ПРОГОНИ ГРАЂАНА. 
Захтевам од вас да одмах прекинете систематске и драстичне сметње у употреби мога 
личног рачунара и интернета, и са интервенцијама у моје судске поднеске у вези 
рехабилитације и захтева за накнаду штете. Мене, и многе грађане , ваша власт 
прогони, докази на адресама :-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА 
О ЗДРАВЉУ.-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ.- http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА 
ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- http://enlite.org/bela/04.doc-БЕЛА КЊИГА 
СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О 
ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 
Претпоставка да ви нисте упознати, или да би то могло бити дело страних хакера по 
девизи`` DIVIDER ET IMPERA``, ради завађања народа и власти, како су то чинили 
деценијама, не би могла овога пута прихваћена као логична, јер сам вас досада више 
пута обавештавао, а сличне злоупотребе доживљавам дуги низ година, што је 
приказано на адреси: http://enlite.org/bela/04.doc. 
БЕЛАКЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ, ТЕЛЕФОНА, ФАКСА И ПРЕПИСКЕ. 
На делу је реваншизам који вуче корене из 1990-их година, и раније, када сте вас 
тројица били у власги и мене јавно преко мас медија огласили за страног плаћеника и 
агента ЦИА, и прогонили, за шта поседујем документоване доказе, као и за ваше 
учешће у терористичким акцијама, и прогонима слободоумних новинара и јавних 
патриотских посленика. 
У Србији је већина грађана обесправљена и влада продужена тиранија. Србија је 
облепљена читуљама. Читави демографски сегменти су потонули у раке. Србија 
убрзано копни. Грађани страдају и добијају подмукле разорне ударце, а да нису ни 
свесни шта се догађа са њима и њиховим блиским. 
Заавера је подмукла. Јер масовна кршења људских права и закона омогућава друштвено- 
политички систем у коме све националне институције и организације подлежу политичким 
директивама и одлукама које долазе из центара моћи непознатих јавности и грађанима. 
Устав и закони не регулишу садржину и примену ових директива и одлука, обично су 
издаване усмено, њихова садржина је непозната јавности, и грађанима, који не могу ни 
знати за њих, нити утицати на њих; налогодавци су одговорни једино њима самима, и 
њиховим сопственим хијерахијама; ови јавности непознати центри моћи имају одлучујући 
утицај на доношење одлука извршнх органа власти, председништва, владе, министарстава, 
правосуђа, војске, полиције, у предузећима, научним и културним установама, медијима, 
социјалним установама, образовању, итд. Када појединци и организације интерпретирајући 
њихова права дођу у конфликт са таквим директвама , не могу добии никакв зашиту од било 
кога надлежног државног органа. 
ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ ЏЕЛАТИ! Али се виде гробари. 
Ови неформални центри мођи су званичну власт претворили у послушну слушкињу. Ви то добро 
знате. На вама, такође лежи огромна одговорност. 
Ја сам заслужан грађанин. Имам 77 година. Знајте да сам и ја део хијерархија. Као и ви. 
Нико није недодирљив. Захтевам од вас да ОДМАХ интервенишете у границама ваших 
овлашћења, домета и компетенција, да моја права буду испоштована. Свестан сам 
изузетно сложене структуре власти и деликатних нивоа одлучивања. Стојим на 
располагању за разговор и договор о обострано прихватљивим решењима. 
Томислав Крсмановић 
Мај 2014.године. Полиција унаказила најновију књигу. Нестало 7.000 
порука из инбокса. Онемогућен сам да користим лични рачунар. 
II. ПРЕДГОВОР. 
Овај четврти том мога аутобиографског романа Сага о ..ићима, коме сам дао помало 
необичан назив ``ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ Виђено изнутра од инсајдера``, 
покрива, за нашу земљу врло значајан временски период од 1979. до 1992.године. Нарочито 
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значајан зато, јер су почетком 1990-их година започели оружани сукоби у Југославији, и 
дошло је до отцепљења појединих република. 
Молим читаоца за проницљивост и разумевање присутне материјалне несређености и 
стилске недотераности ове књиге. 
Јер је овај садашњи том Саге о ... ићима број 4, писан у тешким животним околностима, које 
се не могу описати као природне и нормалне, и нимало подобне за опуштену концентрацију, 
тако неоппходну за надахнуто и квалитетно литерарно стваралаштво. 
У овоме тому су приказани ( скенирани) многи аутентични документи из доба које покрива, 
који су уствари потресна сведочанства и исповести. Све је остављено онакво како је тада 
било. У грчу, писано под притисцима, у временском теснацу, у свакојаким неприликама, 
забележено на изанђалим писаћим машинама, отуда стилски недотерано, или 
испретумбаних поглавља, нелекторисано, без корекције, са словним и другим грешкама, и 
другим стилским и материјалним недостацима. 
У даљем тексту, а поготову у будућим томовима 5 ( 1993-2004. година), и 6 (2005- 
2014.година) , који би требали да буду публиковани до краја ове године, читалац ће 
прочитати да смо дан данас далеко од демократије. Они који су навикли на деценијске 
енормне привилегије, на вршљања и самовлашће, желе тврдоглаво и острашћено да са 
својим изопаченим навикама наставе до данашњих дана, да ускраћују туђа права, да грабе 
незасито за себе, да људе подмукло ометају у њиховим животима, или у њиховом научном и 
уметничком стваралаштву, па и понекада када се ради о писању књига. 
Када нема праве слободе, мозак је уланчен. О овоме феномену подмуклог урушавања 
слободе научног и књижевног стваралаштва, без формалне забране, коме сам дао назив LE 
QUART ( смањење личности и креативних потенцијала на четврину) , се бавим у претходним 
поглављима, а нарочито у тому 3. 
Ово што ћу даље саопштити може звучати претерано, нажалост је потпуно тачно и истинито: 
-сасвим је природно да оваква документована сведочанства сметају починиоцима. 
-јер они желе да их прикрију. Плаше се одговорности, лустрације. 
-због чега су даље описане сметње у раду на овом рукопису ( нарочито када се ради о 
блокади рада на моме персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним 
дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, и 
тд), имале за циљ да унаказе стилску дотераност и физичку 
презентацију ове књиге, те да тако покушају да обезвреде озбиљност и кредибилитет овога 
амбициозног пројекта. 
-моја намера је била да догађаје представљам хронолошким редом, по датумима. 
-овакав мој приступ је због проузрокованих неприлика повремено био онемогућен. 
-због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина слова и 
фонта појединих поглавља и наслова, или када се ради о димензијама уметнутих слика, па и 
о читљивости поједини скенираних докумената. 
Починиоци су, нажалост, делимично успели у њиховој штеточинској намери. Позивам 
читаоца да се упозна са детаљним подацима о оваквом обезвређењу овога рада изнетим у 
Поговору, на крају књиге. На делу је најдрастичнија, у исто време подмукла цензура. 
Али, овакав, на први поглед хаотичан књижевни, уствари вишедисциплинарни креативни 
подухват, је управо као такав, управо на неки начин баш због тога вредан. Јер је управо због 
наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове стварности, не само прошле, него и 
данашње Србије. 
Све има своју цену. Када се упозна са овим недозвољеним злоупотребама, читалац ће се 
тргнути и освестити: па у Србији и даље вршљају они који су нас довели у данашњу трагедију. 
Ради се и о нечем другом. Позивам читаоца да пажљиво прате податке о појединим 
починиоцима ових злодела-моћницима. Прочитаће да су многи од њих превремено 
трагично завршили животе, дата су пуна имена и п презимена, функције, ових охолих 
насилника, и приказане њихове трагичне судбине. 
А у следећим томовима све до 2014.године, читаоци ће сазнати за нове податке о трагичним 
судбинама ових садашњих `` свемоћника``. 
Нека знају ови данашњи `` свемоћници``, да иду стазама њихових претходника, који су исто 
тако као и они данас, били убеђени у личну свемоћ и недодирљивост. И подсмеихивали се 
самоуверено оваквим мојим добронамерним упозорењима. 
А преварили су се у проценама. 
У књизи је све приказано. 
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Неки од њих ће завршити као и њихови претходници. 
Ово је моје поновно упозорење. 
Пратимо догађања у следећим томовима. 
Овом распаду земље су претходили деценијски догађаји који су изнутра изједали и у 
темељима разграђивали ову необичну државну творевину: погрешне политичке 
одлуке, пре свега оријентација на Самоуправљање и Несврстаност, енормна 
бирократизација и политизација, из године у годину раст репресије, запостављање 
Косова и сепаратистичких тенденција појединих република, који су се сви заједно подмукло 
претварали у жаришта и клицу распада Југосла вије. 
ПОГОВОР. 
Цензура. 
Ова књига је подмукло стилски и материјално унакажена , са циљем да буде обезвређена у 
очима будућих читалаца. То је дело оних који су данашњу Србију довели до данашњег 
апсолутног беспућа, које се граничи са безнађем. Њихова недела су управо приказивана у 
овој књизи, верно су описани њихови извитоперени и злочиначки поступци, дати су детаљни 
подаци, понекад њихова пуна имена и презимена, и њихових невиних жртава. 
Управо због тога је ова књига пала под удар специфичн форме савремене и модерне 
цензуре. Овакав диктаторски поступак је јасан доказ да починиоци немају никако намеру да 
се мењају, демократизују, него да желе да наставе са својим окошталим деценијским 
деструктивним навикама. 
Што је још једна јасна илустрација убрзавајуће трагедије савремене клонуле Србије, гурнуте 
на беспуће. 
Али то није био онај класични облик цензурисања, који је примењиван још од хеленских 
времена до данашњих дана. У Средњем веку су по папинској одредби из 1501 године. 
бискупи морали брижљиво испитати списе, јеретичке књиге су често биле спаљиване. 
Папа Павао VI издао је 1589.године Index librorum prohibitorum који је садржавао попис дела 
која верници нису смели читати. У 20 веку се на удару цензуре нашла осим књижевне и нова 
филмска уметност. 
Цензура има за циљ да спречи обзнањивање непожељних мишљења. Цензура се 
манифестуује на више начина, од уништавања непожељних средстава изражавања, преко 
брисања или прецртавања непожељних делова, до мењања, изокретања, односно 
фалсификовања оних делова који се не подударају са одредбама властодржаца. 
Власт може цензуру проводити у складу са законодавством или неслужбено, у склопу тајних 
служби. 
Ова књига је цензорисана без званичне забране. 
Овога пута су починиоци прибегли`` суптилнијим``, али нимало мање успешним методима 
онемогућавања изражавања мишљења. 
Понављам оно што сам предочио у Предговору: молим читаоца за проницљивост и 
разумевање присутне материјалне несређености и стилске недотераности ове књиге. 
Данашња цензура је се усавршила времено, модернизовала. 
Данас се за писање књига користи лични рачунар. Писање ове књиге се десило у 
специјалним и ванредним околностима. Нарочито када се ради о блокади рада на моме 
персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским 
интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, и тд. Моја 
намера је била да догађаје представљам хронолошким редом, по датумима. Али овакав мој 
приступ је због проузрокованих неприлика повремено био онемогућен. Због истог разлога је 
често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина слова и фонта појединих 
поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама уметнутих слика, па и о 
читљивости појединих скенираних докумената. 
Моја концентрација је у оваквим тешким околностима била у великој мери изложена 
неизмерним искушењима, испрекидана сталним и врло интензивним нервирањима, 
упадима у систем компјутера, кочењима апарата, изненадним застојима, свакојаким 
неприликама са текстом, фонтом, појединим програмима и фајловима, настајало је 
успоравање операција, споро отварање програма. 
Нестајала су читава поглавља, велики делови књига, наједном би се сва поглавља помешала. 
Или би се компјутер изненадно угасио. Па сам морао све да радим испочетка. 
Губљење времена, бесконачне поновне операције, оно што бих могао да урадим за 
неколико сати сам морао поново да сређујем и пишем данима. 
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Овоме треба додати нервирања, трошкове поправки персоналног рачунара. 
А писање стилски и материјално дотераних књига захтева мир и опуштеност. 
Нисам имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим 
тананим мислима и емоцијама, да их смирено преточим у најбољи избор речи, да све то 
дотерам. 
Дакле, извесни недостаци стила и језика, форме, су последица ових злоупотреба. 
Без слободе, мозак је као плућа без ваздуха. О овоме феномену коме сам дао назив LE 
QUART ( смањење личности и креативних потенцијала на четврину) , се бавим у претходним 
поглављима, а нарочито у поглављу 3. 
А видљива естетски недовољна материјална презентација, без правог слога и компјутерске 
припреме, је последица, не мога недовољно стручног приступа, него је свесно произведена. 
Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове књиге, 
на делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет овога 
амбициозног пројекта. 
Опструкције и блокада употребе компјутера-су детаљно приказане на линку- 
http:/enlite/org/bela/04.doc. На истом овом линку су документоване деценијске полицијске 
заплене преписке, сметње у употреби телефона , касније факса, и од краја 1990-их година 
опструкције у употреби компјутера. 
А што је приказано и у поглављима ове књиге. 
Понављам, овакав, на први поглед хаотичан књижевни, уствари вишедисциплинарни 
креативни подухват, је као такав, управо на неки начин баш због тога вредан. Јер је управо 
због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове стварности, не само прошле, него и 
данашње Србије. 
Један од циљева писања ове књиге је просвећивање, освешћивање. 
Јер ово што описујем у овој књизи се дешавало и дешава многим, могу слободно рећо 
већини. А они тога нису довољно свесни. 
So, Frederic Douglas , писац и аболициониста је казао :`` Када велика истина једном изађе у свет, 
нема силе на Земљи која ће је зауставити , или јој ограничити домете, или је уклонити. Она ће 
наставити све док не постане мисао света``. 
Надлежним државним органима и другим 
организацијама и установама. 
УДРУЖЕНИ КРИМИНАЛ УГРОЖАВА ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТ 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА. 
Томислав Крсмановић, економиста у пензији, са станом у улици Станка Пауновића 70, 11090 
Београд, рођен 20 јула 1936 године, ЈМБГ 2007936710214, у својим друштвеним активностима 
као председник НВО Покрет за заштиту људских права, или у своје лично име, већ 18 година од 
1994 године води судски спор за обештећење, од 2006 за рехабилитацију. ( недавно окончан). 
Поднео је више кривичних пријава против оних који дуги низ година до данашњих дана 
угрожавају његова права, прете му утамничењем, клевећу га, опструирају употребу компјутера 
и интернета, факса и телефона, угрожавају његову личну безбедност и имовинску сигурност, 
као и његових сродника. Такође, повремено је позиван на информативне разговоре у полицију 
без законског основа, у 2012 години је осам пута покушано његово утамничење на захтев 
Мишковића ,Дачића , Вучића и Николића. 
У оваквим околностима Крсмановић је изложен методично програмираним свакодневним 
шиканирањима, узимању енергије, времена и излаган трошковима, и стресу, све са циљем 
тихог уклањања као жалиоца и грађанина који захтева поштовање његових права. 
Подносим овај извештај о његовом здрављу и врло штетном деловању осмишљених прогона 
којима је изложен од стране удруженог криминала, који нажалост има своје пипке и у 
државним органима. Он има 75 година, пати од интензивне насанице, исцрпљен је, његов 
психијатријски налаз је Б.О, то јест потпуно душевно здрав, али с'обзиром на изречено, овакви 
притисци врло штетно делују на његово органско здавље, и могу га трајно погоршати и 
драстично оштетити, или довести до фаталног исхода.. 
Зато вам се обраћам сходно законима захтевом да господина Крсмановића заштитите, 
државни орган су у обавези да заштите грађане од насиља, поготову јер се овде ради о 
очигледном покушају тихе ликвидације без пуцња и пресуде. 
Званични органи јасно и недвосмислено тврде да је стрес највећи убица у Србији која је 
облепљена читуљама и у којој цвета једино погребна индустрија. 
Стрес неко смишљено и методично производи: очигледно да је то удружени криминал. 
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У Београду 12.1.2012 године Судски вештак, психијатар др.Стеван 
Петровић.. 
Томислав Крсмановић: 1.7.2013 године. 
У мају и јуну 2013 године су се до крајности интензивирали терористички напади МУП-а Србије 
на мој компјутер. Пишем књигу, рад на писању је крајње успорен, скоро потпуно заустављен. 
Фајлови са књигом се крајње споро или никако не отварају, нестају, мешају, шта год 
започнем настаја застој. Од 10 јуна уклонио сам се у завичај у западној Србији ( село 
Узовница , код Љубовије на Дрини), где имам на располагању компјутер да се тамо посвети 
писању моје најновије аутобиографске књиге САГА О... ИЋИМА, Том 4 , 1979-1992 године ( 
САМОУНИШТЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ИЗ ДАНА-ВИЂЕНО ИЗНУТРА. DIVIDER ET IMPERA. MAGNUM 
CRIMEN). Тамо ми је компјутер убрзо стављен ван употребе, десетодневни труд у писању 
књиге је нестао, а телефон који сам користио 015-566038 је повремено био искључиван. 
Томислав Крсмановић: 13.4.2013.године 
НАСИЉЕ НАД КОМПЈУТЕРОМ. . 
Наставља се терор. Блокада, ресетовања, нестајање фајлова, успоравање. 
5 мај 2013 године.Терор над ПЦ се упорно наставља. 
Томислав Крсмановић 1.2.2013 године. 
Тел.064-3095176, Books@eunet.rs. Википедија. Архив САНУ. 
ВАНДАЛИЗАМ МУП-а Србије. 
Као писац књига нарезујем моју најновију књигу Сага о .... ићима , Том 3( 1965-1978) РОМАН О 
БРИСЕЛУ, већ више дана наилазим на велике неприлике у раду на компјутеру. Позивам се на 
БЕЛУ КЊИГУ О ОПСТРУКЦИЈАМА КОМПЈУТЕРА у прилогу. 
Око 100 дискова ми је последњих неколко дана уништено, то је око 2.000 динара. Изгубио сам 
време, енергију,.то је неизмеран стрес.Нервирања. 
Подмукли младалачки деликвенти из МУП-а Србије, су нашли ухлебљење, уместо да засуку 
рукаве и раде да зараде хлеб, они из њихових канцеларија ударнички опструирају поштене 
грађане. Уместо да надзоравају криминалце. Многи наши људи који раде са ПЦ и интернетом 
и не сањају да им неко може правити опструкције, мисле да је у питању техника. 
Да ли Србији има спаса? ПРОБУДИМО СЕ! Одупримо се криинлацима из редова МУП-а Србије. 
У МУП-у Србије и у полицији су већина поштени професионалци и патриоти, они треба да 
сузбију у својим редовима такве деликвенте и отпаднике од свога народа, поврх свега опасне 
душевне болеснике смањене урачунљивости који несметано вршљају Србијом и стварају 
нечувен метеж. 
Томислав Крсмановић, 30.1.2013 године. 
Покрет за заштиту људских права, председник, тел.3511829; 
моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs. Википедија. 
Господин Ивица Дачић, председник Владе и министар унутрашњих 
послова Србије. 
НАСТАВЉАЈУ СЕ ОПСТРУКЦИЈЕ МОГА КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА- 
РАЗБОЈНИЧКИ ПОСТУПЦИ МУП-а Србије. 
Позивам се на моје претходне поднеске, ваше службе настављају да 
опструирају мој рад на компјутеру и интеренту, чиме ми је драстично 
угрожено право на употребу компјутера и интернета. 
Упркос провера од стране стручњака, провајдера, провера техничке 
исправности, уграђивања програма против вируса, провера да вируса 
нема, настављају се сметње које се састоје: 
-повремена блокирања-кочења система, сваких пола сата 
-нарочито је стресно онемогућавање нарезивања дискова ( ја сам писац 
књига у електронској верзији , сваки други покушај нарезивања бива 
онемогућаван, и диск упропашћен 
-повремено се измешају редови 
и друге свакодневне учестале сметње. 
Што проузрокује стрес, трошкове, губитак времена, енергије и новца. 
Ни у ком случају се не ради о техничким сметњама услед несавршености 
апарата, сметње су истинске опструкције о којима сам вас обавештавао 
већ дуги низ година ( доставио сам вам БЕЛУ КЊИГУ О ОПСТРУКЦИЈАМА 
КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА), на сличне опструкције се жале и други 
грађани и јавни посленици, они су покретали петицију коју су подржали 
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бројни угледни интелектуалци. 
Овакве злоупотребе које чине ваши сарадници су акт флагрантног 
безакоња, истинско разбојништво, и доказ су да је Србија једна од 
ретких земаља у свету, где не постоји слободан приступ интернету и раду 
на компјутеру. 
Уместо да се МУП бави криминалцима и тиранијом над Србима на југу 
Србије, судијама које крше закон и мафијашима који слободно и 
несметано комуницирају интернетом кујући планове незаконитих 
поступака- они се баве поштеним грађанима који се управо боре против 
вршљања криминалаца. 
Овако чинећи ваш сектор, и ви лично се бламирате у јавности, поготову 
јер сте ви лично, А.Вучић и Т.Николић мени ускраћивали права на 
употребу телекомуникација, док сте били на позицијама власти у 
Милошевићевој влади. Ви лично сте одговорни за овакве незаконите 
поступке ваших сарадника. Уместо крајње скромности и понизности и 
разумевања за грађане у овим тешким, сложеним временима, који су 
изложени добро познатим поступцима од стране међународне 
заједнице и домаћег криминала, која вас је наименовала на садашњу 
позицију, вас је фикција власти опила. Оваквим штеточинским 
поступцима се радује непријатељско гео-окружење ( ''Оне који се боре 
пр отив нас, не треба ми да ућуткамо-то чини МУП Србије''). 
У нади да ћете дати налог да надлежне службе прекину да ми сметају у 
моме раду на компјутеру. 
Томислав Крсмановић 
ПЕТИЦИЈА 14.11.2012 године. 
Предмет: ОПСТРУКЦИЈА УПОТРЕБЕ 
КОМПЈУТЕРА. 
Господину Ивици Дачићу, министру унутрашњих послова Србије. 
Гoсподину Николи Селаковићу, министру правде Србије. 
Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у границама 
Ваших овлашћења и компетенција, да се спрече злоупотребе од стране надлежних 
безбедоносних служби, које неовлашћено и неосновано узурпирају наше право на 
несметану употребу интернета и компјутера. (А регистровани су и поједини случајеви 
сметњи у раду са телефоном, факсом, или при слању и пријему писама). 
На делу су кривична дела из КЗС ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ 
ПОДАТАКА, чланови 298, 299, 300, 302, 303. 
Сметње у употреби компјутера се састоје у повременом отежаном функционисању, 
успоравању, изненадном гашењу програма, успоравању или кочењу апарата, нестајању 
фајлова, слању вируса, некима од нас су изненадно и необјашњиво нестајале читаве 
мукотрпно и годинама писане књиге, флешови, документа у ворду, и друго. 
Услед чега настају ресетовања, блокаде рада на компјутеру, губљење времена, енергије, 
нервирања, несигурност у раду , и друге штете, уз појаву појачаног и врло интензивног стреса и 
зебње при седању за компјутерски апарат. 
Ми смо покушавали да отклонимо ове тешкоће позивајући стручњаке, обављајући провере на 
вирусе, постављајући нове ефикасније анти-вирус програме, или смо дограђивали и појачавали 
машину, неки од нас су се задуживали и куповали нове најсавременије апарате. 
Упркос нашег труда, и провера експерата, сметње су се настављале. Обично би то било у 
блажој мери, да би се повремено значајно, или врло значајно интензивирало, све до 
повремене парализе.. 
Спремни смо да Вам доставимо сведочења експерата који су упознати са описаним тешкоћама. 
Захтевамо од Вас да примите к' знању ове податке, срамота је да се таква учестала 
телекомункациони вандализми и истинска разбојништва дозвољавају у Србији на почетку 21 
века крајем 2012 године, то је примитивни вандализам осионих незналица које 
злоупотребљавају домаћи тајкуни, и њихови спољни подржаваоци, да у Србији помоћу њих 
сеју лоше процене, појачавају хаос и тензије, да скрећу пажњу са Косова, са невероватног 
нарастања криминала из дана у дан. Стављамо Вам к'знању да огромна већина опструираних 
грађана немају појма да би им нек тако нешто могао чинити, те је оваква злоупотреба утолико 
аморалнија и кукавичка. 
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Очекујемо од Вас да нам НАЈХИТНИЈЕ одговорите на ову петицију, и да предузмете мере да они 
беспосличари хулигани који то чине буду предупређени, и да нам се омогући законско право 
на коришћење ових уређаја. 
Поручујемо ревносним безбедњацима: БАВИТЕ СЕ ПРОВАЛНИЦИМА, ЛОПОВИМА, 
РАЗБОЈНИЦИМА, КРИМИНАЛЦИМА, УБОЈИЦАМА, ХУЛИГАНИМА. А не нама. Јер док се ви 
бавите нама мирним и лојалним грађанима, уместо преступницима, они свакодневно пустоше 
Београд и Србију. Они су убили 1.000 полицајаца, а ви се њима не бавите?. 
На делу је саботажа. Они кој нам то чине сарађују са трговцима дроге, белог робља и са 
провалницима и пљачкашима које снабдевају подацима о банкама и поштама које треба да 
заједнички опљачкају. Овим деликвентима из редова полиције највише сметају они који их 
раскринкавају. 
Маните се будалаштина о наводном прислушкивању лидера државе, овде се ради о нечему 
сасвим другоме: о масовним опструкцијама употребе компјутера и интернета. Што би они 
сами себе надзоравали, њима сметају управо они који указју на њихове овакве злоупотребе. 
Србија је ретка земља у свету, у којој је многим грађанима ограничено право на употребу 
интернета. 
ЗАХТЕВАМО ОД РЕСОРНИХ МИНИСТАРА ДА ПОСТУПЕ У ГРАНИЦАМА 
ОВЛАШЋЕЊА ДА ОВАКВЕ СМЕТЊЕ, КОЈЕ СУ РУГЛО И СРАМОТА '' Европске'' 
СРБИЈЕ БУДУ ОДМАХ ПРЕДУПРЕЂЕНЕ. 
У Београду ____14.11.2012 године._______________________ 
Име и презиме 
Др.Жарко Гавриловић, протојереј 
Зоран Димитријевић, провајдер Бгд хостинг 
Милица Јовановић, професор 
Слободан Јарчевић, историчар 
Др.Милан Младеновић, писац 
Др.Марко Младеновић, професор универзитета 
Милорада Бајић, филмски редитељ 
Томислав Крсмановић, писац 
Михајло Павлица, инжењер 
Ђорђе Прудников, сликар 
Ноле Лекај, активиста људских права 
Слободан Ђуровић, песник 
Јелка Ратковић, правник 
Др.Нина Дрндарски, биофизичар 
Др.Радован Ковачевић, лекар 
Горанко Ђапић, социолог 
Предраг Олујић, социолог 
Др.Јован Деретић, историчар 
Драгослава Копривица, писац 
Mиша Ивановић, стручњак за компјутере 
Милош Богдановић, публициста 
Др.Влада Љубичић, лекар 
Миле Јефтић, активиста људских права 
Миодраг Богић, филмски редитељ 
Др.Стеван Петровић, психијатар 
Гордана Голубовић, адвокат 
Др.Миша Петковић, лекар 
Никола Фукс, активиста људских права 
Др.Томислав Јовичић, лекар 
Драган Нешковић, приватни предузетник 
Влада Червењаков, активиста људских права 
Здравко Гојковић, задужбинар 
Олга Јефтић, дефектолог 
Раде Љубичић, активиста људских права 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Новембар 2012 године 
Упркос исправности компјутера упорно се наставља блокада , кочења, ресетовања, или 
нестајања фајлова. Публиковао сам 15 новембра моју нову књигу САГА О.. ИЋИМА том 2- 
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БЕОГРАДСКА КОШАВА, док сам радио на њој је било истинско рвање, кочење, нестајање оног 
што сам написао, усудуилио су се да убацују словне грешке, или да мењају текст да га 
обезвреде, то је све трајало у недоглед.ж 
Томислав Крсмановић. 
Tомислав Крсмановић: ОПСТРУКЦИЈЕ БИА ЗА ВРЕМЕ МОГА ЛЕТЊЕГ 
БОРАВКА У СЕЛУ УЗОВНИЦА, КОД ЉУБОВИЈЕ, ЗАПАДНА СРБИЈА.( јуни -јули 
2012 године). 
Овим путем обавештавам јавност да сам за време мога летњег боравка у 
селу Узовница ( родно село мога покојног оца), у два наврата од 4 до 24 
јуна и од 30 јуна до 22 јула .о.г, наишао на велике сметње у употреби 
телефона и компјутера, било је и телефонских претећих позива ради 
података о моме здрављу, што се састојало: 
-у апсолутној немогућности телефонирања те сам био принуђен да се 
излажем трошковима и да купим нов телефонски апарат, и утичницу, те 
сам био тек након тога у могућности да без сметњи користим телефон као 
средство комуницирања.( уз повремена , ређа , искључења). 
-при раду са компјутером у ворду, долазило је да учесталих искључења 
фазе и блокаде рада на компјутеру, а ја лети тамо пишем књигу, те сам 
тако био немогућен у том за мене врло значајном послу. 
-у неколико наврата су се непознате особе јављале интересујући се за 
стање мога здравља. 
Предочавам да сам до сада јавност редовно обавештавао да сам на сличне 
начине био спречен да користим компјутер и током године у Београду. То 
је дело истих организација и појединаца. То су оне саботерске 
безбедоноснне службе, које уместо да се баве криминалцима и 
свакојаким врло бројним прекршиоцима закона, Србијом неометано и 
некажњено вршљају банде кринмилаца, о чему се врло мало говори у мас 
медијима, надзоравају безброј поштених и лојалних грађана. Да тако 
подмукло јачају криминал и руше Србију изнутра. 
Ове службе су велеиздаја и срамота Србије, МУП-а и Владе Србије. Оне 
изнутра разарају нашу државу и наш народ. Велика је трагедија да ово 
питање ниеј постављено на дневни ред. 
Желим да кажем да наведене опструкције нису дело локалних структура, 
јер сам ја у том делу Србије уважаван и добро познат, омиљен , радим на 
развоју туризма. То је долазило из Београда. 
Становништво општине Љубовије се драстично смањује, села су 
облепљена читуљама, умиру не само стари него и средовечни, па и млади, 
у селу се годишње роди једно дете а умре 20, млади одлазе, читави 
делови села су опустели, нарочито у брдским пределима, куће зарасле у 
коров, њиве необрађене, пригушена пољопривреда лошом државном 
политиком, затварају се фирме, народ је забринут и преплашен, остарео и 
болестан. 
Ја покушавам да дам скроман допринос да овај крај живне. 
Зато ме опструирају.Србију желе да слабе и да је оборе на колена, да је 
очерупају. 
Ти који то чине се хвале тиме у својим круговима, а мене представљају као 
'' Србина'' и сметњу западном пројекту. А они су '' мудраци'', знају за јадац, 
треба рушити своју државу и свој народ. 
Оваква њихова логика је фелерична. Запад овде ужива и оне који 
заговарају разум и објективне процене. А не вулгарно лешинарско 
улизиштво. 
ПЕТИЦИЈА 
ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ. 
АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ 
Госпођи СНЕЖАНИ МАЛОВИЋ, Министру правосуђа Србије. 
Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у 
границама Ваших овлашћења и компетенција, да се заврши седамнаестогодишње 
судско мрцварење Томислава Крсмановића, председника Покрета за заштиту људских 
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права и заслужног грађанина. 
Крсмановић је поднео још 1994 године Тужбу за накнаду штете ( Први 
општински суд, последњи број :VI P.бр,.7178/ 08.Виши суд у Београду , 2 
П.бр.2228/2010), јер је над њим од 1971 године до недавно, почињено од стране 
државних органа, установа и моћних појединаца из државног апарата , преко 200 
тешких кривичних дела, из чега су произашле узрочно и последично нанете штете, за 
шта је у тужби дао правно ваљане доказе, документа и приложио исказе сведока и 
њихове личне податке.. 
Када се ради о 17 годишњем судском спору, он је обиловао неправилностима и 
незаконитим поступцима, уз апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка, 
погрешне примене материјалног права, и непотпуно утврђеног чињеничног стања, на 
шта је Крсмановић редовно указивао у његовим поднесцима. 
У потпуности игноришући овако чињенично стање, Виши суд у Београду је донео 
21.01.2011 године одбијајућу Пресуду са потпуно неоснованим образложењем, да 
тужена ( Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и 
данашње) државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве 
штете. Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд( г.ж 1321/11, судија Тамара 
Ђукић Узелац) ,а већ је поступак једном ишао до Врховног суда. 
На делу је драстична повреда права на правично фер суђење и у исто време 
бескрајно одуговлачење. 
Томислав Крсмановић је познати борац за људска права , борио се деценијама за 
демократију, аргументима и ненасилно, цело време се залажући за исправне процене, 
разумевање, помирење и слогу. Нажалост, он је због свога оваквог ангажмана био 
жртва политичких прогона који нису били у складу са локалним Уставом и законима, 
као и са међународним правом и конвенцијама за заштиту људских права које су 
потписале и ова и претходна држава. Истичемо да је он добитник неколико 
међународних признања, јавност је добро упозната са његовим страдањима, у његовом 
досијеу у архиви СДБ који му је био дат на увид, је детаљно назначено, која, како, од 
кога, су била драстично прикраћивана његова права, где је такође назначен разлог, а то 
је како тамо јасно стоји: ненасилна борба за слободу изражавања и поштовање закона. 
Крсмановић има 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 
година), поврх свега је на ивици социјале. Ми не можемо видети другачије ово 
маратонско суђење него као покушај његовог органског изнуривања, финансијског 
исцрпљивања, узимања времена и енергије. Забринути за њега истичемо да овакво 
дуготрајно и изнурујуће суђење наноси озбиљне штете његовом здрављу. 
Уместо да живи у миру и да ужива плодове свога труда, он је принуђен да се 
прегања са истим онима који су га унесрећивали и његове блиске у време претходних 
режима. Не можемо се никако отети утиску да је на делу политички реваншизам према 
њему као борцу за демократију, и то од стране асоцијалних појединаца из редова 
претходног поретка који су још увек на значајним позицијама у судству и у државном 
апарату, који се не либе да се свете дан данас ономе ко им се раније замерио борећи се 
за демократију, да му сада опет угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот, да тако 
тихо уклоне неугодног сведока и жалиоца. Ако се овако поступа са познатим јавним 
послеником, сасвим је умесно запитати се: каква је судбина резервисана безбројним 
анонимним судским судеоницима? Цела Србија зна добро да дубока и сложена криза 
потреса судство, и да у Србији још није није заживела правна држава.. 
Да би се Србија извукла из кризе, први корак је да се заведе поштовање закона и 
успостави правна држава. .( децембар 2011 г) 
ЗАХТЕВАМО ОД ВАС ДА ПОСТУПИТЕ У ГРАНИЦАМА ВАШИХ 
ОВЛАШЋЕЊА ДА АПЕЛАЦИОНИ СУД ДОНЕСЕ ШТО ПРЕ ПРАВИЧНУ 
ПРЕСУДУ. 
У Београду ___________________________ 
Место за потписивање 
Име и презиме 
- 
др.Раде Божовић, професор универзитета 
др.Василије Крестић, академик 
др.Јован Деретић, професор 
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Златоје Мартинов, новинар 
Никола Баровић адвокат 
др.Љубомир Протић, професор универзитета 
Коста Димитријевић, писац 
Велизар Павловић, правник ,ДСС 
Мирко Јовић, председник Свесрпског већа 
Бранко Драгаш, публициста 
др.Томислав Јовичић, лекар 
Љубомир Манасијевић, композитор и певач 
Милан Младеновић, писац 
Никша Булатовић, новинар 
др.Павле Ковачевић, професор универзитета 
др.Стеван Петровић, психијатар 
Драган Милић, председавајући Народне радикалне странке 
др.Срђа Цветковић, сарадник Института за историју 
др.Радомир Ковачевић, лекар, професор универзитета 
Раде Љубичић, публициста 
Предраг Олујић, публициста 
Горан Ђапић, публициста 
Здравко Гојковић, Задужбина ГОЈКОВИЋ 
Милорад Бајић, филмски режисер, документариста, Носилац Ордена Светог Саве 
Небојша Јеврић, новинар 
Синиша Ружичић, професор 
Саво Контић, гуслар 
Др.Нина Дрндарски, професор уиверзитета 
Саша Срећковић, виши кустос Етнографског музеја 
Миле Јефтић, економиста 
Др.Јован Петровић, професор универзитета 
Голуб Бакић, адвокат 
др.Јасна Јовановић, психијатар 
др.Обрен Цицовић, психолог, професор универзитета 
др.Новица Расулић, лекар 
Катарина Рашић, историчар 
др.Владимир Љубичић, лекар, председник Отечества 
Јово Ђурић, професор 
Младен Димитријевић, инжењер 
Милош Богдановић, публициста 
Саша Недељковић, професор 
Велизар Марковић, судија у пензији 
Слободан Ђуровић, песник 
Слободан Радовановић, публициста 
Слободан Радуловић, публициста 
Олга Јефтић, дефектолог 
Петар Петровић, инжењер 
Миле Марковић, економиста 
Деса Митановска, публициста 
Чеда Радаковић, бизнисмен 
Љиља Пећанац, публициста 
Ноле Лекај, пензионер 
Снежана Николић, бизнисмен 
Слободан Петровић, правник 
Блажо Поповић, професор 
Влада Червењаков, публициста, Сремска Митровица 
Јова Јовановић, предузетник, Шабац 
Града Николић, сликар, Смедеревска Паланка 
Радослав Бижић, Боцар, Банат 
Миле Димитријевић, Петровац на Млави 
Живојин Бузанкић, Мокриње, Неготин 
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Милан Живковић, Аранђеловац 
Слободан Живковић, Оглађеновац, Ваљево 
Бошко Грујић, Нова Пазова 
Михајло Павлица, песник, Банатски Деспотовац 
Никола Фукс, публициста 
Миша Опарница, Београд 
Петар Бјелановић, Београд 
Драгобрат Стефановић, Отечество 
PETITION 
To : 
-Mr.Boris Tadic, President of Serbia 
-Dr.Mirko Cvetkovic, president of government of Serbia 
-Mrs.Snezana Malovic, Ministre of Justice of Serbia 
-Mrs. Radmila Dicic-Dragicevic, president of Apelacioni sud u Beogradu 
We have long known Tomislav Krsmanovic and his many accomplishments on behalf 
of human rights and market reform causes, and have had the extraordinary pleasure of 
working with him.We are pleased to inform you that Mr. Krsmanovic made possible the 
translation, publication, and distribution of libertarian books on economics education and 
many language editions throughout the Balkans. 
In the name of hundreds of ISIL( www.isil.org) members throughout the world who 
have been very much inspired by Mr. Krsmanovic’s tireless and courageous zeal in helping to 
promote a respect for human rights. Thus it is with great concern that we have followed 
closely his numerous travails in recent years. We wish to acknowledge his personal suffering 
as the victim of official favoritism that frequently rewarded the least deserving in society and 
penalized the virtuous. 
He is an elderly man, now 75, who contributed greatly to the advancement of 
democracy in Serbia, and we feel that recent compensation request in front of Apelacioni sud 
u Beogradu ( g.z. 1321/11, judge Tamara Djukic Uzelac) are long overdue. It has troubled us 
greatly that he was so abused by thugs for his noble work, and we are so very concerned that 
he find just restitution for his long sufferings.Tomislav Krsmanovic is 75 years old man, 
prolongation of juridical proceedee which started in 1994 might harm serriously his health 
and life. We are worried that his poverty has ultimately denied him some of the basic 
conveniences and necessities of life, placing his personal health in peril during the latter years 
of his life. 
We would be most grateful for your attention to his situation, as it is surely deserved by no 
finer an individual than we have ever known. We are much in his debt for his dedication to the 
causes of freedom. In meantime we urge you to approve to END NOW his appeal for compensations. 
Sincerely 
Ken Schoolland, professor, Hawai Pacific University, USA 
Khalil Ahmad , President / Founder Alternate Solutions Institute, Lahore , 
Pakistan.. 
Stephen W Browne, journalist, Marshall, Minnesota, USA 
Barun Mitra, president of the Liberty Institute in New Delhi, India 
( децембар 2011 године). 
-УБАЦИТИ ПОДАТКЕ Узовница, ПЦ. Стално кочење, Миша Иванопвић. 
Томислав Крсмановић 6.2.2012. године 
Покрет за заштиту људских права, председник,С.Пауновића 70, 11090- 
Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични 
web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org, Архива 
САНУ. 
Напомена од 6.3.2012 године: свакодневне опструкције компјутера се 
настављају , последњих дана су нестала два фајла са више хиљада емаил 
порука, један флеш, Пц се стално кочи, блокира. 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије. 
Поштовани господине Дачићу, 
Позивам се на мојe поднесke од 31 и 16 јануара ове године, у коме сам Вас упознао са 
сметњама у раду на моме компјутеру које ми праве појединци и службе које су за то надлежне. 
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Дозволите да Вас обавестим да се сметње настављају: 
-3 фебруара Пц је био укочен у 10 ч.40 минута, у 12 часова, у 22 ћ и 5 минута. . 
-4 фебруара у 10ч-45 м. 9 ч.и 30 минута, 13 ч. И 10 минута, 17 ч.и 45 м., 18 .ч.и 45 . 
-5 фебруара у 14 ч.50 м, 10 ч.и 50 м, у 12ч.и 10 м, 12 ч.55 м.. 
У неколико наврата су изеннадно нестајали немеморисани фајлови. 
Изволите ме обавестити: да ли то чине Ваши сарадници, или страни хакери, мислим пре свега 
на албанске хакере и њихову филијалу овде, са којима сам одавно у рату? 
Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше увид у мој 
компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( Ко?), свакодневно 
опструира у моме раду. 
Молим Вас да ОДМАХ предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена, 
уколико то долази од стране Ваших сарадника? Уколико то чине странн хакери, изволите ме 
обавестити, да не дозволимо да нас завађају и праве будалама.. 
с'поштовањем 
Томислав Крсмановић 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
Поштовани господине Дачићу, 
Позивам се на мој поднесак од 16 јануара ове године, у коме сам Вас упознао са сметњама у 
раду на моме компјутеру које ми праве појединци и службе које су за то надлежне. 
Сметње се настављају: 
-дана 30 јануара : укочила се у више наврата стрелица, комјутер неће да ради када га упалим, 
неће да ради штампач, провајдер Београдхоста Зоран Димитријевић не може никако да отвори 
моју поруку, поруке послате са мога налога на Yahoo.groups не добијам, 
А овако је често. 
Изволите ме обавестити: да ли то чине Ваши сарадници, или страни хакери, мислим пре свега 
на албанске хакере и њихову филијалу овде, са којима сам одавно у рату? 
Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше увид у мој 
компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( Ко?), свакодневно 
опструира у моме раду. 
Молим Вас да ОДМАХ предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена, 
уколико то долази од стране Ваших сарадника? Уколико то чине странн хакери, изволите ме 
обавестити, да не дозволимо да нас завађају и праве будалама.. 
с'поштовањем 
Томислав Крсмановић 
-Томислав Крсмановић 16.1.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник,С.Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011- 
3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , 
ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org, Архива САНУ. 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
Поштовани господине Дачићу, 
Изражавам Вам искрену подршку у борби против удруженог криминала и признање за успехе, 
какве такве, у раду у крајње тешким и сложеним околностима. Могу само замислити каквим су 
искушењима изложени људи попут Вас на тако истуреним положајима. А народ то не разуме и 
не зна. И ја као борац за људска права егзистирам у врло деликатном и сложеном окружењу, 
како унутар земље, тако и ван ње. 
Утолико пре, ми сви овде треба да успоставимо исправне процене, слогу и заједнички 
приљежан рад за општу добробит. 
Молим Вас да будете љубазни да проучите овај допис, и да предузмете адекватне мере, у 
границама Ваших овлашћења и компетенција. 
Дозволите да Вам се обратим због две ствари: 
1. тешкоће које имам пре свега у употреби мога компјутера и интернета 
2. учестали позиви на информативне разговоре од стране Полицијске управе града Београда. 
Ја сам познат као поштен патриота, заслужни грађанин, изволите проучити податке о мени на 
www.isil.org, Википедији и моме личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com, из мојих бројних 
књига, научних текстова објављених у најпрестижнјим часописима у земљи и ван ње, добитник 
сам неколико значајних међународних признања, писац више запажених књига, научни радник 
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који објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим научним часописима, члан руководства 
Братства КРСМАНОВИЋА. Ken Schoolland , професор Хаваи Универзитета САД и специјални 
саветник председника САД се обраћао у вези мене председнику Владе Србије др.Мирку 
Цветковићу од 23 јануара 2011 године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије 
од 11 септембра 2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 
новембра 1995 године. Ја сам деценијски борац за поштовање закона и људских права, 
председник Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са 
појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и друге. 
Уместо да живим у миру и уживам у плодовима мога деценијског труда ја сам изложен 
притисцима и учесталим шиканирањима., између осталога и од стране органа МУП-а. (Убеђен 
сам да МУП за то добија налоге од неке друге инстанце). 
О чему се ради, ја имам 75 година, живот без икакве мрље, из патриотске сам породице, 
заслужан грађанин, а мени прете и насрћу на мене? 
Зашто? 
1. тешкоће које имам у употреби мога компјутера и интернета. 
Надлежним судовима сам подносио пследњих година тужбе против оних који ми скоро 
свакодневно опструирају рад на моме комјутеру и интернету, достављајући документа, доказе 
и сведоке. Ствар је сада пред Првим основним судом у Београду (20 К.бр. 7050/11). Сметње су 
се драстично интензивирале последња два месеца, рад на комјутеру се претворио у 
свакодневно мучење и стрес, трошкове, те сам био принуђен да купим компопонете да 
појачам мој компјутер, дана 12,13 и 14 јануара ове године, и то Memorijа2x256 MB, 5 DRAM, 
pc133, i Ploča AGP Ram 512MB, компјутер је очишћен, стављен анти вирус програм, ноабв 
мрежна картица, и нови програми, значајно повећа простор на диску. 
Доказ: сведок програмер Миша Ивановић, Данице Марковић број 8, Београд. 
Упркос ових значајних надоградњи и стављања мога рачунара у потпуно исправно стање, 
поново се настављају сметње, мада у значајно мањој мери, али још увек јако присутне, 
укочи се стрелица миша, нестане мрежна картица, не функцкионише PASTE, PC се укочи, итд. 
То неко чини. 
Овако траје дуги низ година. Првом основном суду у Београду сам доставио доказе да тако 
траје већ више од 25 година. 
Ја сам за ове последње доградње утрошио 7.500 динара, на ивици сам банкротства, можда 
се то и десило. Годинама сам мeњао компјутере, дограђивао, куповао нов, ништа не помаже, 
сваки дан исто. 
Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја сестричина, мој 
брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални случајеви, у дуговима, живимо од 
чекова, повремено гладујемо, и жртве смо незаконитих поступака удруженог криминала. Мојој 
незапосленој сестричини Валерији Дашић ( 1970) без запослења, су криминалци убили пре три 
године мужа Слободана Двокића (радио у обезбеђењу, борио се против албанске мафије), 
она је без прихода и мора да издржава 17 годишњу ћерку ( била жртва претходног поретка), 
мој брат Милић ( 1939) има пензију свега 12.000 динара ( такође жртва претходног поретка), 
моја сестра Нада Иванковић Крсмановић ( 1946-2009) је имала пензију свега 5.000 динара, 
њена фирма није јој уплатила 17 година радног стажа ( такође жртва претходног поретка), 
умрла је јер није могла да плати лекарима мито за смештај у болницу. 
Ја тражим обештећење, то је моје право. 
Да ли ми све ово чине органи МУП-а? Могуће је да је то дело страних хакера са циљем да 
стварају овде лоше процене и заваде? 
Молим Вас да ми одговорите да ли је то дело органа МУП-а или не? Ако није, како да се 
браним од страних хакера? 
Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше увид у мој 
компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( Ко?), свакодневно 
опструира у моме раду. 
Молим Вас да предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена. 
Детаљна документација и сведоци се налазе у судовима : Апелациони суд у Београду број 
г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у Београдау П.бр.2228/10, Први општински суд у 
Београду XXIV.П.бр.688/02, IV П.бр.. 7178/08П.бр. 11426/97, VII.П .бр.176/2001, XIXP 2082/2000, 
XIX P 2083/2000, Виши суд у Београду .Рех.број 82/10, Четврти општински суд у Београду 
Посл.број I-III-II99/02-VI.cy.1361/04, Други општински суд у Београду. KI.бр..2873/07, Телеком 
Србија, Извршна дирекција регије Београда, извршна јединица број 1, њихов:118252/05 , од od 
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03.8.2005 године, Београд, Допис Телекома број 35063/04 од 20.1.2004 године., итд.. 
2.учестали позиви на информативне разговоре од стране Полицијске управе града Београда.. 
Органи Полицијске управе града Београда су ме последњих шест месеци прошле године 
позивали без законског основа на информативне разговоре телефоном, и то Тривић из ОУП 
Нови, и Вељко Медојевић из Полицијске управе Београда 17 ,19 и 22 августа ове године. 
Указујем на кључну чињеницу, иста ова Полицијска управа града Београда је покушала да ме 
без законског основа приведе и утамничи на неодређено време марта 2008 године. 
Сматрам да је на делу нахушкавање и дезинформација органа МУП-а. Њима неко злонамеран 
суфлира за мене'' узнемирава јавност''. 
А ја се браним. 
Ја водим 17 година судски спор за обештећење, то је моје законско право. Они желе да ме у 
томе осујете. 
. 
На делу је методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, финансијско 
исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 
ликвидације-без увида шире јавности. Напад на моје здравље се спроводи превасходно кроз 
изазивање стреса. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада на моје здравље. 
Да будем отворен, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог пројекта је 
рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашени, ојађени ,изнурени и остарели грађани 
су неспособни да бране своје територије, да привређују и да се оплођавају ( а подмукли наши 
непријтељи суфлирају удруженом кримнналу, да слабећи народ Србије, и државу Србију, ће 
лакше сачувати позиције, проваљивати, красти, пљачкати приватизовати за багателу, 
шверцовати, осујетити реституцију и рехаблитацију, итд, итд). 
Молим Вас да овај поднесак испитате, нека дођу ваши експерти да провере мој компјутер да се 
увере да је исправан. 
У прилогу допис др.Стевана Петровића, психијатра судског вештака, о моме здрављу, и како 
удружени криминал угрожава исто.. 
У нади да ћете овај поднесак проучити и предузети адекватне мере. 
Томислав Крсмановић 
Тел.3511829; моб.тел.964-3095176, Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found., Википедија, исил@орг, АРХИВ САНУ 
Стручна служба заштитника грађана 
Поштована госпођо Дрљачић Сударевић, 
У прилогу Вам достављам податке о злоупотребама у раду са мојим компјутером, које су 
повремено истинска блокада, нервирање, стрес, губљење времена, а што ме сваког месеца 
кошта четвртину моје скромне пензије.( поправке, откочивања, итд). 
То чине исти они који захтевају моје утамничење и опструирају правичну судску пресуду у вези 
накнаде штете у Апелационом суду ( Гж.1321/11). 
У прилогу на крају овога дописа релевантна документа. Мени је необјашњиво експлодирао 
јуче УСБ са читавим књигама ( имам копије неких на другим местима), кочи се стрелица миша 
иако је све у реду. 
Молим вашу интервенцију и заштиту мојих права 
С’поштовањем 
Томислав Крсмановић 
Првом општинском јавном тужилаштву у Београду. 
ДОПУНА КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА ОД 6.12 И 9.9.2011 ГОДИНЕ 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА 
ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090- 
БЕОГРАД. 
ПРОТИВ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ , 
КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 101, 11.000 БЕОГРАД. 
У пријавама од 6 децембра и 9 септембра ове године сам обавестио ваше 
тужилаштво о флагрантним и вишегодишњим ускраћивањима мојих права на 
употребу интернета ( компјутера), телефона, факса и преписке. Том приликом сам 
приложио доказе: документа и сведоке. 
Обавештавам тужилаштво да надлежни органи МУП-а настављају да систематски 
блокирају моје коришћење телекомуникација , ја сам и даље практично спречен да 
користим мој персонални компјутер, да шаљем и примам поруке, да радим са 
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вордом и штампачем, да пишем на миру моју књигу Сага о ..ићима, рад са 
компјутером је а мене стрес и зебња. Током целе прошле недеље од 19 децембра 
до данас ове тешкоће су појачане. То чине органи МУП-а Србије, што је 
објашњено у обема пријавама. 
Уместо да моје пријаве допринесу престанку злоупотреба, оне су интензивиране. 
Прилажем документа број 1- до броја 14 ,из којих се види да надлежни полицијски органи 
МУП-а почињавају сличне злоупотребе са мојим телефоном , факсом и преписком, још од 
почетка 1980-их година. То траје до данашњих дана, упркос промена тврдоглаво и упорно се 
настављају овакве злоупотребе као да смо још увек у време Ј.Б.Тита. ( Гео-окружење јача 
удружени криминал из претходне државе Југославије, да њиме, као што је дотукла Југославију, 
дотуче и Србију). Иако су многи претходни починиоци превремено преминули, неки су умрли 
услед година, неки су настрадали у свакојаким удесима, а пар њих је извршило самоубиство, 
они који су живи су махом оболели, одали се алакохолу, или су им се распале поропдице, ипак 
опстаје једно језгро удружених криминалаца састављено од преживелих и још увек активних ( 
али махом изнурених и болесних, али још увек ратоборних) , они су индоктринирали нове 
младе сараднике жељне лаке зараде , довели су нове необавештене који сада иду њиховим 
путем грлом у јагоде. 
Они оваквим злоупотребама са мојим телеомуникацијама имају за циљ стварање стреса, 
финансијско исцрпљивање ( јер ја сваки месец на интервенције стручњака за компјутере 
издвајам петину моје скромне пензије, плаћам копије, услуге адвоката), узимање времена, 
енергије , све са циљем рушења здравља ( тиха ликвидација). Прилажем МИШЉЕЊЕ О 
ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ И ПОДОБНОСТИ ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА од 14..12.2011 
године које је издао овлашћени судски вештак Петровић, др Стеван, Спец. Психијатрије, знају 
ови мудри некрофили да имам проблема са сном, желе да ме изнуре, а не виде себе и своје. 
Зашто то ови ''мудри безбедњаци'' чине је објашњено у тексту у прилогу : У СРБИЈИ МАСОВНО 
УМИРУ И ОБОЉЕВАЈУ ЉУДИ У НЕДОВОЉНО РАЗЈАШЊЕНИМ ОКОЛНОСТИМА- ЗАХТЕВАМО 
ХИТНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА. На делу је 
злоупотреба незналица. 
Упоредо са овим повредама мојих права , сам упознао ваше тужилаштво са 
злоупотребама ваших налога да се са мном обаве истражне радње поводом мојих 
кривичних пријава, уместо тога надлежни полицијски органи, што сам вам 
предочио, ми прете утамничењем, и не баве се мојим наводима, него контакте са 
мном злоупотребљавају да манифестују своје незнање и ирационалну омразу .На 
делу је злоупотреба младих полицајаца без довољно искуства од оних надређених 
који подмукло руше правни поредак и државу, њих усмеравају да се баве са мном, 
и са безброј потпуно на свом месту грађана, уместо да надзоравају лопове, 
провалнике кој свакодневно неометано вршљају Србијом и Београдом. , убице 
полицајаца ,скрећу им пажњу на споредно. 
У Београду се све више говори о СЛУЧАЈУ КРСМАНОВИЋА, СРПСКА АФЕРА ДРАЈФУС. Удружени 
криминалци према мени гаје патолошку мржњу, у мени виде имагинарног виновника за све 
њихове неприлике и трагедије, са чим нема никакве везе и искрено жалим, пружам им руку 
помирења. 
Захтевам од вашег тужилаштва , да ШТО ПРЕ обави све потребне истражне радње , да саслуша 
сведоке и проучи доказе, и да предузме потребне кораке сходно закону да подносиоца 
пријаве заштити од даљих кршења његових законских права, и да починиоце приведе правди, 
да покрене истрагу у МУП-у са циљем откривања удружених криминалаца који тероришу 
мирне грађане, уместо да се баве убицама, провалницима, лоповима и пљачкашима.. 
Нажалост, пасивношћу и неблаговременом реакцијом починиоци ноторне незналице су 
охрабривани, а то се не чини само мени него је то раширена пракса злоупотреба. Захтевам од 
вас да истражне радње и разговоре са мном, не обављају органи полиције ( разлоге сам 
објаснио у претходним поднесцима у вези позивања на информативне разговоре), него 
сарадници вашег тужилаштва. 
У Београду, 26.12..2011 године Томислав Крсмановић 
----- Original Message ----- 
From: nebojsa kostic 
To: svetska_zavera@yahoogroups.com 
Sent: Tuesday, February 08, 2011 3:00 PM 
gotov si,cionisto i vodu ti iskljucujem,telefon ti prisluskujem a na internet zaboravi u narednih 
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ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 20 К.бр. 7050/11 
Дорада поднеска од 06.12.2011 године сходно Вашем допису 
од дана 08.12.2011 године. 
Будући да моја приватна тужба садржи неколико сегмената кривичних дела и починиоца , 
одговорићу на Ваш допис сукцесивно . 
1.Вељко Медојевић, Ненад Лијескић, Жељко Трикић су сарадници Полицијске управе града 
Београда, који од марта 2008 године, покушавају по налогу Полицијске управе града 
Београда а ме сместе противно закону и медицинској етици насилно у психијатријску 
установу, што ће даље бити образложено, и доказано документима и сведоцима. 
а.Лични подаци: 
-Вељко Медојевић, сарадник Полицијске управе града Београда, Деспота Стефана број 107, 
11.000 Београд . 
-Ненад Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица, Патријарха Јоаникија број , Раковица. 
-Жељко Трикић, сарадник Полицијске станице Нови Београд, Нови Београд. 
б.Чињенични опис дела: 
Упркос ових правно и логички валидних чињеница Полицијска управа Београда, 
исти они који су то покушали 1970-их година, су тада хтели да ме поново утамниче 
у азил. 
Овај покушај је за мене био врло интензиван срах и стрес, поготову јер живим у 
страху, мени са различитих страна пристижу сличне претње, што се види из даље 
приложених података. Читав март сам се скривао, и одржали смо конференцију за 
штампу, па се ствар смирила. 
Тада је био покушај да се ја уклоним на неодређено време као судеоник који 
захтева обештећење, али је на делу и производња стреса и напад на здравље. 
Полицајце криминалци убијају, нагоне их на самоубиства, да тако не буду 
спутавани од полиције. Нажалост, полицију исти ти саботери завађају, ево и са 
мном, онда када нам је потребна највећа слога у борби против криминалаца. Они 
нахушкавају против мене полицију која нажалост није довољно упућена о чему се 
ради. 
Али Полицијска управа Београда не одустаје од своје намере да ме шиканира и 
застрашује, да подмукло руши мој сан и здравље, органи ове установе су ме у 
летњим месецима ове године , више пута без стварног основа претећи позивали 
на мој телефон 3511829, и на мобилни 064-3095176 на информативне разговоре, и 
то Тривић из ОУП-а Нови Београд 3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из 
Полицијске управе града Београда, Булевар Деспота Стефана број 107. 
Образлагања позива која су овога пута била давана су била да сам ја као 
подносилац пријаве дужан да дам исказ у вези мојих представки упућених суду и 
МУП-у Србије због узнемиравања и претњи од стране више лица. Ја сам од 
Медојевића позивајући се на закон, захтевао да ми се позив упути писменим 
путем, Медојевић је 17 августа зазвонио на моја врата у позне сате узвикујући из 
све снаге ПОЛИЦИЈА!, уручујући ми строги писмени позив да дођем на 
информативни разговор 19.о8.2011 године у 12 часова. 
. 
Ја се нисам одазвао овом позиву , јер позвано лице није дужно да се одазове 
позиву, сем ако тиме не чини кривично дело, ја нисам починио било какво 
кривично дело, ја сам управо урадио супротно, поднео сам пријаву против 
починиоца кривичних дела. Поучен ранијим описаним лошим искуством са 
Полицијском управом града Београда марта 2008 године, у коју сам због тога 
изгубио бло какво поверење, нисам отишао на разговор, него сам 18 августа 
доставио господину Медојевићу сва потребна документа, са молбом да иста 
проучи, и упућујући га да из ових докумената може више сазнати него ли из 
штурог разговора са мном. 
Упркос оваквог чињеничног стања Медојевић ме је позвао телефоном поново 19 и 22 августа 
, иако сам га ја учтиво замолио да ми се обраћа писмено.Медојевић ми је пак 22 августа 
телефоном устврдио да су подаци у мом поднеску некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса, 
из којих се ништа не види., и да су подаци Телекома о особама које су ми претиле 
телефоном застарели. 
Ова његова образложења нису заснована на чињеничном стању, јер се у документима, 
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тачније Приватној тужби Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године, налазе 
прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама које ми прете. А када је у 
питању Телеком, Извршна дирекција Београд, њихов број 118252, Београд ми је саопштила 
да су регистровани претећи позиви на мој телефон број 3511829, не само 2005 године, него и 
касније, и да ће идентитет починиоца бити дат суду или МУП-у на њихов захтев. 
Трикић из ОУП-а Нови Београд ме је након тога поново позивао на разговор, што сам ја 
одбио него сам му доставио докментацију. Трикић ме је поново позвао на разговор дана 
5.12. ове године. 
Ћиме су ме ови полицијски огани узнемиравали и застрашивали. 
Баве се са мном,. А не баве се криминалцима и убицама полицајаца. 
ПРИВАТНА ТУЖБА 
Први основни суд у Београду 
-Против Н.Н лица чије адресе и податке не познајем, 
и : 
-Вељка Медојевића сарадника Полицијске управе града Београда ( наводим име 
Вељка Медојевића, напомињем да он нема разлога да има нешто против мене, јер 
ме и не познаје, он то чини по налогу претпостављених, он треба само да каже да 
је извршавао налог својих шефова) 
-Ненада Лијескића сарадник ОУП Раковица ( наводим име Ненада Лијескића, напомињем да 
он нема разлога да има нешто против мене, јер ме и не познаје, он то чини по налогу 
претпостављених, он треба само да каже да је извршавао налог својих шефова) 
-Трикића, сарадника ОУП Нови Београд (наводим име Ж.Трикића , напомињем да он нема 
разлога да има нешто против мене, јер ме и не познаје, он то чини по налогу претпостављених, 
он треба само да каже да је извршавао налог својих шефова). 
- Бјелетића, сарадника ОУП Стари град (наводим име Бјелетића , напомињем да он нема 
разлога да има нешто против мене, јер ме и не познаје, он то чини по налогу претпостављених, 
он треба само да каже да је извршавао налог својих шефова). 
-Драгана Здравковића званог Пантер, последња адреса Високог Стевана број 11 у Београду 
--особе које дуги низ година прете телефоном, Телеком Србије је утврдио њихов идентитет, 
Извршна дирекција, Београд, наш број 118252705 
-Мирослава Мишковића, директора Делта холдинга 
-- особа интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 
2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found. 
- особа интернет налога Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Лазар Павловић'' је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference source not found. 
- особа са интернет налога Александар Александровић, Error! Reference source not found., 
порука на форуму Уједињено српство од 28 децембра 2005 године 
-- Окружни суд у Београду, Република Србија, опструира мој Захтев за рехабилитацију. 
-Виши суд у Београду, судија Предраг Васић, Тужба за накнаду штете, је донео незакониту 
одлуку. 
-Н..Н особе спроводе опструкције у моме раду на развоју туризма на Дрини, општина 
Љубовија. 
ОПИС КРИВИЧНИХ ДЕЛА. 
Пре него што приступим опису кривичних дела, која су врло бројна, разуђена и дуго трају 
(отуда немогућност краткоће-неопходна је минимална опширност, дајем неколико података 
о себи). 
У прилогу су само деликти који покривају време од неколико последњих година, у Тужби за 
обештећење ( Апелациони суд г.ж.132 /11 судија Узелац Ђукић Тамара), се налазе подаци за 
пар стотина кривичних дела од 1975 године до данас. 
Ја сам председник Покрета за заштиту људских права ( Википедија, Error! Reference source 
not found., www.исил.орг) , прилажем две петиције у знак подршке мени: једну на 
енглеском, потписану од четири позната светска научника у име неколико стотина угледних 
интелектуалаца из целог света, и друга са потписима 70 познатих јавних посленика из Србије, 
и допис професора Кена Скуланда.предузећу ИЦН , Београд од 9 новембра 1995 године. 
Добитник сам неколико међународних признања, и БРУЦЕ ЕВОY МЕМОРИАЛ АWАРД ( 
видети Error! Reference source not found.). Писац сам више књига и стотина научних и 
стручних текстова објављених у домаћим и страним часописима, полиглота сам и заслужан 
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грађанин саборац садашњих лидера земље. 
Борим се ненасилно и аргументима за поштовање закона још од почетка 1970-их година, 
почео сам да то чиним ради одбране, други мотив нисам имао, залажем се за исправне 
процене, помирење и слогу. 
Крхког сам здравља и патим од врло интензивне несанице. 
Нажалост против мене су починиоци ових криминалних радњи, који чине једну групу 
организованих криминалаца (многи су у међувремену превремено преминули, али једно 
острашћено језгро опстаје), још од почетка 1970-их повели истински рат, који траје до данас. 
Ова група прекршиоца закона из дубоке илегале методично програмира поменуте 
злоупотребе, које ће даље бити детаљно образложене, документоване и дати лични подаци 
за сведоке, то чини из реваншистичких побуда, јер сам био за цело време борац за људска 
права, и пре свега да оваквим врло дуготрајним и замарајућим поступцима будем 
изнуриван финансијски, да будем изложен врло интензивном дуготрајном стресу, да будем 
одвојен од породице , писања књига и бављења развојем туризма у родном крају на Дрини, 
западна Србија. 
На делу је рационално осмишљен напад на здравље, методичан 
покушај тихе ликвидације, да тако чинећи будем дискретно 
отклоњен као жалилац и судски судеоник који захтева обештећење и 
рехабилитацију. 
-Против Н.Н лица чије адресе и податке не познајем, ОПИС ДЕЛА. 
Узимајући у обзир природу почињених дела што ће даље бити предочено, дужину трајања, 
да се деловање ове групе препознаје уз примену застрашивања, сјединили су се услови да је 
на делу организовани криминал из Члана 21 Закон о кривичном поступку. Чији резултат је 
деловања три или више лица удружених у криминалну групу, са циљем вршења тешких 
кривичних дела ради стицања моћи, и кажњавања мене, Члан 1-дугогодишња методичност 
кроз одредив задатак или улогу, Члан 2-дужина трајања, Члан 5-примена застрашивања, 
Члан 6- да се у вршењу делатности користе привредне или пословне структуре, Члан 8- 
очигледно да постоји утицај криминалне групе на политичку власт, извршну, или судску 
власт. 
Ова група програмира, охрабрује, иницира и спроводи описане злоупотребе преко даље 
предоченх појединаца и организација. Ова група, је једна од многих, која ради на 
методичном јачању криминогених структура у Србији, са циљем подмуклог унутрашњег 
рушења државе. 
И трају до данас. 
Изјављујем, даље прилажем доказе, да су насртаји на моја права од стране удруженог 
криминала све до данашњих дана, учестали и перманентни. 
-Када се ради о Полицијској управи града Београда, Деспота Стефана број 107, 
11.000 Београд; Вељку Медојевићу сараднику Полицијске управе града Београда; 
Ненаду Лијескићу сараднику ОУП Раковица; Трикићу, сараднику ОУП Нови Београд 
предочавам, ОПИС ДЕЛА : 
Упркос ових правно и логички валидних чињеница Полицијска управа Београда, 
исти они који су то покушали 1970-их година, су тада хтели да ме поново утамниче 
у азил. 
Овај покушај је за мене био врло интензиван срах и стрес, поготову јер живим у 
страху, мени са различитих страна пристижу сличне претње, што се види из даље 
приложених података. Читав март сам се скривао, и одржали смо конференцију за 
штампу, па се ствар смирила. 
Тада је био покушај да се ја уклоним на неодређено време као судеоник који 
захтева обештећење, али је на делу и производња стреса и напад на здравље. 
Полицајце криминалци убијају, нагоне их на самоубиства, да тако не буду 
спутавани од полиције. Нажалост, полицију исти ти саботери завађају, ево и са 
мном, онда када нам је потребна највећа слога у борби против криминалаца. Они 
нахушкавају против мене полицију која нажалост није довољно упућена о чему се 
ради. 
Али Полицијска управа Београда не одустаје од своје намере да ме шиканира и 
застрашује, да подмукло руши мој сан и здравље, органи ове установе су ме у 
летњим месецима ове године , више пута без стварног основа претећи позивали 
на мој телефон 3511829, и на мобилни 064-3095176 на информативне разговоре, и 
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то Тривић из ОУП-а Нови Београд 3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из 
Полицијске управе града Београда, Булевар Деспота Стефана број 107. 
Образлагања позива која су овога пута била давана су била да сам ја као 
подносилац пријаве дужан да дам исказ у вези мојих представки упућених суду и 
МУП-у Србије због узнемиравања и претњи од стране више лица. Ја сам од 
Медојевића позивајући се на закон, захтевао да ми се позив упути писменим 
путем, Медојевић је 17 августа зазвонио на моја врата у позне сате узвикујући из 
све снаге ПОЛИЦИЈА!, уручујући ми строги писмени позив да дођем на 
информативни разговор 19.о8.2011 године у 12 часова. 
. 
Ја се нисам одазвао овом позиву , јер позвано лице није дужно да се одазове 
позиву, сем ако тиме не чини кривично дело, ја нисам починио било какво 
кривично дело, ја сам управо урадио супротно, поднео сам пријаву против 
починиоца кривичних дела. Поучен ранијим описаним лошим искуством са 
Полицијском управом града Београда марта 2008 године, у коју сам због тога 
изгубио бло какво поверење, нисам отишао на разговор, него сам 18 августа 
доставио господину Медојевићу сва потребна документа, са молбом да иста 
проучи, и упућујући га да из ових докумената може више сазнати него ли из 
штурог разговора са мном. 
Упркос оваквог чињеничног стања Медојевић ме је позвао телефоном поново 19 и 22 августа 
, иако сам га ја учтиво замолио да ми се обраћа писмено.Медојевић ми је пак 22 августа 
телефоном устврдио да су подаци у мом поднеску некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса, 
из којих се ништа не види., и да су подаци Телекома о особама које су ми претиле 
телефоном застарели. 
Ова његова образложења нису заснована на чињеничном стању, јер се у документима, 
тачније Приватној тужби Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године, налазе 
прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама које ми прете. А када је у 
питању Телеком, Извршна дирекција Београд, њихов број 118252, Београд ми је саопштила 
да су регистровани претећи позиви на мој телефон број 3511829, не само 2005 године, него и 
касније, и да ће идентитет починиоца бити дат суду или МУП-у на њихов захтев. 
Трикић из ОУП-а Нови Београд ме је након тога поново позивао на разговор, што сам ја 
одбио него сам му доставио докментацију. Трикић ме је поново позвао на разговор дана 
5.12. ове године. 
Ћиме су ме ови полицијски огани узнемиравали и застрашивали. 
Баве се са мном,. А не баве се криминалцима и убицама полицајаца. 
Сарадници ове установе ми већ дуги низ година ускраћују право што се 
тиче употребе телефона, факса и компјутера, односно интернета, све 
до недавно. Начини на који се обављају ове злоупотребе су описани 
детаљно у Кривичној пријави ЈТ Првог основног суда од и у 
приложеним документима нумерисаним од 1 до , а о чему ће се 
изјаснити и наведени сведоци. 
Ја сам годинама изложен учесталим мрцварењима , губљењу времена, 
нервирању, трошковима, нестају ми читаве књиге, фајлови, поруке, 
инбокс, wорд, итд. 
-Против особа које ми дуги низ година прете телефоном, Телеком Србије је утврдио 
њихов идентитет, Извршна дирекција, Београд, наш број 118252705. 
-Против особа које спроводе искључивање и сметње у употреби телефона 3511 829 на име 
Томислав Крсмановић, ( Н.Н особе.). 
Моји су спашавали Јевреје. 
- Против особе интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке 
потписује са ''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, 
Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found. 
Особа интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 
2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, у 
којој прети тужиоцу, назива га '' кромањонац'' . ДОКАЗ: :Порука Небојше Костића, Сундаy, 
Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс. 
Из ових података произилазе битна обележја кривичнх дела увреда из члана 170 КЗС , став 
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1 и 2, и клевета из члана 171, став 1 и 2, КЗС. 
ДОКАЗИ: поруке са интернета у прилогу. 
-Против особе интернет налога Error! Reference source not found., која своје поруке 
потписује са ''Лазар Павловић'' је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference 
source not found. послао емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Фридаy , 
Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ, у којој тужиоца вређа и клевеће називајући га :'' болесна глава'', 
''крпељ'', '' паразит'', ''дворска луда'', '' лудак''. Дана 29.01.2011 године са налога Error! 
Reference source not found. шаље емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, 
Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 ПМ у којој тужиоца назива будалом, износи увредљиве 
квалификације на његов рачун. Чиме је починио инкриминисана дела из КЗС , јер је тужилац 
јавна личност, председник Покрета за заштиту људских права, писац више књига, признати 
јавни посленик. Лазар Павловић тако чинећи жели да обезвреди тужиоца у јавности, јер 
многи читају поруке са Форума светска завера. Тужилац предочава суду да је са Лазаром 
Павловићем и његовом групом у дугогодишњем судском спору (Други општински суд-XИИ- 
К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни 
суд Србије , Уставни су Србије Број:пр-124/2005, итд). Ови спорови су наводно окончани од 
ових судова, а припадници тог клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана 
настављају да преко интернета грубо клевећу и вређају тужиоца, и да му прете утамничењем 
и убиством. ДОКАЗ: Порука са налога Error! Reference source not found. на Светска завера 
yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ; 29.01.2011 године; Порука са налога 
Error! Reference source not found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 
,2011 8.16 ПМ. 
ДОКАЗИ: поруке са интернета у прилогу. 
Ове претње сам пријавио надлежним државним органима. 
На делу је терористицки напад на моје здравље. 
Овакве претње су учестале последњих година, што се види из предмета у Другом 
општинским судом-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 
, К.бр.1376/04,Врховни суд Србије, Уставни суд Србије Број:пр-124/2005. Ја, као и моји 
најближи сродници смо изложени скоро свакодневним претњама, провокацијама, драстичним 
ускраћивањима наших законских права, као и што се тиче личне безбедности и имовинске 
сигурности. 
Надлежне службе МУП-а индоктринирају и хушкају на мене полицијске кадрове дајући им 
лажне податке о мени: узнемирава јавност, говори чудне ствари, тврди да неко руши здравље 
нације, прети, итд, итд. 
-Окружни суд у Београду, Република Србија, Захтев за рехабилитацију. ВИШИ СУД У 
БЕОГРАДУ, Рехабилитациони број 82/10. 
АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 20.К. 7050/2011. 
Преко :Првог основног суда у Београду. 
НОВА ДОПУНА ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 20 К.бр. 
7050/11 ОД 22.12.2011 ГОДИНЕ. 
Обавештавам суд да је мој лични компјутер усавршен и надограђен дана 12, 13 и 14 јануара 
ове године од стране врхунског стручњака програмера Мише Ивановића , са станом у улици 
Данице Марковић број 8 у Београду. Компјутер је значајно надограђен са Меморијом 2x256 
МБ, 5 ДРАМ, пц133, и Плоча АГП Рам 512МБ, очишћен, стављен антивирус програм, нова 
мрежна картица и нови програми, значајно повећан простор на ЦД диску. 
Доказ: сведок Миша Ивановић , Данице Марковић број 8, Београд. 
Упркос ових значајних надоградњи и стављања мога ПЦ у потпуно исправно стање, поново се 
настављају сметње, мада у значајно мањој мери, али још увек јако присутне, које нису ништа 
друго до осионе провокације органа полиције: укочи се стрелица миша, нестане мрежна 
картица, нестане контакт са провајдером, не функционише ПАСТЕ, ПЦ се укочи, итд. 
Сада је потпуно јасно о чему се ради. То чине они који треба да штите закон, банке, провале, 
грађане, уместо тога су у служби оних који су лопови и провалници, разбојници и убице 
полицајаца. 
Мене треба да подрже судство и поштени људи у полицији, што су већина, јер удружени 
криминал иде управо на на то да руинира државу и њене грађане. Они мисле да то чине из 
прагматичних разлога: да сачувају своје позиције и да се несметано богате. Уствари, они без 
сиве мождане масе су злоупотребљени, јер су обеспомоћили народ који не може да брани 
Косово, Војводину, Санџак, југ Србије, не може да привређује и да се расплођава. 
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Обавештавам суд да је добар део починиоца који прибегавају злоупотребама са мојим 
телекомуникацијама, превремено преминуо, утонуо у болештине, алкохол, свакојаке 
пошасти. Има их који су и даље самоубилачки ратоборни. 
Победа ће бити моја. Већина су набијени под земљу, то чека и друге који су кренули путем 
издаје и уништења своје државе и свога народа. 
У Београду 16.1.2012 године Томислав Крсмановић 
ПОДАЦИ О УСКРАЋИВАЊУ ПРАВА НА УПОТРЕБУ МОГА ПЦ 19 АВГУСТА И ОД 5-11 СЕПТЕМБРА 
2011 године. 
Дана 19 августа ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D:Tomislav, Milenium, My 
documents, у коме се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, интервенисао је 
Миша Ивановић експерт за рад на рачунару, радио је два дана, проверио је фајл на вирусе, 
није их било, проверио је диск, меморију све је било како треба. Каже да не може да установи 
разлог зашто се то десило.Фајл је на крају прорадио, изгубио сам два дана и платио 3.000 
динара. 
Дана 5 септембра се десио исти проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до недеље 
11 септембра, додао је нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, меморију, све је 
било у реду. Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. 
Овако се дешава већ дуги низ година. На делу је асоцијални поступак разуларених доконих 
безбедњака, који треба а се баве пљачкашима и разбојницима, а не поштеним људима. 
Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја сестричина, мој 
брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални слуајеви, у дуговима, живимо од чекова, 
повремено гладујемо. Мене пљачкају органи МУП-а. 
За интерес МУП-а нисам дао никакав повод, ја имам 75 година, лојалан сам грађанин, уживам 
велики углед као патриота, сви ме цене и поштују као заслужног грађанина, на делу је 
арбитрарна самовоља, не могу никако другачије објаснити притисак мафијаша него да њима 
сметају српски интелектуалци, уосталом већина грађана је угрожена од криминалаца по 
начелу: пунимо своје џепове, слаби грађани који нам се не могу одупрети, слаба Србија, значи 
не може да брани Косово и своје територије, за то добијамо новац. 
Томислав Крсмановић 
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА УСКРАЋУЈЕ КРСМАНОВИЋУ 
ПРАВО НА СЛОБОДУ И МИРАН ЖИВОТ. 
ПОДАЦИ И ЧИЊЕНИЦЕ У ВЕЗИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА ШТАМПУ КОЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА 
30.8.2011 године у 12 часова у Кући Ђуре Јакшића, Скадарска 34.. 
Крсмановић се налази на удару МУП-а Србије јер је деценијски борац за поштовање закона, 
већ 17 година води спор за обештећење, од 2006 године се незаконито растеже поступак за 
његову рехабилитацију, он води спор за повраћај незаконито конфисковане имовине вредне 
неколико милиона евра, иступа у јавности за поштовање закона и васкрснуће Србије из 
суноврата: 
1. Информативни разговори . Крсмановић је последњих месеци и година у више наврата 
позиван телефоном, или дописом, на информативне разговоре, без законског 
основа.Последњи пут 3 јуна и 22 јула, 17 августа, 19 августа и 22 августа ове године. 
Разлог позива на информативне разговоре су наше научне анализе друштва, позиви су 
били усмени, на крају је стигао један писмени, Крсмановић се није одазвао што има 
право по закону. Ова установа наставља да Крсмановића узнемирава телефоном и да 
му прети. Полицијска управа града Београда је у неколико наврата звала Крсмановића 
телефоном фебруара и марта 2008 године запретивиши му смештајем у лудницу на 
неодређено време. 
2. Претње лудницом. Сарадник ОУП-с Раковица Ненад Лијескић је у неколико 
наврата позивао телефоном фебруара и марта 2008 године Крсмановића на 
информативни разговор поводом наших саопштења. Крсмановић је био позван 2 
марта 2008 године од стане његовог познаника Велизара Павловића, правника 
председника Одбора за људска права ДСС, који му је саопштио да је у 
поседовању факса Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године који је 
показао Крсмановићу, којим је покренут хитан поступак да Крсмановић буде 
лишен слободе и смештен у ПБ Топоница на неодређено време, због писања 
саопштења, којом приликом су се позвали на фалсификован налаз Завода за 
ментално здравље и ПБ Лаза Лазаревић од 1 јула 1975 године. Крсмановић је 
тада одржао конференцију за штампу и предузео и друге кораке којима је 
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обезвредио овај незаконити покушај утамничења и злоупотребе психијатрије 
ове установе. Над Крсмановићем је покушана злоупотреба психјатрије 1975 
године,која се завршила потпуним поразом оних који су то покушали, 
Крсмановић је 24.10.1977 године добио после месец дана испитивања на 
Психијатријском одељењу ВМА у Београду Налаз: душевно потпуно здрав, што 
је правно и судски верификовано 20.4.1982 године од стране Судско- 
психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду. Изволите проучити 
податке о Крсмановићу на Википедији и личном сајту 
www.tomislavkrsmanovic.com, као што ћете видети он је заслужни грађанин, 
добитник неколико значајних међународних признања, писац више запажених 
књига, научни радник који објављује своје радове у нашим најпрестижнијим 
научним часописима, члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА и СВЕТИ 
САВА, деценијски борац за поштовање закона и људских права, председник 
Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац 
са појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, 
Мићуновића, и друге. Крсмановић је написао неколико запажених и стручно 
верификованих књига о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, осуђиван 
је за вербале деликте након тога, марта 1975 године је основао први 
југословенски одбор за људска права ДИРЕКТНА АКЦИЈА, 1985 Покрет за 
заштиту људских права који је учествовао на изборима, Крсмановић је био 
кандидат за председника Србије на изборима 1990 године, писац је на стотине 
саопштења, данас објављује научне анализе у еминентним часописима, 
добитник је значајних међународних признања. Крсмановић важи за врло 
смирену особу , залаже се за исправне процене и помирење. Истичемо да неко 
може бити смештен на психијатрију против своје воље ако се понаша насилно, 
ако је неурачунљива агресивна особа, или да није у стању да се стара о себи и 
своме здрављу.Крсмановић никада ни на кога није дигао руку, познат је по томе 
што води здрав живот .На делу је покушај злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе. 
3. Тужба за накнаду штете која траје већ 17 година.( Апелациони суд у Београду, број. 
Г.ж.1321711 судиај Узелац Ђукић Тамара, 15.3.2011 године). Крсмановић је поднео још 
1994 године Тужбу за накнаду штете ( Виши суд у Београду , 2 П.бр.2228/2010), над 
њим је од 1971 г.до данас почињено преко 200 кривичних дела узрочно и последично 
нанетих штета, што траје до данас, за шта је он дао необориве доказе, документа и 
сведоке. Виши суд у Београду је под ултиматумом удруженог криминала донео 
21.01.2011 године одбијајућу Пресуду са циничним образложењем да тужена ( 
Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и данашње) 
државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве штете. 
Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд ( гж.1321/11, судија Тамара Ђукић 
Узелац), а већ је поступак једном ишао до Врховног суда.На делу је бескрајно 
одуговлачење, Крсмановић има 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 
71 година), на ивици је социјале. Ово маратонско суђење има за циљ његово органско 
изнуривање, финансијско исцрпљивање, да узима време и енергију, суд рачуна на 
Крсмановићево биолошко нестајање. Као што се лешинарски поступа са многима који 
траже обештећење, реституцију, рехабилитацију, или који једноставно захтевају 
њихова угрожена права. 
4. Рехабилитација. Захтев за рехабилитацију је поднет Окружном суду у Београду Рех.број 
322706 још 2006 године, сада је пред Вишим судом у Београду, овај суд одбија да 
донесе одлуку и бескрајно одуговлачи 
5. Повраћај незаконито одузете имовине оцу моје мајке покојном Василију Поповићу 
вредне неколико милиона евра који тапка у месту. 
6. Они који крше закон му прете телефоном, воде истински рат против њега, врло често 
му праве сметње у употреби интернета и компјутера, телефона и факса, Телеком Србија 
је установио идентитет особа које то чине ( Извршна дирекција Београд, наш број 
118252705, суд је у поседу идент итета особа које му прете телефоном, преко 
интернета, које блокирају инетрнет, у ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у 
Београду предатој 31.1.2011 године се налазе прецизни сигналетички подаци о 
инкриминисаним особама које му прете.( Други општински суд у Београду 
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ИИ.К.бр.696/06, што све траје до данашњих дана. Он скоро свакодневно губи време, 
новац, енергију борећи се са овим криминалцима које подржавају полиција и судови.. 
7. Крсмановић од 2004 године ради на развоју туризма у Општини Љубовија на Дрини, и 
постигао је запажене резултате, питати госпођу Раду Тријић, началника општине 
Љубовија( тел. 05-661940, 661411,661890). Кримналци га перманентно опструирају да 
се посвети овоме задатку 
8. Крсмановић је писац, има сина, сроднике, којима треба помоћи, он је онемогућен у 
томе од стране криминалаца. Крсмановић је сиромашан човек, његоа пензија је око 
30.000 динара, велики део тога иде сваки месец на прегањања са асоцијалним 
психопатама из редова криминализованих сегмената, његов 30 годишњи син не ради, 
40 годишња сестричина са 17 годишњом ћерком је без сталног запослења, његов 
рођени брат има пензију од 12.000 динара, мужа његове сестричине су убили недавно 
криминалци, његова рођена сестра Нада ( 1946-2010) је преминула у нејасним 
околностима, ниједна болница није хтела да је хоспитализује иако је хоспитализација 
била неопходна. 
На делу је рат мафије против српског народа, методично дуготрајно замарање, 
застрашивање, производња стреса, финансијско исцрпљивање, узимање времена 
и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе ликвидације Крсмановића-без 
увида шире јавности. 
На делу је методичан напад на здравље који се спроводи превасходно кроз 
изазивање стреса али има и других злоупотреба. Један необорив доказ је дат: 
СТРЕС. Ко прави стрес, тај подмукло напада на здравље. 
Ово не чине државни органи, него удружени организовани криминал који дела 
против закона и државе. Све ово траје врло дуго, у јединственом пакету, од 
стране истих особа, што чини компактну целину. 
То му се чини зато што захтева :Обештећење за претрпљене деценијске прогоне 
од 1975 године до данас; зато што је поднео Захтев за рехабилитацију; зато што 
води Поступак за повраћај одузете имовине оцу мајке Васу Поповићу, вредну 
неколико милиона евра; зато што иступа у јавности против оних кој крше 
закон; зато што је српски интелектуалац. 
Да будемо отворени, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог 
пројекта је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашен, ојађени 
,изнурени и остарели грађани су неспособни да бране своје територије, да 
привређују и да се оплођавају. 
Обавештавамо јавност о злочинима над Крсмановићем и његовим сродницима, 
и већином грађана Србије. 
Нажалост полиција и судство не санкционишу криминалце и злочинце. 
Захтевамо да Крсмановић буде ОДМАХ обештећен и да се укину опструкције и 
злоупотребе над њим и његовим сродницима. 
САВЕТ ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 
Томислав Крсмановић 15.9.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; 
Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
ТЕРОРИСТИЧКИ ПОСТУПЦИ ВАШИХ САРАДНИКА . 
Дозволите да Вас потсетим, а Ви мене добро познајете као борца за људска права јер смо 
комуницирали док сте Ви били врло блиски Слободану Милошевићу 1990-их година, да сам ја 
уложио свој живот и да сам се жртвовао за демократију, а да сада у старијим годинама када 
бих требао да живим у миру и уживам плодове свога труда, сам iзложен продуженим 
ускраћивањима мојих права, лошим проценама и неоснованим сумњичењима од стране 
Ваших сарадника, као и у време када сте Ви били високи функционер Слободана Милошевића.. 
Органи Полицијске управе града Београда су ме последња три месеца током ове године 
позивали без законског основа на информативне разговоре телефоном, и то Тривић из ОУП 
Нови Београд 3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из Полицијске управе Београда 17 ,19 и 22 
августа ове године. Указујем на кључну чињеницу, иста ова Полицијска управа града Београда 
је покушала да ме без законског основа приведе и утамничи на неодређено време марта 2008 
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године. 
Сарадници вашег министарства систематски опструирају мој рад на компјутеру, дана 19 августа 
ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D/:Tomislav, Milenium, My documents, у коме 
се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, интервенисао је Миша Ивановић 
експерт за рад на рачунару, радио је два дана, проверио је фајл на вирусе, није их било, 
проверио је диск, меморију све је било како треба. Каже да не може да установи разлог зашто 
се то десило.Фајл је на крају прорадио, изгубио сам два дана и платио 3.000 динара. Дана 5 
септембра се десио исти проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до недеље 11 
септембра, додао је нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, меморију, све је 
било у реду. Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. Годинама сам мeњао компјутере, 
дограђивао, куповао нов, ништа не помаже, сваки дан исто. 
У више наврата сам последњих неколико година био нападнут физички од стране ваших 
сарадника, претили у су ми преко интернета, телефоном, искључивали телефон, факс, 
систематски годинама праве сметње раду на ПЦ и интернету, мојој незапосленој сестричини 
Валерији Дашић ( 1970) без запослења, су криминалци убили пре три године мужа Слободана 
Двокића ( борио се против албанске мафије), она је без прихода и мора да издржава 17 
годишњу ћерку ( била жртва претходног поретка), мој брат Милић ( 1939) има пензију свега 
12.000 динара ( такође жртва претходног поретка), моја сестра Нада Иванковић Крсмановић ( 
1946-2009) је имала пензију свега 5.000 динара, Ауторска агенција није јој уплатила 17 година 
радног стажа ( такође жртва претходног поретка), умрла је јер није могла да плати лекарима 
мито за смештај у болницу. 
Детаљна документација и сведоци се налазе у судовима : Апелациони суд у Београду број 
г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у Београдау П.бр.2228/10, Први општински суд у 
Београду XXIV.П.бр.688/02, IV П.бр.. 7178/08П.бр. 11426/97, VII.П .бр.176/2001, XIXP 2082/2000, 
XIX P 2083/2000, Виши суд у Београду .Рех.број 82/10, Четврти општински суд у Београду 
Посл.број I-III-II99/02-VI.cy.1361/04, Други општински суд у Београду. KI.бр..2873/07, Телеком 
Србија, Извршна дирекција регије Београда, извршна јединица број 1, њихов:118252/05 , од od 
03.8.2005 године, Београд, Допис Телекома број 35063/04 од 20.1.2004 године., итд.. 
Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја сестричина, мој 
брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални случајеви, у дуговима, живимо од 
чекова, повремено гладујемо. 
А за то време ја морам стално да плаћам поправке, адвокате, мене свакодневно пљачкају ваши 
обесни и неразумни сарадници. 
Зар је на свом месту да поједини ( преживели) прогонитељи, већина су превремено нестали, 
који су нас унесретили, буду милионери, или милијардери, а да ми гладујемо?! 
На делу је методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, финансијско 
исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 
ликвидације-без увида шире јавности. Напад на моје здравље се спроводи превасходно кроз 
изазивање стреса. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада на моје здравље. 
Да будем отворен, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог пројекта је 
рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашени, ојађени ,изнурени и остарели грађани 
су неспособни да бране своје територије, да привређују и да се оплођавају 
Сваки упућени појединац ће се запитати о чему се овде ради? Ви сте мене оптуживали крајем 
1990-их година да сам издајник и страни плаћеник, постоје докази, што су тада громогласно 
пренела медија, и да штитим Албанце! Данас ми се ставља од Ваших сарадника на терет да сам 
српски националиста и да сам против Албанаца и независног Косова! А ја никада нисам био ни 
издајник, нити шовиниста, једноставно ја сам патриота , залажем се за Објективност и 
Исправне процене, за поштовање чињеница и Закона. Ја се залажем за Помирење, Праштање, 
у мојим књигама и јавним списима нигде нисам помињао идентитет починиоца, сматрајући то 
за врло штетно, јер су нам данас потребни слога а не свађе, истичем одувек да нас окружење 
завађа. Вас лично сам подржавао и нову реформисану СПС која постаје модерна европска 
странка Левице. 
Нажалост, ваши сарадници, често млади људи без искуства у политици, које старији 
злонамерни и површни, оптерећени деценијским лошим осветољубивим навикама, могу лако 
злоупотребити против поштених грађана, моју смиреност и промишљеност погрешно 
процењују као слабост, и одговарају острашћеношћу. 
Знајте да се томе радују наши непријатељи којима је циљ метеж у Србији, где год могу да 
завађају и да га направе. Не дозволите да Ви лично будете слепо оруђе у њиховим рукама? 
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Ваши сарадници преносе да ја узнемиравам јавност мојим текстовима! Значи они могу да ми 
руше живот и мојим ближњим, а ја не смем то да саопштим, немам право да се браним. Њима 
све смета, бавим се од 2004 године развојем туризма на Дрини, постигао сам значајне 
резултате ( питати гђу Раду Тријић, Началника Општине Љубовија, тел.015-661940,661411), за 
цело ово време ме ваши сарадници драстично опструирају.у овоме пројекту. Значи, њима 
смета економски опоравак Србије. Разуме се њима сметају и моји поступци за обештећење, 
рехабилитацију и реституцију, писање књига, да будем искрен и отворен: сметња је српски 
народ, али већина од њих, дилетаната, о томе немају појма. 
Ја сам познат као поштен патриота, заслужни грађанин, изволите проучити податке о мени на 
Википедији и моме личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com, из мојих бројних књига, научних 
текстова објављених у најпрестижнјим часописима у земљи и ван ње, добитник сам неколико 
значајних међународних признања, писац више запажених књига, научни радник који 
објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим научним часописима, члан руководства 
Братства КРСМАНОВИЋА, Kena Schoollland , професор Хаваи Универзитета САД и специјални 
саветник председника САД се обраћао у вези мене председнику Владе Србије др.Мирку 
Цветковићу од 23 јануара 2011 године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије 
од 11 септембра 2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 
новембра 1995 године. Ја сам деценијски борац за поштовање закона и људских права, 
председник Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са 
појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и друге. 
Не оптужујем полициј паушално, него нечасне незналице појединце, наша полиција опстаје у 
врло тешким условима, огромна већина полицајаца су на свом месту. Али нажалост има и 
изгредника на шта овога пута указујем. 
Тачно је да провале и криминал бујају јер нема довољно полицајаца, али је још тачније да се 
спроводи замена тезе, значајни полицијски ефективи се баве врло великим бројем поштених 
птариота, уместо да се баве провалницима. ( на делу је превара полиције, да тако буја 
криминал и руши подмукло Србију-Ви би то требали да прозрете). 
Мени је у круговима Вишег суда у Београду дискретно комуницирано да је мој Захтев за 
обештећење (Апелациони суд у Београду број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у 
Београдау П.бр.2228/10 ) одбијен, сада је пред Апелационим судом у Београду, зато што су 
интервенисали утицајни појединци из полиције.Сасвим логично, па они ми сада прете 
утамничењем, то су непоправљиви осветољубиви преступници из прошлости, који нажалост 
могу то да чине и дан данас, јер имају подршку оних снага мрака које желе овде да овековече 
безакоње и хаос, и да тако дефинитивно изнутра подмукло разбију и уруше Србију.. 
Убеђен сам да сте прозрели у суштину догађања у овом делу света. Владају велике западне 
силе, сви ми овде треба да будемо скромни, да исправно процењујемо, да будемо сложни и 
понизни у нашој ништавности. Кажем ништавности, желим да кажем да будемо реални, али то 
не значи да капитулирамо, напротив, каад смо приземљени, лакше ћемо се изборити. А не да 
се кочоперимо, а не да '' властодршци'' ( капои) тупоглаво киње народ, умишљајући да су 
моћници, а ми бивамо у очима света виђени као примитивни урођеници, '''глупи недорасли 
Срби који се самоистребљују''. Чувајмо се Данајаца и када нам поклоне дају, на властима лежи 
огромна одговорност, њима су дати повољни медени услови живота, од њих се подмукло 
заклања стварност, да их тако пасивизирају, а за то време страдају народ и држава. 
Ви се налазите на врло одговорној позицији у врло сложеним и тешким временима, Вама није 
нимало лако, радите савесно и часно Ваше задатке, то ће бити Ваш најбољи одговор. 
Захтевам од Вас да будете тако љубазни да анулирате интервенције моћника , сада код 
Апелционог суда (број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године), да ШТО ПРЕ будем обештећен. 
Да могу да преживим. 
Уколико не буде тако, ја ћу бити принуђен да се свим законским ненасилним средствима 
борим, више него ли икада, против свих оних који блокирају моје обештећење и моја 
права.Знајте да ће моја борба бити жестока, жешћа него ли у време моје борбе против 
злоупотребе психијатрије 80-их и 90-их година прошлог века., Биће,како каже Адам Михњик, 
''као бомба бачена у септичку јаму, неки ће нестати, други бити тешко оштећени, а сви ће бити 
спрљани''. 
Шта нама данас тако нешто треба? Нама данас требају смиреност и слога. Они који данас раде 
против тога су наш највећи непријатељи. Немојмо дозволити господине Дачићу да мене 
користе да овде завађају и стварају метеж, а то чине они плаћеници који су дали налог суду да 
мој захтев одбије ( сада се налази код Апелационог суда), који на мене нахушкају неискусне 
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полицајце, да ме тако разјаре, да ме инструментализуј да овде стварам тензије и пометњу.. 
Уместо да се борим за преживљавање сродника који гладују, за развој туиризма, да се бавим 
лепом књижевношћу, ја морам да се прегањам са ноторним незналицама, са оним који не 
схватају о чему се ради са мном, и са свима нама у Србији. А Ви разумете. 
Очекујем од Вас да такве предупредите. Очекујем да спречите оне који опструирају мој захтев 
за обештећење. 
Томислав Крсмановић 
. 
Томислав Крсмановић 7.9.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 
Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова 
Србије 
Предмет: онемогућавање употребе компјутера. 
Дана 8 септембра о.г. сам као што траје већ дуги низ година био ускраћен у употреби мога 
личног компјутера, у моме раду на књизи Сага о..ићима , фајл 
Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 
СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-БЕОГРАД. 
ПРОТИВ МУП-А СРБИЈЕ , КНЕЗА МИЛОША БРОЈ ,11.000 БЕОГРАД. 
Сарадници ове установе већ дуги низ година ускраћују права подносиоца ове пријаве што се 
тиче употребе телефона, факса и компјутера, односно интернета, последњи пут дана 8 
септембра ове године.. 
П Р Е Д Л О Г 
Да исти суд обави потребне истражне радње, да саслуша сведоке и проучи доказе, и да 
предузме потребне кораке сходно закону да подносиоца пријаве заштити од кршења његових 
законских права, и да починиоце приведе правди.. 
У Београду, 1.9.2011 године Томислав Крсмановић 
Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 
СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-БЕОГРАД. 
ПРОТИВ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ , КНЕЗА 
МИЛОША БРОЈ 101, 11.000 БЕОГРАД. 
Сарадници ове установе већ дуги низ година ускраћују права подносиоца ове пријаве што се 
тиче употребе телефона, факса и компјутера, односно интернета, последњи пут дана 5- 11 
септембра ове године. 
Начини на који се обављају ове злоупотребе су описани детаљно у приложеним документима, а 
о чему ће се изјаснити и сведоци. 
Подносилац ове пријаве је годинама изложен мрцварењу, губљењу времена, нервирању, 
трошковима, нестају му књиге, фајлови, поруке, инбокс, ворд, итд. 
Подносилац пријаве није дао повод за то, на делу је ирационална арбитрарност и самовоља 
асоцијалних починилаца, лоше навике, пљачкаштво и разулареност мафијаша криминалаца. 
Тако се чини многима, уместо да надзоравају провалнике и кримналце који свакодневно 
неометано проваљују, пљачкају, чине злочине. 
ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у приложеним 
документима. 
СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша Ивановић, 
Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома Србија, Извршна 
дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов број :118252705 од 
03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и Злоупотреба; Сарадници Службе 977. 
П Р Е Д Л О Г. 
Да исто јавно тужилаштво обави потребне истражне радње, да саслуша сведоке и проучи 
доказе, и да предузме потребне кораке сходно закону да подносиоца пријаве заштити од 
кршења његових законских права, и да починиоце приведе правди.. 
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У Београду, 9.9.2011 године Томислав Крсмановић 
ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ У 
БЕОГРАДУ 
На основу ЗКП као председник Покета за заштиту људских права ( Википедија, 
Error! Reference source not found.), и у своје личн име , 
подносим ову 
КРИВИЧНУ ПР ИЈАВУ 
против више особа и установа чији су лични подаци наведени даље у прилогу, као 
и против НН лица. Прилажем ДОКАЗЕ: чињеничне податке, документа и 
сведоке. 
Истичем да су моја начела ОБЈЕКТИВНОСТ и РАЗУМ, заговарам исправне процене, помирење 
и праштање, противим се насиљу. У овој сфери видим излаз разрешења дубоке и сложене 
кризе која Србију гура убрзано у погибељ. 
Нажалост, они који су кршили моја права, који су ме прогонили, неки су још живи ( добар 
део починиоца је преминуо, углавном превремено), упорно настављају своја злодела, упињу 
се острашћено и из све снаге да опструирају моју Тужбу за накнаду штете пред Вишим судом 
у Београду, да и даље узурпирају моја права, да ме изнурују, тако желећи да ми оштете 
здравље, да ме на дискретан начин уклоне. 
Ја сам врло разжалошћен ирационалним поступцима и мржњом ових особа. Мени је жао 
што ћу морати да поступим противно мојим моралним убеђењима, да их тужим, јер тако 
чинећи стварам жаришта нових тензија и сукоба. А то управо желе наши непријатељи, који 
знају да ћу се ја жестоко бранити, до последње капи крви, те их изазивају против мене, да их 
ја тужим, да настану нове омразе, да се Срби свађају и мрзе. 
Ја немам други излаз, морам се борити за спас живота и здравља, како мога тако и мојих 
сродника. Као што ће се видети даље, ови злочиниоци се могу видети као кривци за 
превремену смрт моје сестре Наџеде ( 1946-2010), за убиство мужа моје сестричине 
Слободана Двокића( 1969-2006) борца против албанске мафије у Београду, за продужени 
статус незапослености мога сина Милана( 1981), моје незапослене сестричине Валерије 
Двокић( 1970) која има ћеркицу од 16 година, мој брат Милић( 1939 ) има пензију 13.000 
динара. Починиоци покушавају стресовима, изнуривањима, финансијским исцрпљивањима, 
да ме дискретно уклоне. Гонићу их док су живи, а неки су на искрају, тешко болесни. А и 
остали куњају, од народа опљачкани новац троше на лечења и сахране. 
Већ дуги низ година, све до данашњих дана, су угрожавани моја лична безбедност и 
имовинска сигурност од стране ових особа и установа, што се састојало у незаконитиом 
утамничењима, посезањима за поступке злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, 
манифестује се перманентним дуготрајним, вишегодишњим, деценијским формалним или 
неформалним ускраћивањима мојих права, малтретирањима, уз повремена лишавања 
слободе и примену физичких обрачуна на јавним местима, или на неком другом месту, уз 
полицијска застрашивања, прибегавајући незаконитим судским поступцима, осудама за 
ненасилни вербални деликт, драстично кршећи права из радног односа, вршећи флагрантне 
нападе на лични углед и престиж, кроз растурању породице и брака, прогоне сродника, 
биуо сам дискриминисан за време војне обавезе, данас манифестује се систематском 
блокадом интернета, повремено и телефона, увредама, клеветама и претњама смрћу, и на 
друге начине. Све до покушаја убиства и рањавања, и у више наврата заплене личне 
имовине. 
Што је на делу деценијско методично перманетно изнуривање, опструкција свих области 
живота, осиромашење, са циљем руинирања здравља и тихог уклањања из живота.. 
Ово вишедеценијско угрожавање мојих права је осмишљено и континуелно чињено од 
стране истих установа, и особа, са истим циљем, никако се не ради о једнократним 
злоупотребама независним једне од друге, него о низу злоупотреба програмираних 
систематски од истих центара моћи. Позивам се на Члан 61.КЗС-Кривичног законика Србије, 
ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО, из Члана 61 КЗС :јер се ради о више истих или истоврсних 
кривичних дела од стране истих учиниоца ( наведених органа центара моћи) у временској 
повезаности од више година, према тужиоцу; по својој природи су то истврсна дела, од истих 
особа, дуготрајног дејства, према истој особи, на истом месту, која дакле допуштају спајање у 
једно дело. 
Узимајући у обзир природу почињених дела, дужину трајања, да се деловање ове групе 
препознаје уз примену застрашивања, сјединили су се услови да је на делу организовани 
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криминал из Члана 21 Закон о кривичном поступку: чији резултат је деловања три или више 
лица удружених у криминалну групу, са циљем вршење тешких кривичних дела ради 
стицања моћи, 1-дугогодишња методичност кроз одредив задатак или улогу, 2-дужина 
трајања, 5-примена застрашивања, 6- да се у вршењу делатности користе привредне или 
пословне структуре, 8-очигледно да постоји утицај криминалне групе на политичку власт, 
извршну, или судску власт. 
Имајући у виду наведено, и даља образложења, документа и позиве на сведоке, очигледно 
је да сам ја жртва деценијских, континуелних злостављања чињених у једном пакету, од 
истих установа или појединаца, због истих политичких разлога. 
Ништа не умањује тежину ових злодела чињенца што је добар део починиоца преминуо, 
углавном превремено, има још понеки који је у животу, јер се не ради само о појединцима, 
него о установама којима су припадали, или још увек припадају. 
Ова злостављања су тешки злочини, напади на људско достојанство, понижавања, и 
злостављања , нечовечни поступци. 
13. За ово време су систематски годинама, деценијама била заплењивана писма, блокиран 
телефон, заплењивани примерци листа ЉУДСКА ПРАВА, касније интернет, то је 
вишедеценијска скоро тотална блокада телекомуникација, стрес, ускраћивање права на 
комуницирање, узимање времена, енергије, настали су огромне Тужиоцеве штете и 
трошкови. Што траје до данашњих дана. 
ДОКАЗИ , овде су дати само неки, деценијама је ометана телекомуникација: Док. бр. 34- - 
Бела књига о заплени преписке сметњама у телефонирању од 25.1.1991 године са 
подацима о већем број решених потражница које су докази да пошиљке нису стигле до 
примаоца, ради се о волуминозној документацији, са великим трошковима копирања и 
поштарине, увек “препоручено, са повратницом”, многе су биле слате ван земље. Док.бр.35- 
ТО ТХЕ ПУБЛИЦ-подаци о 24 решене потражнице да Тужиочева писма нису стигла до 
примаоца; Док. бр. ….. Решене поштанске потражнице које нису стигле до примаоца 
:Док.бр.36-од 13.1.1992, 5.3.1993 године, Док.бр.37 - од 24.2.1986 године УНЕСЦо, Парис; 
Док.бр.38-Унесцо Парис од 7.1.1986 г; Док.бр.39-Потражница послата Т.Милошевићу 
Светозарево 6.7.1992 год; Док.бр.40-Потражница послата Дј.Дјордјевићу 17.2.1993 
г;Док.бр.41-Кривична пријава Јавном тужиоцу Београда са подацима о више решених 
Потражница; Док.бр.42-Допис Окружном јавном тужиоцу од 4.12.1989 г, Док.бр.43-Окружно 
јавно тужиластво од 23.8.1989 године; Док.бр.44-Секретару РСУПа- од 21.8.1989 године, 
Док.бр.45 Републичком јавном тужиоцу од 4.4.1990 год, Док.бр.46- Трећем општинском 
јавном тужиоцу од 28.8.1991 г, Док.бр 47-Градски телефон од 3 јуна 1996 год , Док.бр.48-ПТТ 
блокада наше странке; Док.бр. 49-Другом општинском суду у Београду од 13.3.2000 године; 
Док.бр.50-Кривична пријава од 15.2.2001 године, итд, итд.;Увид у документацију Поште . 
14. Тужиоц и његови сродници су деценијама били изложени физичким нападима, 
претњама: 
ДОКАЗИ ( неки од њих):–видети одељак број 30 
23- Узнемиравање телефоном, ПЦ, факс. Видети ставку број 28. 
24. Тужиоц има Интернет. ПЦ компјутер од 1997 када је отишао у пензију и купио од 
отпремнина један нов компјутер. Сметње у употреби ПЦ су повремено биле честе, то је био 
свакодневни истински стрес, узимање времена, енергије, новца за попавке, што се састоји у: 
упадима у систем, прекиди, крађа времена, нестајање фајлова са више хиљада порука, 
преписке, ресетовања, успоравања, поруке не стижу до дестинатера, или оне које су мени 
послате, изазивање кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска права чији је Тужиоц 
модератор на којој има око 400 учесника, итд. Видети документа одељку 13. 
26. Тужиоц је у периоду 2002-2006 године био жртва истинског терора од стране групе 
раковичких ( и других ) криминалаца из Раковице ( моли из овог поступка изузети 
Тужиочевог суседа Драгана Тривана јер се са њим измирио, сада имају коректне односе), 
који су му претили утамничењем, смрћу, физичким обрачунима, узнемиравали га 
телефоном, итд. За цело ово време несносног терорисања Тужиоц се обраћао судовима , и 
то: Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду 
Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије Број:пр-124/2005, итд. 
Није добио никакву заштиту, судови нису поступили по закону. 
ДОКАЗИ: Увид у архиве поменутих судова 
27. Тужилац је добио телефонску поруку смрћу у четвртак 17 маја 2008 г око 14 часова на 
његов телефон број. 3511829:” Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих”.( 
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Телеком надзорава његов телефон, може дати податке о починиоцу). Одмах затим његов ПЦ 
и интернет су у доброј мери онеспособљени за слање порука. О овоме су обавестени МУП, 
Провидер ЕУНЕТ.YУ. Тужилац је изложен провокацијама на јавним местима, увредама и 
претњама преко интернета и од стране асоцијалних особа. 
ДОКАЗИ: Телеком-листинг; Провајдер ЕУНЕТ, МУП Србије. 
28- Узнемиравање телефоном која трају до данас., видети Други општински суд у Београду. 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ КИ.бр.2873/07 (Молим изузети из поступка Драгана 
Тривана са којим се Тужиоц измирио). Окривљене НН особе су Тужиоца узнемиравале 
телефоном преко интернета. У вези чега се Тужиоц у висе наврата обраћао МУП-у Србије и 
суду. Окривљене особе у својим телефонским позивима то тврде, сто се мозе проверити у 
листинзима телефонских порука код Телекома, то се види и из раније проследјених интернет 
порука. 
Чиме Тужиоца узнемиравају у стану, прете убиством, буде ноћу, не дају му да спава, 
угрожавају тако здравље, узимају време, новац, енергију. 
Телеком је установио преко сто узнемиравања за месец дана. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) Тужилац се обратио суду. Што 
се састојало у звоњењу, када дигне слушалицу нико не одговара, чује се дахтање, или пак 
понекад псовке, увреде, клевете, претње смрцу, итд. Звоњења су често бивала и ноћу, што 
је ометало у сну. Тужилац напомиње да се радило о неколико различитих лица не само о 
једној особи. Повремено би оваква узнемиравања се смањила а понекад су добијала у 
интензитету, сто је било повремено, и трајало би по неколико недеља. 
ДОКАЗ: допис Тужиоцу ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд 
У овоме периоду је било свакодневно, дању и ноцу, на десетине позива анонимних особа, 
то је била истинска тортура, врло интензиван стрес, нарочито ноћу, Тужилац је био спречен у 
раду, свакодневном животу, мирном ноћном сну-а пати од несанице за шта поседујуе 
лекарске налазе, несаница се нагло и трајно појаћала, био је преплашен јер су ми претили 
личној безбедности. 
Телеком је и раније у неколико наврата био остављао ловца и регситровао сличне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године. 
Телеком ће дати суду идентитет особа НН окривљених. Уколико је медју НН особама 
Славица Спасић одустајем од њеног кривицног гоњења јер је она преминула 
Оваквим насилничким поступцима је Тужиоцу нанета озбиљна штета здрављу јер му је 
озбиљно погоршана несаница, од које одавно повремено пати, нагло погоршала, дакле 
нанета му је при извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Извештај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станић, од 
24.2.2005 године. 
Докази су: приложена лекарска потрвда, листинг телефонских позива из архиве 
Телекома.- 
29. Тужиоц има Интернет. ПЦ компјутер од 1997 када је отишао у пензију и купио од 
отпремнина један нов компјутер, видети Одељак 24. 
30. Тужиоц је за цело ово време, нарочито крајем 1980-их година, током, 1990 –их био 
изложен насртајима, претњама, угрожавањима личне безбедности и имовинске сигурности 
од стране свакојаких асоцијалних особа и криминалаца, увек је тражио заштиту од судова и 
надлежних државних установа, без икаквог резултата, чиме су починиоци били стално 
охрабривани да деценијама Тужиоцу живот претварају у патњу, због чега је био изложен 
интензивном душевном болу, стресу, губитку времена, енергије, трошковима, изнуривању, 
морао је стално да се повлачи по судовима, адвокатима. Тужиоц наводи само неке од ових 
злоупотреба, јер уколико би навео све то би узело огроман простор: 
Докази у прилогу: Док.бр.98 -Поводом учесталих полицијских малтретирања Томислава 
Крсмановића од 20.6.1988 године; Док.бр.99-Насиље злоупотребе над Т.Крсмановицем се 
настављају од 4.10.1988 године;Док.бр.100-Секретару РСУП-а Београд од 16.5.1989 године; 
Док.бр.101-Петру Грачанину, Вељку Кадијевицу:Покушај гажења мога сина и супруге од 
6.6.1989 године; Док.бр.102-Председнику СФРЈ Ј.Дрновсеку, С.Милосевицу од 24.10.1989 год; 
Док.бр.103-Радмилу Богдановицу Републичком секретару МУП а Србије, МУП Бела Црква од 
9.4.1991 године; Док.бр.104-Скупштини Србије од 28.8.1991 год; Док.бр.105-Трећем 
општинском јавном тужилаштву у Београду поводом претњи сестричини Валерији од 



 67 

18.11.1991 године; Док.бр.106-Угрожавање здравља од 9.9.1991 године; Док.бр.107-Власти 
опасно угрозиле здравље Т.Крсмановица , датум нечитак; Док.бр.108-ЈАВНОСТи- Отворени 
напади на здравље од 17.9.1991 године; Док.бр.109-Покрет се обраћа функционерима СФРЈ 
и Србије поводом прогона Тужиочевог сина Милана 11.1991 године; Док.бр.110-СУП-у 
Вождовац поводом прогона сина Милана од 14.10.1991 године; Док.бр.111-ЈАВНОСТИ од 
17.6.1991 године поводом физичког обрачуна над сином Миланом од 17.6,1991 године; 
Док.бр.112-Томислав Крсмановиц истериван свугде зи станова од 13.5.1991 године; 
Док.бр.113-На адресу више државних функционера Томислав Крсмановц –злоупотреба 
медицне у политичке сврхе од 4.10.1991 године; Док.бр.114-Трећем општинском суду у 
Београду, Кривичном одељењу од 25.3.1992 године протиов Грујиц Дусана и Јакица 
Мирослава из Београда због физичких напада и клевета; Док.бр.115-Секретару ГСУП-а од 
6.4.1992 год; Док.бр.116-Првом општинском суду у Београду Кривична тужба против 
др.Војислава Сесеља од 1.7.1992 године; Док.бр.117- Првом општинском суду у Београду од 
25.3.1992 године перотив Т.Перисица из Београда због нанетих телесних повреда; 
Док.бр.118-МУП-у Србије од 6.1.1993 г, Док.бр.119-Претње убиством, насилним уласком у 
стан од стране Небојсе Петровица, Док.бр.120-Четврти општински суд у Београду Посл.бр.В- 
К-1149/93 одбија 20.6.1994 г тужбу против Н.Поповица; Док.бр.121-Судији за прекршаје 
Земун против Н.Петровица од 25.10.1993 године; Док.бр.122-Републичком јавном тузиоцу 
од 13.12.1994 год;Док.бр 123-Четвртом општинском суду у Београду 17.11.1994 године 
Кривична тужба; Док.бр. 124-Републичком јавном тужилаштву од 7.12.1994 године; 
Док.бр.125-Четвртом општинском суду у Београду, Кривична тужба ; Док.бр.126-Проваљене 
и опљаћкане страначке просторије стан Тужиоца, саопштење Покрета од 27.9.1996 године, 
Док.бр.127-Кривична пријава Петом општинском јавном тужилаштву у Београду од 3.6.1996 г 
овим поводом; Док.бр.128-Провала у стан, оружана пљацка у стану Тужиочевог сина и 
његове мајке од 25.5.1996 године; Док.бр.129-Кривична тужба Тужиоца Првом општинском 
суду у Београду од 15.11.1995 године против наведених особа Зорана Дјокица, Зарка 
Арсица( оба сарадници СУП-а), Вељка Вукотица и НН особа , који су неовлашћено ухапсили 
Тужиоца, претили му ликвидацијом ВИ К бр.1426/95 од 28.6.1996 г, Док.бр.130-( Тужиоц 
моли не узимати у обзир Голуба Бакица са којим се измирио, напомиње да не жели да тужи 
ове особе због разлога које је напред навео, али без обзира на то настале штете због 
мањкавости судова, које треба да буду надокнадјене,Кривицна тужба против више 
окривљених ( молим не узимати у обзир В.Марковица и Г.Бакица јер смо се измирили); 
Док.бр.131-Првом општинском суду у Београду од 26.8.1993 г; Док.бр.132-Првом 
општинском суду у Београду од 14.12.1995 г; Док.бр.133-МУП Србије од 28.5.1996 године; 
Док.бр.134-Први општински суд у Београду ( ВИ К 1426/95) 1.11.1996 г одбацује тужбу против 
Дјокица; Док.бр.135- Петом општинском јавном тузилаштву од 3.6.1996 године; Док.бр.136- 
Извршена провала у просторије наше странке од 12.7.1997 године; Док.бр.137- Другом 
општинском суду у Београду од 30.4.1997 године; Док.бр.138- Кривична пријава од 18.7.1997 
године; Док.бр.139.ПЕТИЦИЈА: Т.Крсмановица за ОМБУДСМАНА са 117 потписа. 
Телеком је установио преко сто узнемиравања за месец дана, поседује податке о идентитету 
починиоца. Што се састојало у упорном звоњењу, дању и ноћу, када би тужилац подигао 
слушалицу нико није одговара, чуло се дахтање, или пак понекад псовке, увреде, клевете, 
претње смрћу, итд. Звоњења су често бивала и ноћу, што је тужиоца ометало у сну. Тужилац 
напомиње да се радило о неколико различитих лица не само о једној особи. Повремено би 
оваква узнемиравања се смањила а понекад су добијала у интензитету, сто је било 
повремено, и трајало би по неколико недеља. У овоме периоду је било свакодневно, дању и 
ноцу, на десетине позива анонимних особа, претњи, увреда, то је била истинска тортура, 
врло интензиван стрес, нарочито ноћу, Тужилац је био ометан у раду, свакодневном животу, 
мирном ноћном сну-а пати од несанице за шта поседујуе лекарске налазе, несаница се нагло 
и трајно појаћала, био је преплашен јер су ми претили личној безбедности. Телеком је у 
неколико наврата био постављао ловца и регистровао сличне позиве. По савету ТЕЛЕКОМ 
СРБИЈА (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица број 1, њихов број :118252/05 
, од 03.8.2005 године-Београд,) Тужилац се обратио суду. 
ДОКАЗ: допис Тужиоцу ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, допис Телекома 
Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године, Други општински суд у Београду, Истражно 
одељење Ки.бр.1374/007 од 27.9.2007 године. 
Телеком је саопштио тужиоцу да ће дати суду идентитет особа НН окривљених. 
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Оваквим насилничким поступцима је Тужиоцу нанета озбиљна штета здрављу јер му је 
озбиљно погоршана несаница, од које одавно повремено пати, нагло погоршала, дакле 
нанета му је при извршењу дела телесна повреда. 
Као што је претходно речено, Тужилац је у периоду 2002-2006 године био жртва истинског 
терора од стране групе раковичких .Ови спорови су наводно окончани од ових судова, а 
припадници тог клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана настављају да 
преко интернета грубо вређају тужиоца, да му прете утамничењем и убиством, што се види 
из њихових даље приложених еемаил порука од 23 .01.2011 године коју је послао Небојша 
Костић, инкриминисана емаил порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference 
source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, и прети утамничењем и Лазар 
Павловићдана 28.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. на Светска 
завера @yахоо.гроупс.цом 
ДОКАЗИ: Увид у архиве поменутих судова, Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, 
КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , 
Уставни су Србије Број:пр-124/2005, приложене емаил порука од 23 .01.2011 године коју је 
послао Небојша Костић, инкриминисана емаил порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, 
Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, и прети 
утамничењем и Лазар Павловић дана 28.01.2011 године са налога Error! Reference source not 
found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом 
Добио је телефонску поруку смрћу у четвртак 17 маја 2008 г око 14 часова на његов телефон 
број. 3511829:” Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих”. 
Докази: Телеком надзорава његов телефон, саопштио је тужиоцу да му може дати податке о 
починиоцу. О овоме су обавестени у више наврата МУП, Провидер ЕУНЕТ.YУ, Други 
општински суд; Допис тужиоца од 15.1.2008 године ИЗРЕЧЕНЕ ПРЕТЊЕ ЗДРАВЉУ-ДОКАЗИ У 
ПРИЛОГУ.. 
Тужилац је без икаквог повода са његове стране дана 28 јула 2009 године око 15 часова био 
жртва физичког напада у просторијама Поште у Чика Љубиној улици на шалтеру где се 
предају писма, уз евоцирање:'' Платићеш за све''. 
Доказ: КРИВИЧНА ПРИЈАВА, поднета Првом општинском јавном тужилаштву у Београду 
дана 31.7.2009 године 
У уторак 27 јануара 2011 године од 12 часова 45 до 13 часова , тужиоцу је био искључен 
телефон број 3511829, води се на име тужиоца Томислава Крсмановића, Станка Пауновића 
70, 11090 Београд. Сметња је пријављена на телефон 977 Служба за пријаве сметњи на 
телефонским линијама у четвртак 27 .01.2011 године, око 20 часова 35 минута, јавио се 
господин Иван. Последња сметња о којој је тужиоц обавестио Служба за пријаве сметњи на 
телефонским линијама је била 5.11.2010 године , а искључивање телефонског апарата се 
повремено дешавају о чему води евиденцију наведена служба Телекома. 
Тужиоц има ПЦ компјутер од 1997, са приступом интернету .Сметње у употреби ПЦ су честе 
до данашњих дана , тужилац прилаже у овом поднеску документоване доказе, изјаве 
сведока, обраћао се за заштиту судовима, провајдеру Еунет у београду. На делу су 
перманентна чињенина КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ 
ПОДАТАКА, Оштећење рачунарских података и програма, из Члана 298 
КЗ.;Рачунарска саботажа из члана 299 КЗ; Прављење и уношење рачунарских 
вируса, Члан 300.КЗ; Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској 
мрежи и електронској обради података из члана 302 КЗ,. Спречавање и 
органичавање приступа јавној рачунарској мрежи, из члана Члан 303.КЗ, то је 
свакодневни истински стрес, узимање времена, енергије, новца за поправке, што се састоји 
у:упадима у систем, прекидима и блокади рада на компјутеру, крадји времена, нестајању 
фајлова са више хиљада порука, ресетовања, успоравања, поруке не стижу до дестинатера, 
или оне које су мени послате, изазивање кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска 
права чији је тужилац је модератор на којој има око 400 учесника. Тужилац има уредно 
инсталиране антивирус програме, променио је неколико компјутера, садашњи компјутер 
којим се служи је исправан. Упркос свега настављају се описане тешкоће. Током децембра 
2005 године Зоран Ђурић из Београда и особа која се није потписала, обе ове особе су 
заједно са Лазаром Павловићем дуготрајно вређале и претиле тужиоцу, што се види из 
предмета у Другом општинским судом-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у 
Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије Број:пр- 
124/2005, су слали емаил поруке са више емаил налога, један од емаил налога је ''зоран 
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дјуриц'', посматрам те у стану цео дан, убићемо те, пази на кваку на вратима, осећаш ли 
неки мирис у стану, тежак случај психопате, итд. 
Доказ: Инкриминисане поруке Зорана Ђурића и других соба из децембра 2005 године. 
Допис МУП СРБИЈЕ од 17.12.2007 године, у вези две претње преко интернета од извесног 
Зорана Ђурића. 
Доказ: инкриминисани допис МУП-у Србије од 17.12.2007 године. 
Тужилац је дана 18.02.2009 године упутио Другом општинском суду у Београду ЗАХТЕВ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ , Ки.бр.483/09 против НН окривљенх лица која су у два наврата и то 26 
јануара и 2 фебруара 2009 године наједном отуђиле из његовог рачунара више десетина 
хиљада порука од изузетног значаја за тужиоца, међу њима и текстове његових књига, док је 
радио на рачунару са Зораном Димитријевићем из Гроцке , овлашћеним експертом за рад на 
рачунарима и власником провајдера Бгд хост. 
Докази: Изјава Зорана Димитријевића од 3.02.2009 године, Сведок: Зоран Димитријевић, 
др.Александра Костића број 13, Гроцка, Увид у архиву притужби Провајдера ЕУНЕТ 
Тужилац се овим поводима у више наврата обраћао државним органима. 
Докази: Допис Искључење фиксног телефона, сметње у употреби мобилног телефона, факса 
и компјутера упућеног државним органима 2.07.2009 године; Захтевам вашу моменталну 
интервенцију од 04.Нов 2010 Влади Србије, Београд, Допис тужиоца Блокада рада на ПЦ , 
Министру Драгану Јочићу и медијима, ПОКУША ДЕФИНИТИВНОГ ОБРАЧУНА ,ТИХЕ 
ЛИКВИДАЦИЈЕ-ЗАХТЕВАМ МОМЕНТАЛНИ ПРИЈЕМ од 23.09.2008 године; Претње здрављу 
Томислава Крсмановића од 22.9.2008 године; Допси Ивици дачићу од 19.4.2010 године 
НАЈОШТРИЈЕ ПРОТЕСТВУЈЕМ ПРОТИВ УСКРАЋИВАЊА КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА. 
Дана 23 .01.2011 године тужилац је добио претњу од стране особе која на интернету наступа 
под именом Небојша Костић, у прилогу, и прети утамничењем. Напомена: Небојша Костић и 
Лазар Павловић су једни од тужених у спору пред Другим општинским судом-XИИ- 
К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни 
суд Србије , Уставни су Србије Број:пр-124/2005, који је наводн окончан, а у прилогу је доказ 
да Небојша Костић и Лазар Павловић настављају инкриминисано кривично дело због кога је 
био тужен . 
Доказ: инкриминисана емаил порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, послата од стране 
Небојша Костић, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс. 
Дана 28.01.2011 године Лазар Павловић, звани Бата Лака, један од тужених заједно са 
Небојшом Костићем у поступку пред Другим општинским судом-XИИ-К.бр.1376/04, 
КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , 
Уставни су Србије Број:пр-124/2005, који је наводно окончан, у емаил поруци послатој са 
налога Error! Reference source not found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом у одговор на 
поруку Небојше Костића од 23.01.2011 године изриче бројне увреде на рачун тужиоца( 
болесна глава, одлепио, лудак, неурачунљив, треба да се лечи, ). Обадвојица су претила 
туженом убиством, и покушали у спони са Полицијском управом Београда да тужиоца 
сместе у лудницу марта 2008 године. 
Докази: емаил порука Лазара Павловића од 28.01.2011 године на интернет Форум Светска 
завера, увид у досије Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у 
Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије Број:пр- 
124/2005, увид архиву Полицијске управе Београда, саслушање сведока Ненада Лијескица 
сарадника ОУП Раковица, улица Патријарха Јоаникија и Велизара Павловића, правника ДСС, 
париска 13; Увид у архиву Полицијске управе града Београда; провере у МУП-у са цијем да се 
установи ко је Лазар Павловић јер Пн већ годинама вређа, тужиоца, прети му лудницом, 
надзором стана, контролом телефона и интернета. 
У временском интервалу од петка 21 .01.2011 до 28.01.2011 године, у року предвиђеном за 
подношење Жалбе на Пресуду Вишег суда у Београду, тужилац је био систематски ометан у 
раду на компјутеру, што се састојало у нестајању урађених читавих делова Жалбе, блокади 
рада, ресетовањима, итд, чиме је тужилац био ометан да ради концентрисано на жалби, у 
вези овога се обратио 31.01.2011 године МУП-у Србије, и дана 26 и 27 јануара 2011 године 
Провајдеру Еунет, Подршка, абусе. 
Докази: ДОПИС МУП-у Србије, од 31.01.2011 године; Допис Одељењ за надзора рада судства 
од 31.1.2011 године. 
Дана 31.01.2011 године тужиоцу је био онемогућен приступ његовом личном компјутеру од 
12 до 13 часова, обраћао се Подршци Еунета. Блокада ПЦ је престала у 13 часова. 



 70 

Доказ: ПОДРШКА ЕУНЕТ. 
. 
- допис Тужиоцу ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, допис Телекома Србија Број 
35063/04 од 20.1.2004 године, Други општински суд у Београду, Истражно одељење 
Ки.бр.1374/007 од 27.9.2007 године. 
-Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду 
Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни суд Србије Број: пр-124/2005 
-емаил порука од 23 .01.2011 године коју је послао Небојша Костић, инкриминисана емаил 
порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска 
завера @yахоо.гроупс, прети утамничењем, на исти начин као и Полицијска управа Београда, 
-Лазар Павловић дана 28.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. на 
Светска завера @yахоо.гроупс.цом., вређа, клевеће, прети.Небојша Костић и Лазар Павловић 
су тужени због сличних дела (Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, 
Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни суд 
Србије Број: пр-124/2005), још пре 4 до 5 година, суд није предузео мере да их спречи, они 
настављају инкриминисана дела до данашњих дана. Ове две особе су сигнализирале да стоје 
иза покушаја убиства тужиоца у његовом стану 18.9.1997 године, да су повезани са 
полицијским органима, видети досијее:Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, 
КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , 
Уставни суд Србије Број: пр-124/2005. 
- Ттелефонску поруку смрћу 17 маја 2008 г око 14 часова на његов телефон број. 3511829:” 
Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих”. 
-КРИВИЧНА ПРИЈАВА, поднета Првом општинском јавном тужилаштву у Београду дана 
31.7.2009 године, због физичког напада у згради Пшет у Чика Љубиној улици у Београду 
- КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА, Оштећење 
рачунарских података и програма, из Члана 298 КЗ.;Рачунарска саботажа из 
члана 299 КЗ; Прављење и уношење рачунарских вируса, Члан 300.КЗ; 
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској 
обради података из члана 302 КЗ,. Спречавање и органичавање приступа јавној 
рачунарској мрежи, из члана Члан 303.КЗ, - Други општинским судом-XИИ- 
К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни 
суд Србије, Уставни су Србије Број:пр-124/2005, Допис МУП СРБИЈЕ од 17.12.2007 године, у 
вези две претње преко интернета од извесног Зорана Ђурића; Другом општинском суду у 
Београду ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ , Ки.бр.483/09 од 18.9.2009 
против НН окривљенх лица која су у два наврата и то 26 јануара и 2 фебруара 2009 године 
наједном отуђиле из његовог рачунара више десетина хиљада 
порука од изузетног значаја за тужиоца, међу њима и текстове његових књига, док је радио 
на рачунару са Зораном Димитријевићем из Гроцке , овлашћеним експертом за рад на 
рачунарима и власником провајдера Бгд хост.;Изјава Зорана Димитријевића од 3.02.2009 
године; ДОПИС МУП-у Србије, од 31.01.2011 године; Допис Одељења за надзор рада судства 
од 31.1.2011 године. 
Као што се види из Тужбе постоји континуитет од 1975 године, из деценије у 
деценију, из године у годину, све до данас, не може се говорити о застаревању 
рокова, јер се ради о наношењу штета у пакету које се настављају, трају у овоме 
моменту, у оваквим околностима је нелогично говорити о било каквом истеку 
рокова, о истицању рокова би се могло изјаснити тек онда када настане прекид 
кривичних дела. 
ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ Посл.број 43-К-1027711 
Сходно вашем допису од дана 18.04.2011 године, уређујем поднесак-приватну тужбу 
По вашим захтевима. 
1.Имена и презимена окривљених са личним подацима. 
Будући да су инкриминисане особе починиле описана кривична дела слањем емаил порука 
на наведене српске форуме, где не наступају под правим именима, него са именима емаил 
налога, не могу суду дати њихова права имена и презимена и личне податке. Да бих сазнао 
њихов прави идентитет сам се обраћао Интернет провајдеру ЕУНЕТ, они су ми одговорили да 
ове податке може дати интернет провајдер са кога су стигле поруке, али само на захтев суда. 
2.Кратак опис кривичних дела. 
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А.Особа интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 
2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, у 
којој прети тужиоцу, назива га '' кромањонац'' . ДОКАЗ: :Порука Небојше Костића, Сундаy, 
Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс. 
Из ових података произилазе битна обележја кривичнх дела увреда из члана 170 КЗС , став 
1 и 2, и клевета из члана 171, став 1 и 2, КЗС . 
Б. Особа интернет налога Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Лазар Павловић'' је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference source not found. 
послао емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 
ПМ, у којој тужиоца вређа и клевеће називајући га :'' болесна глава'', ''крпељ'', '' паразит'', 
''дворска луда'', '' лудак''. Дана 29.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. 
шаље емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 
ПМ у којој тужиоца назива будалом, износи увредљиве квалификације на његов рачун.Ћиме 
је починио инкриминисана дела из КЗС , јер је тужилац јавна личност, председник Покрета за 
заштиту људских права, писац више књига, признати јавни посленик. Лазар Павловић тако 
чинећи жели да обезвреди тужиоца у јавности, јер многи читају поруке са Форума светска 
завера. Тужилац предочава суду да је са Лазаром Павловићем и његовом групом у 
дугогодишњем судском спору (Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, 
Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије 
Број:пр-124/2005, итд). Ови спорови су наводно окончани од ових судова, а припадници тог 
клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана настављају да преко интернета 
грубо клевећу и вређају тужиоца, и да му прете утамничењем и убиством. ДОКАЗ: Порука са 
налога Error! Reference source not found. на Светска завера yахоо.гроупс.цом, Фридаy , 
Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ; 29.01.2011 године; Порука са налога Error! Reference source not 
found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 ПМ. 
3.Означење суда пред којм треба одржати главни претрес. 
Први основни суд у Београду. 
4.Предлог које доказе треба извести на главном претресу. 
Да се на главни претрес позову: приватни тужилац и окривљени, суд треба да сазна њихов 
тачан идентитет, и друге личне податке, да суд изврши увид у доказе, приложене емаил 
поруке, и да саслуша оптужене особе да се изјасне по том питању. 
5. Предлог да се окривљени огласе кривим и осуде по закону. 
Да се окривљени по оцени свих доказа изведених на претресу огласе кривим за почињена 
дела увреде и клевете из чланова 170 и 171 КЗС, и претњи. 
у Београду Приватни тужилац 
29.4.2011 године Томислав Крсмановић, улица Станка Пауновића 70, 
11.090 Београд 
ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 
На основу ЗКП подносим 
П р и в а т н у т у ж б у 
Против особа која наступају на Форуму Светска завера под именом Небојша Костић, емаил 
адреса-Error! Reference source not found., и Лазара Павловића емал адреса Error! Reference 
source not found., због почињених кривичних дела увреда из члана 170 КЗС , став 1 и 2, и 
клевета из члана 171, став 1 и 2, КЗС . 
О б р а з л о ж е н ј е 
Лазар Павловић је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference source not found. 
послао емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 
ПМ, у којој тужиоца вређа и клевеће називајући га :'' болесна глава'', ''крпељ'', '' паразит'', 
''дворска луда'', '' лудак''. Дана 29.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. 
шаље емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 
ПМ у којој тужиоца назива будалом, износи увредљиве квалификације на његов рачун.Ћиме 
је починио инкриминисана дела из КЗС , јер је тужилац јавна личност, председник Покрета за 
заштиту људских права, писац више књига, признати јавни посленик. Лазар Павловић тако 
чинећи жели да обезвреди тужиоца у јавности, јер многи читају поруке са Форума светска 
завера. Тужилац предочава суду да је са Лазаром Павловићем и његовом групом у 
дугогодишњем судском спору (Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, 
Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије 
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Број:пр-124/2005, итд). Ови спорови су наводно окончани од ових судова, а припадници тог 
клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана настављају да преко интернета 
грубо клевећу и вређају тужиоца, и да му прете утамничењем и убиством. 
ДОКАЗ: Порука са налога Error! Reference source not found. на Светска завера 
yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ; 29.01.2011 године; Порука са налога 
Error! Reference source not found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 
,2011 8.16 ПМ. 
Небојша Костић је дана 23 .01.2011 године послао емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 2011 
3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, у којој 
прети тужиоцу, назива га '' кромањонац'' . 
ДОКАЗ: :Порука Небојше Костића, Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source 
not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс 
С' обзиром на предње стављам 
П Р Е Д Л О Г 
1. да се пред судом као стварно надлежним закаже и одржи главни претрес 
2. да се на главни претрес позову: приватни тужилац и окривљени 
3. да се окривљени по оцени свих доказа изведених на претресу огласе кривим за 
почињена дела увреде клевете из чланова 170 и 171 КЗС 
у Београду Приватни тужилац 
31.1.2011 године Томислав Крсмановић, улица Станка Пауновића 70, 
11.090 Београд 
----- Оригинал Мессаге ----- 
Фром: Error! Reference source not found. 
То: Error! Reference source not found. 
Сент: Сундаy, Јануарy 23, 2011 3:38 АМ 
Субјецт: [светска_завера] У сусрет 2013: како позвати папу а да нико не примети? 
Крсмане уозбиљи се или цу ти опет искљуцити и телефон и струју, интернет за следећих 10 
година, а мозда и воду па цес онда да писес о томе како је то бити кромањонац у 21 веку. 
Слусам те и видим ако ме наљутис опет цу те телепортовати у зону x тамо си безопасан. 
--- Он Сун, 1/23/11, Боокс <Error! Reference source not found.> wроте: 
----- Оригинал Мессаге ----- 
Фром: Error! Reference source not found. 
То: Error! Reference source not found. 
Сент: Сатурдаy, Јануарy 29, 2011 8:16 ПМ 
Субјецт: Ре: [светска_завера] ?.??????????: 
0 А у којој и каквој дрзави зиви Миодраг Стојадиновиц док ово поруцује Бата Лаки? За 
његову и свацију другу информацију, Бата Лака зиви у Сумадији на неколико километара 
од географског центра дрзавице Србије а родјен је пре неколико прохујалих ратова на само 
неколико километара од данасњег_НОВОГ (од пре неколико дана) званицног центра ове 
нефасистицке дрзаве Србије! Бата Лака сматра и верује да његова дрзава Србија у којој 
сада зиви није НИ САДА и никада није била фасистицка дрзава, мада су њоме ходили и 
цесто владали фасисти па вероватно и данас док ми ово као бајаги дискутујемо-прицамо- 
писемо и нагадјамо! Бата Лака се помало разуме у дрвенарије и Цyбер бонтон а богами и 
пролазио поред "Лазе Лазаревица" на Губеревцу близу кафане Мостар у престоном граду 
Биограду!Нагледао се и наслусао разних будала на разним српским форумима а посебно 
васег "стиценика по демоктатској линији" господина Error! Reference source not found..Тај 
Вас стиценик Боокс Еунетовиц се прехалдумисе под десетином наслова, имена,трабуња 
сваста, куне, прети, цас је палковник па опет јадни пензионер, па председник некаквог 
Покрета за заститу људских птава и тај вас "стиценик" је својевремено ститио Фрању 
Тудјмана па Алију Изетбеговица и јос гомилу "обесправљених" само није успео да застити 
своја људска и нека друга његова "права" вец 35 година. Слусао сам ја тога господина 
"боокса" на многим форумима и снимио сва његова наклапања, клетве, претње, 
пророцанства и остало му је јос то васе "демократско ухљебљеније" где мозе да серња као 
здребе на руду о његовим лицним "бољкама"и неправдама. те напустила га зена, те 
покрали му 30 написаних али необјављених књига,па неколико рацунара, па сина му 
наговарају, зену отудјују, мало брани јевреје, мало се завлаци у гузицу зутима мало Дацицу 
мало Снезани али никако да напипа јос седам патуљака, изгледа ми да му јос само они 
фале.Ајте молим Вас, јавите ми у којој демократској дрзавици зивите г.Миодразе па да 
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наставимо диван. 
1 Бата Лака 
Томислав Крсмановић 7.9.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 
Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова 
Србије 
Предмет: онемогућавање употребе компјутера. 
Жалосно је да вас и вашу структуру злоупотребљавају наши непријатељи који вас 
нахушкавају на поштене грађане, и овога пута завађају са мном. 
Дана 8 септембра о.г. сам као што траје већ дуги низ година био ускраћен у употреби мога 
личног компјутера, у моме раду на књизи Сага о..ићима , фајл-Saga 1965-1975, cela, ovo.doc, у 
ворду, око 20 часова увече овај фајл није могао да се отвори.Слично је било 19 августа ове 
године. Интервенисао је Миша Ивановић, експерт, отклонио је ову опструкцију, што сам му 
платио. 
Вашем министарству се обраћам већи дуги низ година због сличних сметњи у употреби ПЦ, 
интернета, телефона, факса, због других злоупотреба . Као што знате, многи починиоци су 
превремено преминули у нејасним околностима. 
Нажалост, поједине незналице иду острашћено њиховим стопама. 
Ја сам поштен патриота, заслужан грађанин, без икакве мрље на мојој савести и прошлости, 
који одувек заговара исправне процене, помирење и против је насиља. Тако се могу 
понашати према мени само особе лишене разума и вулгарни и примитивни лопови и убице, 
наркомани, пијандуре, , ноторне незналице и самоубице које нису свесне да иду грлом у 
јагоде. 
Могуће је да то чине албански хакери са којима сам ја у рату , који ми прете емајл порукама, 
да нас овде завађају као што су чинили деценијама. 
Али мени не блокира Оштетни захтев албанска мафија, мене не позивају Албанци на 
информативне разговоре, него то чине суд и МУП. 
Ја сам сиромашан, моја пензија је око 300 евра, у дуговима сам, мој син не ради, моја 
сестричина је без прихода а има ћерку од 17 година коју треба издржавати, њеног мужа су 
убили неурачунљиви, иза којих стоји албанска мафија у Београду ( он се тукао са њима), мој 
брат има пензију 12.000 динара. Ја сваки месец плаћам интервенције за ПЦ, телефон, факс, ја 
гладујем, те штете ми наносе ваши сарадници, уместо да се баве криминалцима. ( Они су 
засада богати, а брзо ће увидети да су то данајски поклони). 
Њих злоупотребљавају наши непријатељи, по начелу слаба Србија не може да брани 
територије, да привређује, да се размножава. 
Да ли то значи да се они стављају на страну оних који су убили мога зета и уништили моју 
сестру? Ја се не бавим насиљем, никада нисам починио насиље, нити ћу учинити, томе се 
противим одувек. Али ја нисам сам, имам заштиту моћних држава, Путин је велики човек. 
То треба да знате, живимо у врло сложеним и тешким временима, све може да плане као 
барут са суседима, и у земљи, а то се већ дешава мада то јавност не препознаје, томе су 
криви пре свега они који израбљују народ и киње га и муче . А то чине и ваши поједини 
неодговорни и распамећени сарадници отуђени од закона и народа. 
Ко са ђаволом тикве сади, о главу му се лупају. Очистите полицију од криминалаца, иначе 
ћете доживети судбину Томице Милосављевића! Не дозволите да вас носе моменти и 
лагодан моментални живот. 
То ми чине ваши сарадници, без повода са моје стране. Огромна већина наших полицајаца 
су савесни и поштени професионалци, али нажалост постоје међу њима инфилтрирани 
криминалци , они уместо да се баве криминалцима и преступницима, баве се поштеним 
грађанима. А наводно нема довољно полицајаца. Полицајаца има довољно, али нажалост 
они се не баве преступницима закона, него онима који обелодањују криминал. 
Врло велики број грађана се жали да им МУП прави сметње у употреби 
телекомуникација.Они су згранути таквим сулудим поступцима органа МУП-а, сваки дан 
криминалци краду, проваљују, пљачкају , спроводе насиље, а нико их не онемогућава. А за 
то време полицајци врло савесно надзоравају српску поштену интелигенцију. Народ логички 
резонује: у полицији има криминалаца, корупције, тешких будала, неурачунљивих по 



 74 

безбедност других опасних, оних који нам свима раде о глави. 
Ја сам био током јуна, јула и августа у више наврата био позиван на незаконит начин од 
стране Полицијске управе Београда због мојих жалби на безакоње ваших службеника. 
Ја ћу вам се обратити ЈАВНО врло брзо детаљнијим дописом, а сада вам се обраћам 
захтевом да дате налог да се ОДМАХ и ЗАУВЕК обустави блокада мојих телекомуникација јер 
за то нема законског основа. Против починиоца ћу поднети КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ, као што сам 
ових дана поднео против Полицијске управе Београда. 
Са нама се спрда це свет, и са нашим судијама и полицијом, ја знам да је вама добро, али 
народу је догорело до ноката, све је пред ескплозијом. Ви то не разумете, јер мислите: мени 
је добро- свима је добро. То је тако подешено да вас пасивизирају и намагарче. Ви нисте 
власт коју умишљате, ви сте преплашени извршиоц наређењу великих сила, капо, ја разумем 
вашу ужасну преплашеност, али треба да се понашате одмерено, јер се не ради само о вама, 
него о милионима угрожених људи, на вама лежи огромна одговорност. И ја сам као и ви 
крајње преплашен, шта би било када бих ја сада насрнуо на туђа права, да бих се тако 
улизивао светским моћницима, преко грбаче својих сународника. 
Без обзира на све ово, очекујем од вас да дате налог да то ваши сарадници више не раде. Не 
позивајте ме, све податке имате, нека ваши сарадници са мном комуницирају путем емајла. 
Једноставно нека се не баве са мном него са криминалцима. Уколико обуставите 
опструкције више Вас нигде нећу апострофирати. 
Са разумевањем 
Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 19.4.2010 године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 
Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова 
Србије 
НАЈОШТРИЈЕ ПРОТЕСТВУЈЕМ ПРОТИВ УСКРАЋИВАЊА 
КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА 
Овим путем улажем најоштрији протест поводом прављења систематских сметњи у 
употреби мога компјутера и комуницирања путем интернета. Захтевам од Вас да ОДМАХ 
проверите ове наводе, и предузмете мере да ми се омогући несметана употреба моје 
приватне својине, разуме се, ако ове сметње долазе од Ваших сарадника? 
Лично, као и организација на чијем сам челу, се боримо за поштовање закона, поздрављамо 
значајне помаке у полицији, утолико сам више запрепашћен оваквим поступцима 
неодговорних и очигледно екстремних и изопачених особа; понављам: уколико они потичу 
од стране службеника МУП-а Србије? 
Даље наводим НЕОБОРИВЕ доказе за почињене сметње, изволите проверити ко то чини? Ја 
сам у свакодневном истинском виртуелном рату са албанским и другим саботерима, неки су 
и врло обучени хакери, могуће је да они чине ове опструкције, јер у мени виде патриоту који 
дела за добро и снажење Србије?. Могуће је да то чине поједини мафијашки сегменти 
одметнути од државе, изван структура МУП-а?. 
Уколико је то тачно, онда тако чинећи ми сметају у раду, и уједно ме подмукло завађају са 
МУП-ом, јер је логично да овако оштећени грађанин прво помисли да му то због нечега чини 
званична власт. 
Ако ми ове сметње прави неко други, а не наша полиција, онда је очигледна зла намера. да 
делају по девизи ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ! Зар да нас завађају као неке крпе, зар смо ми на 
нивоу афричких урођеника које западне кућне помоћнице завађају и жедне преводе преко 
воде? У нашој земљи су деценијама били споља лукаво завађани народ и власт, живи сам 
сведок очевидац, зар нисмо извукли поуке? 
Очекујем од Ваших сарадника да ми НАЈХИТНИЈЕ саопште своје налазе? И уколико то спада у 
делокруг њихових компетенција , да такве злоупотребе осујете. 
Уколико ми то чине људи из Вашег ресора, изволите рећи зашто? Ја сам патриота, цео живот 
сам посветио борби за овај народ, за вишестраначку демократију чији сте Ви сада актер 
такође, захваљујући и мени, , у Другом светском рату су усташе убиле тридесетак мојих 
сродника у Сребреници и околини, двоје у Јасеновцу, неки су погинули од усташа у околини 
Сребренице 90-их година 20 века, многи су били невини прогањани од на површним 
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проценама пребрзих комуниста, којима су их поједине западне државе. погрешно 
представиле као наводне'' непријатеље'' . Зар да нас дан данас као највеће будалетине 
завађа и даље ко год стигне? Уколико то раде Ваше службе, уместо да надзоравају лопове, 
провалнике, убице, шверцере дроге , оне који насрћу на полицајце ( колико је само 
полицајаца убијено досада? ), они надзоравају и опструирају поштене патриоте који управо 
упиру прстом у убице полицајаца и мирних грађана. Уколико, овај'' надзор'' долази из Ваших 
структура, не дозволите да Вас манипулишу издајници у Вашим редовима ( они добро знају 
унапред када ће бити нападнути полицајци, када ће бити пљачке банака, итд), да измишљају 
лажи и клевећу поштене патриоте, да сервирају лажи за наивне ( ''свашта прича, лудак, 
узбуњује јавност'', итд-ја то говорим да бих се бранио од истребљења), да би тако правдали 
своје злочине, и измишљали радне задатке, хонораре, који се ћаре на сузама и крви 
милиона Срба. Уколико таквих има у редовима МУП-а, то је наша највећа национална 
срамота и трагедија, антрополошки отпад -олош је на местима где треба да буду врхунски 
професионалци патриоте. 
Срамота-то једино могу да кажем. 
Сметње су трајне, понављају се у дугом временском интервалу, састоје се у имобилизацији 
компјутера, нестајању програма, опструкцији програма, нестајању читавих фајлова, текстова, 
књига, све до порука са отвореним претњама смрћу, насиљем. 
Предочавам да сам у време владавине Тита и Милошевића био жртва перманментних и 
драстичнх сметњи употреби телефона, факса и преписке, подносио сам тужбе, покретане су 
петиције потписиване од стотина сведока, што се може видети у архивама судова, мојим 
књигама, на страницама појединих часописа и листова. 
То се наставља и дан данас. 
ДОКАЗИ: 
Компјутер је исправан, нема вируса. Вебмастер Зоран Димитријевић је упознат са овим 
сметњама ( тел.8511072). 
Од 2000 године до данас је овим поводом поднето више кривичних пријава ( Други 
општински суд у Београду KI.br.2873/07, MУП Србије).Tелеком je нпр.августа 2005 године 
установио неколико стотина узнемиравања телефоном, увреда, претњи смрћу, за месец 
дана ( допис мени од стране Телекома, Србија, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број:118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд. По савету Телекома 
Србија, Извршна дирекција регије Београд, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број:118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд , и Телекома Србија 
број 35063/04 од 20.1.2004 године био је постављен ловац, имају докази код њих). 
У последње време је било неколико пута искључивање мога телефонског апарата из 
телефонског саобраћаја, што доживљавам као провокацију. Нпр.2 јула 2009 године сам се 
обратио надлежним државним органима притужбом због повременог блокирања 
телефонског апараат, број телефона -3511829, ( сведок Мића Слијепчевић, тел..3585246). 
Обавештавам да су ми прављене сметње у коришћењу мога мобилног телефона такође. 
Од 2000 године од када поседујем компјутер , перманентно сам опструиран у раду на компјутеру и интернету, што се 
састоји у 
повременом отежаном функционисању, успоравању, изненадном гашењу програма, нестајању по неколико хиљада 
врло значајних 
фајлова, нестајале су повремено читаве књиге, које сам писао по неколик година. На делу је духовни злочин. Други 
општински суд 
и надлежни државни органи, Провајдер ЕУНЕТ, Ваш МУП Србије, медија, имају велики број мојих притужби овим 
поводом ( 
сведок Зоран Димитријевић, експерт за компјутере тел.8511072). 
У овом времену ми је упућено више претњи смрћу од стране појединаца, или групе 
криминалаца, који су ми такође претили утамничењем, физичким обрачунима , оно што 
нарочито забрињава је што они испољавају интерес за моје здравље, било је и физичких 
насртаја, итд. Овакве претње су биле нарочито присутне у време владавине претходног 
поретка ( нпр. септембра 1997 године сам био озбиљно повређен, то је био покушај 
убиства). Примера ради приказујем неколико догађаја: нападнут сам физички и лакше 
повређен у пределу темена главе, у уторак 14 марта 2000 године око 17 часова на 
шеталишту на Дунавском кеју, у Доњем граду на Дорћолу, од стране једног младића , који 
ме је огребао по глави танком зарђалом бодљикавом жицом, коју је носио у руци, уз гласну 
претњу ’’ страни плаћеник’’ . Поднео сам Кривичну пријаву МУП-у Савски венац , јер сам 19 



 76 

марта 2000 године око 12 часова био нападнут испред апотеке на улазу у круг болница у 
улици Др.Суботића ( из Булевара ЈНА), од стране младића старог око 25 година , који ми је 
понудио да замени 100 $ у динаре, узео је новчаницу, дао ми један део суме у динарима ( 
око 500 динара, уместо 1.800 динара), и док сам ја проверавао колико ми је он дао, он ме је 
физички напао и побегао. Примио сам значајан број претњи преко интернета, нпр.13.4. 2003 
године, на мој Pokret@eunet.yu са налога vesnaeric@rogers.com.:.’’ -idiot, kreten, vucibatina. 
olos, idiot, kreten, umobolnik, gubavac, smrad, ubićemo te, zatočiti u ludnicu’’. Детаљна 
документација , докази и сведоци , се налазе у судовима, и то: Други општински суд-XIIK. 
br.1376/04, KTR.br.909/04, IV Oпштински суд , Посл.бр.I-III-II99/02-VI.cy.1361/04). Окружни 
суд у Београду- Kz.br.1577/05 , K.br.1376/04, Врховни суд Србије, Уставни суд Broj:pr- 
124/2005, itd. Тако је 24 јула 2001 године Dragan Zdravković, zvani Tigar, из Београда, упутио 
мени писмо ( PTT , 11026, ROO 87 129, od 19.07.2001 године), којом приликом ми је запретио 
убиством , нпр.добио сам телефонску поруку смрћу у четвртак 17 маја 2008 г.око 14 часова 
на телефон број. 3511829:” Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих''.Одмах 
затим мој ПЦ и интернет су били у доброј мери онеспособљени за слање порука.О овоме су 
били обавештени МУП, Provider EUNET.YU. Изложен сам провокацијама на јавним местима, 
увредама претњама преко интернета и од стране асоцијалних особа. Дана 31.7.2009 г. сам 
поднео Кривичну пријаву Првом општинском суду у Београду против НН особе коај ме је 
физички напала 28 јула 2009 године, те угрозила моју физичку безбедност, око 15 часова сам 
био нападнут у просторијама Поште у Чика Љубиној улици, на шалтеру где се предају писма, 
док сам чекао у реду да предам препоручено писмо, од стране непознате смеђе особе (PTT 
11102, 5757 28.7.09, 14 часова R, PR137659624RS, 181,0). Нпр. Током јануара 2008 године 
сам добио неколик телефонских порука у којима су изречене отворене претње здрављу ( 
завршићеш на операционом столу , завршићеш као Радовић-напомена : дисидент који је 
отрован, све на мој фиксни телефон број . 3511829, и мобилни тел. -064-3095176). Telekom је 
поставио ловца и зна тачан идентитет починиоца, као и путем e-mail порука , кое су 
прослеђене Другом општинском суду у Београду, МУП-у Србије, МУП-у Раковица, 
Провајдеру EUNET.YU. У овим претњама је речено који здравствени поремећаји ће се 
појавити, што се јасно види из email порука, а то зна и Telekom. Против ових особа чији 
идентитет је установио Телеком, се води поступак пред Другим општинским судом у 
Београду XII.K.br.696/06, судија Небојша Поповић. 
Ако пак то чини неко други, полиција је дужна да заштити грађане. 
Обавештавам Вас да ћу овом допису дати максималан импакт. 
Нећу да грешим душу, да закључујем пребрзо, могуће је да то чини неко изван земље, или 
домаћи криминалци који су злоупотребљени да руше Србију, власт народ, да нахушкавају 
народ на званичну власт( јер народ не разуме, мисли да то чине Влада и министарства , а то 
чини уствари издајничка мафија). 
Очекујући Ваше обавештење. 
Томислав Крсмановић 
- 
Томислав Крсмановић 2 јули 2009 године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu; 
Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Дрина-http://solair.eunet.yu/~tom 
ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ БОРИСУ ТАДИЋУ 
ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ 
Министру полиције Ивици Дачићу 
ДРЖАВНИМ УСТАНОВАМА И ФУНКЦИОНЕРИМА 
НВО 
СПЦ 
МЕДИЈИМА 
ИСКЉУЧЕЊЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА, СМЕТЊЕ У 
УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ, ФАКСА, КОМПЈУТЕРА И ТВ. 
Захтевам најхинтнију интервенцију надлежних државних органа. 
Дана 29 јуна сам се вратио у Београд из околине Љубовије на Дрини , Србија, где сам 
боравио ради развоја туризма , због претњи мојим блиским сродницима од стране 
мафијаша, у исто време су настале сметње у употреби : 
-фиксног телефона, прекид везе, не чује се, повремено искључење апарата, јуче 2 јула сам 



 77 

позвао мајстора Мићу Слијепчевића( 3585246), који ми је инсталирао други телефон, онда 
ми је тај телефон од некога био искључен два часа. Мићо Слијепчевић га је поново пробао 
код њега, није радио, онда је код мене изненадно прорадио ( неко га је укључио). 
-Компјутер, отежано функционисање, ресетовање, успоравање, гашење, недавно је 
необјашњиво нестало неколико хиљада фајлова ( сведок Зоран Димитријевић експерт за 
компјутере, тел.8511072) 
-Мобилни телефон је такође повремено искључен, необјашњиво се гаси тон, не чује се, нема 
регистрованих позива 
-факс, сличне тегобе 
-ово није претеривање, него доказ самовлашћа разуларених мафијаша, који нимало не маре 
за полицију, очигледно да у мојој згради, или у суседству постоји особа сарадник мафијаша, 
која ми даљинским управљачем блокира ТВ, те ме тако често онемогућава да га користим. 
-изложен сам телефонским претњама смрћу, и преко интернета, и мојим блиским, што је све 
документовано и предато Другом општинском суду. 
-Полицијска управа Града Београда је покушала марта 2008 године да ме интернира на 
неодређено време у специјалну установу . 
Предмет сам оваквих репресалија зато јер: 
-то траје већ дуги низ година, од времена Тита и Милошевића, ја сам борац за људска права, 
указујем на разорно насиље мафијаша над незаштићеним клонулим народом Србије 
-тражим Обештећење, водим успешан спор пред Првим општинским судом 
-водим Захтев за Рехабилитацију 
-покренуо сам Захтев за повраћај одузете имовине од оца моје мајке вредне 6 милиона евра 
--покренуо сам туристички замајац у Општини Љубовија ( видети сајт Дрина у прилогу), 
тајкунима смета опоравак Србије.( Имао сам намеру да се јуче вратим на Дрину, сада сам 
везан за Београд за неодређено време, што је и био циљ мафијаша, да ме спрече у развоју 
туризма у родном крају. Напомињем да сам оптерећен астрономским дажбинама у моме 
несебичном раду на овом плану). 
- није само са мном тако, исто то се чини већини грађана Србије, и на многе друге 
начине, подмукло, крајње кукавички ( огромна већина то не препознаје довољно, 
што охрабрује балубизиране мафијаше наркомане, ноторне пијандуре, ограничене 
психопате), то ми чине као и већини грађана зато што сам Србин ( али страдају и 
друге нације у Србији, можда мање). 
- тајкуни овако охрабрују мафијаше да их јачају, да тако руше Србију. 
Дакле, ја сам жрва прогона јер сам Србин, поштен патриота , што развијам Србију, добитник 
сам више признања, научник и писац ( видети лични веб), зато што указујем како су 
ограничени тајкуни психопате, заслепљени ћаром, злоупотребљени и јачани споља да слабе 
Србе и Србију ( наводно да тако снемоћалим грађанима могу лакше отимати), уствари варају 
их да тако изнуре Србе да не могу да бране Косово, Македонију, Санџак, југ Србије. 
Док огроман апарат свакојаких тајних служби без знања Председника 
Републике,Председника Владе , и већине министара, надозорава народ Србије, поткрада га, 
експлоатише, мучи и пије му крв, гура Србиј у читуље и у гробља, дотле мафијаши 
криминалци убијају, проваљују, премлаћују, краду, рекетирају, на моје очи су у мом кварту 
на Миљаковцу 1 недавно ишли јавно и отворено из продавнице у продавницу и отворено 
отимали новац. Нигде полиције, нико не сме да им се одупре.Тако је у целој Србији. 
ПОЛИЦИЈА, СУДИЈЕ И ЛЕКАРИ ДРХТЕ, УЖАСНО СЕ ПЛАШЕ МАФИЈАША, ЈЕР ЊИХ 
ПОДРЖАВА МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА, преко косовских србофоба крволока 
тестераша Чекуа, Тачија и Харадинаја.. Ко је плашљивац нека се уклони и уступи место 
храбријим. 
У иоле нормалној држави, за неупоредиво ситније пропусте, министри полиције и 
правосуђа би одмах поднели оставке. Уместо тога, у Србији уопште не реагују на нечувен 
терор мафијаша. 
Захтевам прекид опструкција. Поручујем тајкунима да ће бити кажњени. Предстоји борба 
против тајкуна, СРБИЈА или ТАЈКУНИ? То је судбинско питање овог момента. Победа ће 
бити наша. Имамо моћне савезнике. То ће сви видети. 
Tomислав Крсмановић, ПРЕДСЕДНИК 
ДРУГО ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Београд 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
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Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, председник Покрета за заштиту људских права, 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Против : НН особа које учестало искучују телефон подносиоца пријаве број 3511829. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Обавеставам Друго општинско јавно тужилаштво да је мој 
телефон број 011-3511829, учестало искључиван из јавног 
саобраћаја, иако је апарат потпуно исправан, без икаквих 
оправданих техничких разлога, о чему је редовно 
обавештавана надлежна Служба Телекома број 977. Последњи 
пут мој телефон је био искључен 3 сепетмбра ове године од 
10 часова 45 минута, све до јутра 4 септембра. О овом 
искључењу сам као и толико пута раније обавестио надлежну 
службу на број телефона 977, чији стручњаци су одмах 
изашли на терен, проверавали у згради, нису нашли никакав 
технички разлог. Као и раније толико пута, мој телефон је 
исти дан прегледао мајстор из зграде Мићо Слијепћевић, 
Станка Пауновића 70, није нашао никакав квар. Сутрадан је 
телефон сам од себе прорадио, после паузе од преко 30 
часова. Стручњаци службе 977 су ми казали, као и раније 
толико пута, да су у питању ‘’ сметње на мрежи’’. 
СВЕДОЦИ: Стручњаци Службе 977. 
Захтевам од вас да установите ко ме онемогућава у 
употреби мога телефона, узима енергију, време, рачуне 
плаћам редовно, и да исто спречите, да виновници буду 
кажњени по закону. 
Ја сам председник Покрета за заштиту људских права, борим се против 
криминогених сегмената, оних који проваљују, пљачкају, краду, рањавају, убијају 
полицајце, руше наш правни систем, слабе државу и нацију, иза њих стоји гео- 
окружење и поједине велике државе, које их злоупотребљавају да преко њих слабе 
нашу државу и народ, да не могу да бране своје територије. 
У Београду, 9.9.2009 године Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ 
Истражно одељење 
ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ 
Приватни тужилац: Томислав Крсмановић из Београда, председник Покрета за заштиту 
људских права, Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Окривљени: НН лица – која су у два наврата, и то 26 јануара и 2 фебруара, отуђила више 
десетина хиљада порука са личног рачунара Приватног тужиоца , чиме су починила кривична 
дела против безбедности рачунарских података, из члана 302-Неовлашћени приступ 
заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података. 
Приватни тужилац је дана 26.1.2009 године радио на личном заједно са Зораном 
Димитријевићем из Гроцке , експертом за рад на рачунарима, и власником провајдера Бгд 
хост, негде око 16 часова је дошло до изненадног логички необјашњивог упада у систем, 
нестанка неколико десетина хиљада фајлова из рачунара приватног тужиоца .Ови нестали 
подаци су од изузетног значаја за приватног тужиоца, јер су садржавали врло значајне 
адресе, дугогодишњу пословну и личну преписку, научне текстове, пословне пројекте, 
бизнис планове, итд. Исто се поновило 2.2.2009 године, када је нестао фајл Биографија са 
сајта ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ. Приватни тужилац напомиње да у његовом рачунару тада 
није било вируса , и да су се овакви нестанци дешавали и раније. Приватни тужилац је 
председник Покрета за заштиту људских права, публициста заслужни јавни прегалац који 
има непријатеље у криминогеним сегментима који то раде. Приватни тужилац се одмах 
затим обратио поднеском Подршки Провидера Еунет. 
ДОКАЗИ: Поменута ИЗЈАВА Зорана Димитријевича , Увид у архиву Провидера Еунет, и у 
рачунар приватног тужиоца. 
Окривљене НН особе су приватног тужиоца годинама узнемиравале телефоном, крајње 
дрско свакодневно опструирале интернет комуницирања, и рад на ПЦ. 
Захтевам истрагу , јер ми је у ранијим телефонским претњама речено да те исте НН особе 
блокирају мој ПЦ, ./ што се може ослушати из листинга Телекома/што се наставља до 
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данашњих дана. Из ових околности, тј из изјаве починиоца које су они сами дали 
телефоном, говорећи да блокирају ПЦ, што је регистровао Телеком , произилази да је сумња 
да они то чине оправдана. У вези чега се тужилац у више наврата обраћао и МУП-у Србије и 
вашем суду ( КИ.бр.2873/07 ), као и надлежној служби Провајдера ЕУНЕТ, Служба ПОДРСКЕ и 
АБУСЕ, они имају поднеске. 
Ова честа опструирања у раду ПЦ тужиоца се дешавају у стану на адреси Станка Пауновића 
70, 11090.Београд, што се тиче времена то повремено траје већ неколико година, и сада, у 
разним часовима дана, када тужиоц ради на ПЦ . Састоје се у следећем: нестајање фајлова, 
успоравање у раду, кочење, блокада појединих програма, повремена немогућност примања 
и слања порука, итд. Не ради се о техничкој неисправности апарата, јер се то дешава од како 
имам компјутер, тј. и кад је био нов, вируси су отклоњени. Обављане су провере, све је било 
у реду. 
Телеком је досада у више наврата постављао ловца, и у неколико наврате установио да је 
било узнемиравања, и то врло бројних, за шта су приложене потврде Телекома ,као докази. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) Тужиоц се обратио вашем 
суду, зато што је већ дуже времена био узнемираван телефоном, што сада није случај, али 
се настављају опструирања у раду са ПЦ. Телеком је био поставио ловца у периоду 05.7.2005 
г до 25.7.2005 године, те је регистровао ова телефонска узнемиравања: 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, БЕОГРАДУ , видети 
КИ.бр.2873/07 
Телеком је и раније у неколико наврата био постављао ловца и регистровао сличне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године., видети 
КИ.бр.2873/07 
Правна служба Телекома је обавестила тужиоца да је поступила по Правилнику за ову сврху, 
и саветовала му да се обрати суду овом тужбом, Телеком ће дати суду идентитет особа НН 
окривљених, то исто су тужиоцу саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије. 
Тужиоц би хтео да из овога поступка искљуци Драгана Тривана његовог суседа, као 
евентуалног поциниоца, који станује на истој адреси ул.Станка Пауновица 70,11090 Београд, 
стан број 3, са којим се измирио.. 
Ради се о описаним кривичним делима. 
Овакви насилнички поступци су за тужиоца снажан стрес, уносе узнемирење, страх, коштају, 
блокирају рад, уизимају време, новац, енергију.Озбиљно му је погоршана несаница, од које 
одавно повремено пати, било је побољшања , сада се погоршала, дакле нанета ми је при 
извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Извештај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станић, од 
24.2.2005 године, видети КИ.бр.2873/07 . 
С’обзиром на предње тужилац ставља 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом закаже и одржи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тужилац, Окривљена НН лица чији идентитет ће 
дати Еунет, установити увидом у меморију ПЦ, Телеком Србија, и Телеком као наведени 
сведок са доказима 
3.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
почињена кривична дела и осуде по закону 
4.Да ми исплате оштету за нанете штете здрављу и друге штете 
у Београду 9.2.2009 године Томислав Крсмановиц 
ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ БОРИСУ ТАДИЋУ 
ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ 
Министру полиције Ивици Дачићу 
ДРЖАВНИМ УСТАНОВАМА И ФУНКЦИОНЕРИМА 
НВО 
СПЦ 
МЕДИЈИМА 
ИСКЉУЧЕЊЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА, СМЕТЊЕ У 
УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ, ФАКСА, КОМПЈУТЕРА И ТВ. 
Захтевам најхинтнију интервенцију надлежних државних органа. 
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Дана 29 јуна сам се вратио у Београд из околине Љубовије на Дрини , Србија, где сам 
боравио ради развоја туризма , због претњи мојим блиским сродницима од стране 
мафијаша, у исто време су настале сметње у употреби : 
-фиксног телефона, прекид везе, не чује се, повремено искључење апарата, јуче 2 јула сам 
позвао мајстора Мићу Слијепчевића( 3585246), који ми је инсталирао други телефон, онда 
ми је тај телефон од некога био искључен два часа. Мићо Слијепчевић га је поново пробао 
код њега, није радио, онда је код мене изненадно прорадио ( неко га је укључио). 
-Компјутер, отежано функционисање, ресетовање, успоравање, гашење, недавно је 
необјашњиво нестало неколико хиљада фајлова ( сведок Зоран Димитријевић експерт за 
компјутере, тел.8511072) 
-Мобилни телефон је такође повремено искључен, необјашњиво се гаси тон, не чује се, нема 
регистрованих позива 
-факс, сличне тегобе 
-ово није претеривање, него доказ самовлашћа разуларених мафијаша, који нимало не маре 
за полицију, очигледно да у мојој згради, или у суседству постоји особа сарадник мафијаша, 
која ми даљинским управљачем блокира ТВ, те ме тако често онемогућава да га користим. 
-изложен сам телефонским претњама смрћу, и преко интернета, и мојим блиским, што је све 
документовано и предато Другом општинском суду. 
-Полицијска управа Града Београда је покушала марта 2008 године да ме интернира на 
неодређено време у специјалну установу . 
Предмет сам оваквих репресалија зато јер: 
-то траје већ дуги низ година, од времена Тита и Милошевића, ја сам борац за људска права, 
указујем на разорно насиље мафијаша над незаштићеним клонулим народом Србије 
-тражим Обештећење, водим успешан спор пред Првим општинским судом 
-водим Захтев за Рехабилитацију 
-покренуо сам Захтев за повраћај одузете имовине од оца моје мајке вредне 6 милиона евра 
--покренуо сам туристички замајац у Општини Љубовија ( видети сајт Дрина у прилогу), 
тајкунима смета опоравак Србије.( Имао сам намеру да се јуче вратим на Дрину, сада сам 
везан за Београд за неодређено време, што је и био циљ мафијаша, да ме спрече у развоју 
туризма у родном крају. Напомињем да сам оптерећен астрономским дажбинама у моме 
несебичном раду на овом плану). 
- није само са мном тако, исто то се чини већини грађана Србије, и на многе друге 
начине, подмукло, крајње кукавички ( огромна већина то не препознаје довољно, 
што охрабрује балубизиране мафијаше наркомане, ноторне пијандуре, ограничене 
психопате), то ми чине као и већини грађана зато што сам Србин ( али страдају и 
друге нације у Србији, можда мање). 
- тајкуни овако охрабрују мафијаше да их јачају, да тако руше Србију. 
Дакле, ја сам жрва прогона јер сам Србин, поштен патриота , што развијам Србију, добитник 
сам више признања, научник и писац ( видети лични веб), зато што указујем како су 
ограничени тајкуни психопате, заслепљени ћаром, злоупотребљени и јачани споља да слабе 
Србе и Србију ( наводно да тако снемоћалим грађанима могу лакше отимати), уствари варају 
их да тако изнуре Србе да не могу да бране Косово, Македонију, Санџак, југ Србије. 
Док огроман апарат свакојаких тајних служби без знања Председника 
Републике,Председника Владе , и већине министара, надозорава народ Србије, поткрада га, 
експлоатише, мучи и пије му крв, гура Србиј у читуље и у гробља, дотле мафијаши 
криминалци убијају, проваљују, премлаћују, краду, рекетирају, на моје очи су у мом кварту 
на Миљаковцу 1 недавно ишли јавно и отворено из продавнице у продавницу и отворено 
отимали новац. Нигде полиције, нико не сме да им се одупре.Тако је у целој Србији. 
ПОЛИЦИЈА, СУДИЈЕ И ЛЕКАРИ ДРХТЕ, УЖАСНО СЕ ПЛАШЕ МАФИЈАША, ЈЕР ЊИХ 
ПОДРЖАВА МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА, преко косовских србофоба крволока 
тестераша Чекуа, Тачија и Харадинаја.. Ко је плашљивац нека се уклони и уступи место 
храбријим. 
У иоле нормалној држави, за неупоредиво ситније пропусте, министри полиције и 
правосуђа би одмах поднели оставке. Уместо тога, у Србији уопште не реагују на нечувен 
терор мафијаша. 
Захтевам прекид опструкција. Поручујем тајкунима да ће бити кажњени. Предстоји борба 
против тајкуна, СРБИЈА или ТАЈКУНИ? То је судбинско питање овог момента. Победа ће 
бити наша. Имамо моћне савезнике. То ће сви видети. 
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Tomислав Крсмановић, ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Димитријевић 3.2.2009 године 
Ул. др.Александра Костића број 13 
ГРОЦКА 
ИЗЈАВА 
Ја доле потписани Зоран Димитријевић, из Гроцке, др.А.Костића бр.13, изјављујем 
под пуном моралном и кривичном одговорношћу, да сам приликом рада на 
компјутеру Томислава Крсмановића из Београда , Станка Пауновића 70, био сведок и 
очевидац, да док смо заједно радили на компјутеру дана 26.1.2009 године, негде око 
16 часова, да је дошло изненада до логички необјашњивог нестанка фајлова Инбокс, 
Сент, Дилит, са налога Покрет, Том, Букс, и других , са више десетина хиљада 
порука. Чиме је власник компјутера Крсмановић претрпео значајне штете. Исто се 
поновило 2.2.2009 године, када је пред нама двојицом нестао фајл БИОГРАФИЈА са 
САЈТА ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ. 
Ја сам признати експерт за рад са рачунарима, имам 20 година искуства на том послу, 
власник сам фирме и провајдера БГД. ХОСТ. Изјављујем да је на делу злоупотреба локалних 
штеточинских хакера, који су то учинили смишљено, са намером да Крсмановића оштете. 
Крсмановићу се то дешавало и раније у више наврата. 
Зна се ко у Србији може надзоравати рад компјутера и интернета, у вези чега се обраћао 
судовима и надлежним државним органима, нажалост безуспешно. Знам да су овакве 
злоупотребе раширене. 
Спреман сам да у вези ове крађе са компјутера сведочим где то затреба. 
ДРУГО ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Београд 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, председник Покрета за заштиту људских права, 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Против : НН особа које учестало искучују телефон подносиоца пријаве број 3511829. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Обавеставам Друго општинско јавно тужилаштво да је мој 
телефон број 011-3511829, учестало искључиван из јавног 
саобраћаја, иако је апарат потпуно исправан, без икаквих 
оправданих техничких разлога, о чему је редовно 
обавештавана надлежна Служба Телекома број 977. Последњи 
пут мој телефон је био искључен 3 сепетмбра ове године од 
10 часова 45 минута, све до јутра 4 септембра. О овом 
искључењу сам као и толико пута раније обавестио надлежну 
службу на број телефона 977, чији стручњаци су одмах 
изашли на терен, проверавали у згради, нису нашли никакав 
технички разлог. Као и раније толико пута, мој телефон је 
исти дан прегледао мајстор из зграде Мићо Слијепћевић, 
Станка Пауновића 70, није нашао никакав квар. Сутрадан је 
телефон сам од себе прорадио, после паузе од преко 30 
часова. Стручњаци службе 977 су ми казали, као и раније 
толико пута, да су у питању ‘’ сметње на мрежи’’. 
СВЕДОЦИ: Стручњаци Службе 977. 
Захтевам од вас да установите ко ме онемогућава у 
употреби мога телефона, узима енергију, време, рачуне 
плаћам редовно, и да исто спречите, да виновници буду 
кажњени по закону. 
Ја сам председник Покрета за заштиту људских права, борим се против 
криминогених сегмената, оних који проваљују, пљачкају, краду, рањавају, убијају 
полицајце, руше наш правни систем, слабе државу и нацију, иза њих стоји гео- 
окружење и поједине велике државе, које их злоупотребљавају да преко њих слабе 
нашу државу и народ, да не могу да бране своје територије. 
У Београду, 9.9.2009 године Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ Ки.Бр.483/09 
Истражно одељење 
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Ки.Бр.483/09 
Дана : 18.02.2009 године. 
ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ 
Приватни тужилац: Томислав Крсмановић из Београда, председник Покрета за заштиту 
људских права, Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Тужени: непозната НН лица 
У складу са вашим дописом, у одређеном року уређујем поднесак. 
Окривљени: НН лица – која су у два наврата, и то 26 јануара и 2 фебруара, отуђила више 
десетина хиљада порука са личног рачунара Приватног тужиоца , чиме су починила кривична 
дела против безбедности рачунарских података, из члана 302-Неовлашћени приступ 
заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података. 
Приватни тужилац је дана 26.1.2009 године радио на личном заједно са Зораном 
Димитријевићем из Гроцке , експертом за рад на рачунарима, и власником 
провајдера Бгд хост, негде око 16 часова је дошло до изненадног логички 
необјашњивог упада у систем, нестанка неколико десетина хиљада фајлова из 
рачунара приватног тужиоца .То је очигледно неко урадио, што сведочи експерт 
г.Зоран Димитријевић. Ови нестали подаци су од изузетног значаја за приватног 
тужиоца, јер су садржавали врло значајне адресе, дугогодишњу пословну и личну 
преписку, научне текстове, пословне пројекте, бизнис планове, итд. Исто се 
поновило 2.2.2009 године, када је нестао фајл Биографија са сајта ТОМИСЛАВ 
КРСМАНОВИЋ. Приватни тужилац напомиње да у његовом рачунару тада није 
било вируса , и да су се овакви нестанци дешавали и раније. Приватни тужилац је 
председник Покрета за заштиту људских права, публициста заслужни јавни 
прегалац који има непријатеље у криминогеним сегментима који то раде. Приватни 
тужилац се одмах затим обратио поднеском Подршки Провидера Еунет. 
ДОКАЗИ: ИЗЈАВА Зорана Димитријевича од 3,2.2009 године , Увид у архиву Провидера Еунет, 
и у рачунар приватног тужиоца. СВЕДОК: Зоран Димитријевић, Др.Алекасндра Костића број 
13, ГРОЦКА. 
Окривљене НН особе су приватног тужиоца годинама узнемиравале телефоном, крајње 
дрско свакодневно опструирале интернет комуницирања, и рад на ПЦ. 
Захтевам истрагу, јер ми је у ранијим телефонским претњама речено да те исте НН особе 
блокирају мој ПЦ, ./ што се може ослушати из листинга Телекома/што се наставља до 
данашњих дана. Из ових околности, тј из изјаве починиоца које су они сами дали 
телефоном, говорећи да блокирају ПЦ, што је регистровао Телеком , произилази да је сумња 
да они то чине оправдана. У вези чега се тужилац у више наврата обраћао и МУП-у Србије и 
вашем суду ( КИ.бр.2873/07 ), као и надлежној служби Провајдера ЕУНЕТ, Служба ПОДРСКЕ и 
АБУСЕ, они имају поднеске. 
Ова честа опструирања у раду ПЦ тужиоца се дешавају у стану на адреси Станка Пауновића 
70, 11090.Београд, што се тиче времена то повремено траје већ неколико година, и сада, у 
разним часовима дана, када тужиоц ради на ПЦ . Састоје се у следећем: нестајање фајлова, 
успоравање у раду, кочење, блокада појединих програма, повремена немогућност примања 
и слања порука, итд. Не ради се о техничкој неисправности апарата, јер се то дешава од како 
имам компјутер, тј. и кад је био нов, вируси су отклоњени. Обављане су провере, све је било 
у реду. 
Телеком је досада у више наврата постављао ловца, и у неколико наврате установио да је 
било узнемиравања, и то врло бројних, за шта су приложене потврде Телекома ,као докази. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) Тужиоц се обратио вашем 
суду, зато што је већ дуже времена био узнемираван телефоном, што сада није случај, али 
се настављају опструирања у раду са ПЦ. Телеком је био поставио ловца у периоду 05.7.2005 
г до 25.7.2005 године, те је регистровао ова телефонска узнемиравања: 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, БЕОГРАДУ , видети 
КИ.бр.2873/07 
Телеком је и раније у неколико наврата био постављао ловца и регистровао сличне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године., видети 
КИ.бр.2873/07 
Правна служба Телекома је обавестила тужиоца да је поступила по Правилнику за ову сврху, 
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и саветовала му да се обрати суду овом тужбом, Телеком ће дати суду идентитет особа НН 
окривљених, то исто су тужиоцу саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије. 
Тужиоц би хтео да из овога поступка искљуци Драгана Тривана његовог суседа, као 
евентуалног поциниоца, који станује на истој адреси ул.Станка Пауновица 70,11090 Београд, 
стан број 3, са којим се измирио.. 
Ради се о описаним кривичним делима. 
Овакви насилнички поступци су за тужиоца снажан стрес, уносе узнемирење, страх, коштају, 
блокирају рад, уизимају време, новац, енергију.Озбиљно му је погоршана несаница, од које 
одавно повремено пати, било је побољшања , сада се погоршала, дакле нанета ми је при 
извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Извештај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станић, од 
24.2.2005 године, видети КИ.бр.2873/07 . 
С’обзиром на предње тужилац ставља 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом закаже и одржи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тужилац, Окривљена НН лица чији идентитет ће 
дати Еунет, установити увидом у меморију ПЦ, Телеком Србија, и Телеком као наведени 
сведок са доказима 
3.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
почињена кривична дела и осуде по закону 
4.Да ми исплате оштету за нанете штете здрављу и друге штете 
у Београду 26.2.2009 године Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПСТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ КТН. бр.1460/06 
ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ 
Приватни тужилац: Томислав Крсмановић из Београда, председник 
Покрета за заштиту људских права, Станка Пауновића 70, 11090-Београд 
Окривљени:НН лица - чији идентитет ће суду дати ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, 
Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица број 1, њихов број 
:118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд 
Благовремено у року од 8 дана од пријема дописа Другог општинског јавног тужилаштва ( 
КТН.бр.1460/06 ,од 9 марат 2007 године) подносим овај ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ. 
Неосновани су аргументи Другог јавног тужилаштва којим се моја кривична пријава одбија. 
Окривљене НН особе настављају да узнемиравају телефоном. Те исте особе ми блокирају 
интернет комуницирања и рад на ПЦ. У вези цега сам се у висе наврата обрацао МУП-у Србије 
и васем суду. .Окривљене особе у својим телефонским позивима то тврде, сто се мозе 
проверити у листинзима телефонских пора код Телекома. 
Циме ме узнемиравају у стану, прете убиством, буде ноцу, не дају ми да спавам, угрозавају 
тако моје здравље, узимају време, новац, енергију. Зато захтевам да се спроведе истрага, 
открију поциниоци, приведу правди, и да ја будем обестецен. 
Вец дуги низ година сам узнемираван телефоном од стране непознатих особа., сто се састоји у 
упорном звоњењу, и дању и ноцу, вербалним увредама, претњама, слањем порука смрти, итд. 
Повремено су ова узенмиравања крајње стресна, замарајуца, поготову када се десавају ноцу. 
Патим од несанице, посто су врло цеста узнемиравања ноцу, онемогуцен сам да спавам мирно 
у моме стану. Узнемиравања су била јако уцестала у лето просле године, данима, недељама је 
телефон звонио ноцу, несаница се нагло погорсала, несаница траје до данас. Телеком је досада 
у висе наврата постављао ловца, и у неколико наврате установио да је било узнемиравања, и 
то врло бројних, за ста прилазем потврде Телекома у прилогу.,као доказе. 
Сада има повремених узнемиравања такодје, мада мање него ли рање, али су довољна да ме 
блокирају у сну, да ми изазивају несаницу. 
Телеком је у лето просле године постављао ловца, и установио је преко сто узнемиравања за 
месец дана. За каснија узнемиравања , све до данасњих дана, сам се обратио Телекому да опет 
поставе ловца, они то одбијају, образлазуци да то не води ницему, опет це установити да је 
бил узнемиравања, и иста прица испоцетка. 
Дакле, Телеконм, одбија да поново постави ловца. Они су ми саветовали да поднесем Тузбу 
суду, сто сада циним. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица број 
1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) се обрацам васем суду, зато сто сам 
вец дузе времена био узнемираван телефоном. Сто се састојало у звоњењу, када дигнем 
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слусалицу нико не одговара, цује се дахтање, или пак понекад псовке, увреде, клевете, претње 
смрцу, итд. Звоњења су цесто бивала и ноцу, сто ме је ометало у сну. Напомињем да се радило 
о неколико разлициих лица не само о једној особи. Повремено би оваква узнемиравања се 
смањила а понекад су добијала у интензитету, сто је било повремено, и трајало би по неколико 
недеља.Тако је било у јуну, јулу и августу ове године. Телеком је био постави ловца у периоду 
05.7.2005 г до 25.7.2005 године те је регистровао ова телефонска узнемиравања: 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд 
У овоме периоду је било свакодневно, дању и ноцу, на десетине позива анонимних особа, то 
је била истинска тортура, врло интензиван стрес, нароцито ноцу, био сам спрецен у раду, 
свакодневном зивоту, мирном ноцном сну-а патим од несанице за ста поседујуем лекарске 
налазе, моја несаница се нагло и трајно појацала, био сам препласен јер су ми претили лицној 
безбедности. 
Телеком је и раније у неколико наврата био остављао ловца и регситровао слицне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија мени Број 35063/04 од 20.1.2004 године. 
Правна слузба Телекома ме је обавестила да је поступила по Правилнику за ову сврху, и 
саветовала ме да се обратим суду овом тузбом, Телеком це дати суду идентитет особа НН 
окривљених, то исто су ме саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије. 
Јос увек има повремених истинских узнемиравања, повремено се јави неко са претњом, 
увредама, то су исте те особе, сто се десава у висе наврата до данасњег дана. Напомињем да 
Телеком испољава нервозу, саопстава да не вреди постављати ловца бесконацно, ухватице 
поциниоце опет, и ниста, казу да треба да их тузим суду. 
Ова узнемиравања се настављају до данасњих дана, она су истинска тортура, разорна по мој 
сан, по моје здравље. 
Ради се о врло озбиљним кривицним делима.: 
-- 
-Цлан 344 КЗСрбије-Насилницко понасање:јер ме наведени НН поциниоци годинама 
неометано грубо вређају, прете, злостављају ме даноноцно, врше насиље према мени , 
дрско и безобзирно насилницки се понашају , значајно угрожавају моје спокојство, теже 
ремете јавни ред и мир, узнемиравају ме у моме стану, ометају да спавам, прете, вредјају. И то 
врло методицно, упорно, дуготрајно. У прилогу докази Телекома. Дошло је до тешког 
понижавања мене од стране њих. 
Оваквим насилницким поступцима је мени нанета озбиљна телесна повреда, јер ми је 
озбиљно погорсана несаница, од које одавно повремено патим, било је побољсања , сада се 
нагло погорсала, дакле нанета ми је при извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Известај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станиц, од 
24.2.2005 године. 
-Злостављање и муцење, Цлан 137 КЗС, јер ме тако цинеци годинама злостављају, 
поступају на начин којим се вређа моје људско достојанство, 
Оваквом применом силе, претње, и на друге описане недозвољене начине су ми 
нанели велики бол и тешке патње с циљем да ме незаконито застраше , казне, сто 
цине из побуде засноване на облику политицке дискриминације, јер се ради особама 
са којима се судим пред васим судом ( предмети-Драган Триван, Весна Мијаиловиц, 
други:П.бр.6878/05; К.1438/05; ВИ Су.бр.117/06;XXИ-П.бр.9742/04;П.бр.1320/06), који 
тврде да ми то цине због мојих активности застите људских права, и сто сам 
председник једне политицке странке. 
-Угрозавање сигурности из Цлана 138, КЗСрбије, њиховим претњама да ће напасти на 
мој живот или тело, мога сина, сто се види из снимљених порука од стране Телекома. 
-Теска телесна повреда из Цлана 121 КЗС(1)-овако цинеци су ме теско телесно 
повреди , нанели стете здрављу, тешко га нарушили трајно, ослабили моју радну 
способност, драстицно умањили квалиет зивота, све из побуда политицког 
ревансизма. 
Докази су: прилозена лекарска потрвда, листинг телефонских позива из архиве 
Телекома.- 
С’обзиром на предње стављам 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом заказе и одрзи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тузилац, Окривљена НН лица цији идентитет це дати 



 85 

Телеком Србија, и Телеком као наведени сведок са доказима 
3.да се прибави од Телекома листинг са свим подацима и на претресу процита 
4.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
поцињена кривицна дела и осуде по закону 
5.Да ми исплате остету од 800.000 динара за нанете стете здрављу и друге стете 
у Београду 21.4.2007 године Томислав Крсмановиц 
Томислав Крсмановић 17.4.2006 године 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд 
Тел-3511829;Моб.тел-064-3095176; Error! Reference source not found. 
Господин Мирко Ђорђевић, дипл.инж.ел 
Инспектор телекомуникација, Република Србија, Министарство за телекомуникације 
Сектор за телекомуникације 
Предмет: Ваш одговор Број:345-07-00065/2006-13, од 13.3. 2006 године, на моју представку 
Поштовани господине Ђорђевићу, 
Хвала на Вашој интервенцији и допису. Желим да Вам предоцим да се не ради о исправности 
или неисправности телефона, него о злоупотреби телефона, факса, интернета, сто сам 
претходно објаснио. 
То је дело специјалнх слузби при МУП-у Србије( БИА, итд). МУП под мудрим водјењем 
Министра г.Јоцица остварује знацајне помаке, али не успева да демонтира криминалце који су 
заузели позиције у тајним слузбама МУП-а.Ове тајне фиљале су национални и дрзавни 
проблем број 1. Једноставно оне русе дрзаву и нацију, регенерису криминал на свим нивома, 
стварају невидјен хаос, насиље. 
Ради се о особама недораслим за такве врло знацајне функције.( знамо њихова имена:Легија, 
Цуме, Сиптар, Будала, Гумар, Салабајзери, итд, итд). Зар није доказ овој тврдњи да сметају 
многим искреним патриотима у раду ? Њих као такве злоупотребљава гео-окрузење и многи 
наси други непријатељи, да их јацају, и тако да дестабилизују земљу и нацију. 
Мало су Будале и Салабејзери сада попустили у узнемиравањима. Уколико наставе бицу 
слободан да Вам се јавим да трагамо за ресењима. Поготову јер се многи на њих 
зале.Досадили су и Богу и људима. 
с’постовањем 
Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У 
БЕОГРАДУ XИИ.К.бр.696/06 
ПРИВАТНА ТУЖБА СА ОШТЕТНИМ ЗАХТЕВОМ 
Приватни тужилац: Томислав Крсмановић из Београда, председник 
Покрета за заштиту људских права, Станка Пауновића 70, 11090-Београд 
На основу ЗКП подносим ПРИВАТНУ ТУЖБУ СА ОШТЕТНИМ ЗАХТЕВОМ против : 
:НН лица - чији идентитет ће суду дати ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Извршна 
дирекција регије Београд, Извршна јединица број 1, њихов број :118252/05 
, од 03.8.2005 године-Београд 
По савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица број 1, 
њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) се обраћам вашем суду, зато што сам 
већ дуже времена био узнемираван телефоном..Тако је било у јуну, јулу и августу 2005 године, 
то траје у мањој мери и данас.Телеком ми је саопстио да це на вас захтев дати идентитет 
поциниоца, уз напомену да их је било висе. Правна слузба Телекома ме је обавестила да је 
поступила по Правилнику за ову сврху, и такодје ме саветовала да се обратим васем суду овом 
тузбом, то исто су ме саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије.Сви су ми саопстли да це 
Телеком дати податке до којих је досао постављањем ловца. 
Ова НН лица су ме узнемиравала телефоном, претила, даноноцно, данима, недељама, 
месецима, годинама, сто се састојало у у упорном звоњењу, када дигнем слусалицу нико не 
одговара, цује се дахтање, или пак понекад псовке, увреде, клевете, претње смрцу, итд. и 
дању и ноцу, итд. Повремено су ова узнемиравања била крајње стресна, замарајуца, поготову 
када су се десавала ноцу, сто ме је ометало у сну. Напомињем да се радило о неколико 
разлициих лица не само о једној особи. Повремено би оваква узнемиравања се смањила а 
понекад су добијала у интензитету..Патим од несанице, посто су врло цеста узнемиравања 
ноцу, онемогуцен сам да спавам мирно у моме стану. Узнемиравања су била јако уцестала у 
лето просле 2005 године, данима, недељама, месецима је телефон звонио ноцу, несаница се 
нагло погорсала, несаница траје до данас. Телеком је досада у висе наврата постављао ловца, и 
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у неколико наврата установио да је било узнемиравања, и то врло бројних, за ста прилазем 
потврде Телекома у прилогу.,као доказе. Сада има повремених узнемиравања такодје, мада 
мање него ли рање, али су довољна да ме блокирају у сну, да ми изазивају несаницу. Могу се 
опет појацати, уцестати. 
Прилазем конкретне податке о времену и месту изврсења кривицних дела. Ова узнемиравања 
трају годинама, узнемираван сам у моме стану на адреси Станка Пауновица 70, 11090-Београд, 
преко мога телефона број 3511829. На мој захтев Телеком је у висе наврата постављао ловца, и 
неколико пута је установио да је било злонамерних узнемиравања. У прилогу доказ, допис 
Телекома ,Србија .Предузеце за телекомуникације, Изврсна дирекција Београд 1, број 
118252/05 ,од 3.8.2005 године којим сам обавестен да је у периоду за које време је био 
постављен ловац на мој захтев од 5.јула до 25 јула 2005 године, било узнемиравања. Према 
мојој евиденцији, било их је пар стотина, сто се мозе проверити листингом од стране Телекома. 
У овоме периоду је било свакодневно, дању и ноцу, на десетине позива анонимних особа, то 
је била истинска тортура, врло интензиван стрес, нароцито ноцу, био сам спрецен у раду, 
свакодневном зивоту, мирном ноцном сну-а патим од несанице за ста поседујуем лекарске 
налазе, моја несаница се нагло и трајно појацала, био сам препласен јер су ми претили лицној 
безбедности 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд. Детаљни подаци се могу добити 
од Телекома на захтев суда. 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија мени Број 35063/04 од 20.1.2004 године.( који суд мозе добити 
од Телекома, као и детаљне податке за тај период времена). 
Јос увек има повремених узнемиравања, повремено се јави неко са претњом, увредама, то су 
исте те особе, али много редје него раније.Са напоменом да је и раније било затисја, да би 
опет запоцињало, те тако мозе опет поцети.. Напомињем да Телеком испољава нервозу, 
саопстава да не вреди постављати ловца бесконацно, ухватице поциниоце опет, и ниста, казу 
да треба да их тузим суду.. 
Ради се о врло озбиљним кривицним делима.: 
-Цлан 344 КЗСрбије-Насилницко понасање:јер ме наведени НН поциниоци годинама 
неометано грубо вређају, прете, злостављају ме даноноцно, врше насиље према мени , 
дрско и безобзирно насилницки се понашају , значајно угрожавају моје спокојство, теже 
ремете јавни ред и мир, узнемиравају ме у моме стану, ометају да спавам, прете, вредјају. И то 
врло методицно, упорно, дуготрајно. У исто време дошло је до тешког понижавања мене од 
стране њих. 
Оваквим насилницким поступцима је мени нанета озбиљна телесна повреда, јер ми је 
озбиљно погорсана несаница, од које одавно повремено патим, било је побољсања , сада се 
нагло погорсала, дакле нанета ми је при извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Известај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станиц, од 
24.2.2005 године. 
-Злостављање и муцење, Цлан 137 КЗС, јер ме тако цинеци годинама злостављају, поступају на 
начин којим се вређа моје људско достојанство. Оваквом применом силе, претње, и на друге 
описане недозвољене начине су ми нанели велики бол и тешке патње с циљем да ме 
незаконито застраше , казне, сто цине из побуде засноване на облику политицке 
дискриминације, јер се ради особама са којима се судим пред васим судом ( предмети-Драган 
Триван, Весна Мијаиловиц, други:П.бр.6878/05; К.1438/05; ВИ Су.бр.117/06;XXИ- 
П.бр.9742/04;П.бр.1320/06), који тврде да ми то цине због мојих активности застите људских 
права, и сто сам председник једне политицке странке. 
-Угрозавање сигурности из Цлана 138, КЗСрбије, њиховим претњама да ће напасти на мој 
живот или тело, мога сина, сто се види из снимљених порука од стране Телекома. 
-Теска телесна повреда из Цлана 121 КЗС(1)-овако цинеци су ме теско телесно повреди , нанели 
стете здрављу, тешко га нарушили трајно, ослабили моју радну способност, драстицно 
умањили квалиет зивота, све из побуда политицког ревансизма. 
С’обзиром на предње стављам 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом заказе и одрзи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тузилац, као сведоци представници Телекома, 
Србија, те окривљена НН лица цији идентитет це дати Телеком Србија, 
3. Прилазем ДОКАЗЕ: 
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- прилозени дописи Телекома Србија о узнемиравањима, а Телеком зна идентитете тих особа 
-податке о идентитету поциниоца це дати ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Изврсна дирекција регије 
Београд, Изврсна јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд), да се 
прибави од Телекома листинг са свим подацима и на претресу процита .Дакле, Телеком ми је 
саветовао да се обратим суду, а да це они на захтев суда дати податке о поциниоцима, 
времену , броју узнемиравања, садрзају телефонских порука, нацину на који су поцињени 
- Известај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станиц, од 24.2.2005 
године.,из кога се види да је досло до погорсања несанице 
. 4.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
поцињена кривицна дела и осуде по закону 
5.Да ми исплате остету од 800.000 динара за нанете стете здрављу и друге стете 
6.Молим суд да поступи по закону, јер ја сам угрозен вец годинама од наведених поцинилаца, 
те да се окривљени огласе по оцени свих доказа изведених на претресу кривим за наведена 
кривицна дела из цланова Кривицног законика, и осуде по закону, и да ми исплате остету коју 
тразим. 
у Београду 15..4..2005 године Томислав Крсмановиц 
Покрет за заштиту људских права у Београду, 23.1.2003 шгод. 
( Error! Reference source not found.) 
Ц/О Томислав Крсмановиц, Станка Пауновица 70, 11090- Београд 
Тел/фаx 3911829; 
Error! Reference source not found. 
ИСИЛ, УСА-Yугославиа-www.орг; Error! Reference source not found. 
Томислав Крсмановиц-хттп://солаир.еунет.yу/~том1/ 
Влади Србије, за др.Зорана Ђинђица 
Министарству правосуђа Србије, за др.В.Батића 
МУП-у Србије, за министра Душана Михајловића 
Министру телекомуникација Републике Србије, за госпођу Марију 
Рашету-Вукосављевић 
Министру телекомуникација СР Југославије, за министра Божидара 
Миловића 
Телекому, Србија 
МЕДИЈИМА 
Сметње у употреби 
телекомуникација. 
Обавеставам вас о драстицном онемогуцавању мога права на употребу телефона, факса, 
интернета и преписке које се спроводи отворено и дрско и даље као за време Слободана 
Милосевица.а сто спроводе надлезне дрзавне слузбе а са циљем да блокирају активности насе 
организације. Ове сметње су таквог опсега и интензитета ,да сам ја дрзан, као и раније у 
истинској телекомуникационој блокади и изолацији . 
Ове сметње су истинска свакодневна тортура и рад са ПЦ, телефоном и факсом је врло стресан 
и подразумева губљење времена, новца и енергије. 
Тако сам ја у доброј мери онемогуцен да комуницирам са сарадницима, сродницима, 
пријатељима, разним организацијама и са јавносцу. 
Упозоравам да нам се многи градјани зале на слицне блокаде и злоупотребе. 
1.Телефон број 3911829који је проверен и исправан, као и мобилни телефон број 064-1693893. 
Цесто не могу користити телефон, који је блокиран, линије заузете, други ми се цесто зале да 
не могу да ме добију, да нисам код куце а ја сам у то време био у моме стану, не цује се , сусти, 
многе људе не могу никако да добијем, треба дуго окретати број да се добије веза, прекида се, 
има и претњи убиством и на друге нацине, узнемиравања ноцу.Телеком је поставио ловца и 
установио је да је било претњи узнемиравања али да наводно не могу да установе идентитет 
поциниоца. Купио сам мобилини телефон, (о64-1693893) али није досло до побољсања, ја сам 
и даље дрзан у телефонској блокади.јер јер ме многи обавеставају да не могу да ме добију ни 
на мобилини телефон. Цесто је било у прослости да је Телеком испоруцивао преувелицане 
рацуне за телефон, сто се и мени ранијих месеци десавало( сада је то у границама нормале), 
недавно је моме сину и његовој мајци испоруцен нетацан астрономски висок рацун за 
телефон( преко 1.000 ДЕМ) . 
2.Факс. ,који је на истом броју телефона, проверен је и исправан је.Имам слицне тескоце са 
употребом факса- тескоце слања факс порука, не мозе да се добије веза, прекида се на пола, 
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нецитко, други саљу а ја не добијам. 
3.Интернет и ПЦ.Посебан и крајње муцан и тезак проблем је рад са ПЦ и интеренетом који је 
повремено велики стрес и истинска тортура: упади у систем, успоравања, тескоце уцитавања, 
тескоце добијања везе са провајдером ЕУНТ-Yу., слање вируса, прекиди, рецетовања, крадје 
времена, узимање простора на хард дисцу, нестајање фајлова, (последњи пут 22 октобра 2001 
када је нестао Инбоx са 600 врло вазних порука),поруке не стизу до нас или до дестинатора, 
измена садрзаја порука, изазивања кварова, блокада рада миса, атаци хакера,посебан 
проблем је рад са насом дискусионом групом ЉУДСКА ПРАВА на којој има преко 400 уцесника, 
од којих вецина уопсте не добија поруке итд. Сто све узима време, енергију, новац и нервира. 
Рад са ПЦ је свакодневна зебња и стрес. Они који то цине у исто време прете и телефоном и 
казу да ми то цине. Моме сину Милану( 1981) је прецено да це му унистити ПЦ сто се и десило, 
ПЦ се запалио одмах после телефонске претње Милану озбиљно је остецен. 
4.Преписка. Писмо послато од УНЕСЦО Парис дана 8.11.2002 године уопсте није стигло до 
мене него ми је послато поново факсом уз напомену да је вец послтао постом, никада није 
стигло. сто сам набавио ПЦ. 
Ви требате да установите идентитет. поциниоца и да их приведете правди и мени омогуците 
право на слободу комуницирања... 
Последњих месеци сам се обрацао Телекому, Србија., нпр.15.11.2001 године број 60663 у вези 
преувелицаног рацуна за телефон( стотине хиљада градјана се зале на преувелицане рацуне за 
телефон),Еунету,судовима и МУП-у, без резултата.,одговор МУП-а Србије од 26.10.2001 
бр.4474/2001-3 је да нема описаних узнемиравања.и сметњи. Министарству саобрацаја и 
телекомуникација Србије дана 25.10.2001 њигхов одговор од 7.2.2001 године да није 
установљено да постоје злоупотребе. Провајдер Еунет. ме упуцује на надлезне дрзавне органе, 
Андреј Беднарек, из Мининистарства саобрацаја и телекомуникација, Сектор за телефонски 
саобрацај, упуцује на МУП у Телеком, , Другом опстинском јавном тузиластву у Београду 
ктн.бр.1052/2000 од 2.5.2001 године, Кривицна пријава Одељењу унутрасњих послова 
Раковица од 15.2.2001 године, .дана 15.3.2002 сам поднео Кривицну пријаву Првом 
опстинском суду у Београду у вези крсења ових права од 1975 године до данас захтевајуци 
обестецнеје и казњавање поциниоца на ста нисам добио одговор а злоупотребе се појацавају. 
Захтевам од вас да ОДМАХ: 
-предузмете мере да ове блокаде престану 
- да поциниоци буду приведени правди 
-и од медија да ове поруке обзнане 
Томислав Крсмановиц. 
БЛОКАДА ИНТЕРНЕТАПокрет за заститу људских права ( 
тП:/солаир.еунет.yу/~покрет/покрерт.хтмл) 15.8.2000 године. 
Министру телекомуникација Републике Србије 
Захтевамо од Вас да одмах предупредите сметње које нам праве хакери СДБ у раду са насим 
ПЦ и интернет комуницирањима, као и у слању факс порука, писама, и у телефонирању. 
Сметње у интернету су таквог интензитета последњих дана да је крајње отезано или цесто и 
онемогуцено да примамо и саљемо поруке. Сметње се огледају у следецем: иако је ПЦ скоро 
нов и пентијум, исправан, без рационалног техницког разлога поруке не моземо да саљемо, 
или оне које саљемо не стизу до примаоца. Поруке које нама саљу не стизу до нас цесто. Или 
стизу поруке измењеног садрзаја. Врло су цести хакерски упади у нас систем, прекидања, 
разбијања система, сто захтева цеста ресетовања. Нас Форум ЉУДСКА ПРАВА има посебне 
тескоце у функционисању које се огледају у упадима неовласцених лица у систем, слању 
порука у тудје име, нестизању порука на Форум, или добијању порука са Форума које ми нисмо 
слали. 
Цесто је врло отезано пребацивање порука на мрезу и обратно. Нас wебс је такодје угрозен 
нападима хакера који секу и краду фајлове, скрацују их, убацују тудје поруке и мењају смисао 
насих текстова. Долази цесто до блокада у раду , коцења, искакања, упозорења и других 
сметњи..Висе пута су нестали фајлови и делови текста, као и поруке сместене у "сент", итд.Било 
је и крадје времена у висе наврата. 
Овакве сметње су таквог интензитета и уцесталости да ометају рад, воде губитку времена, 
енергије, губитку поверење и на крају кваре нов ПЦ. Ако се тако настави ПЦ це бити унистен. 
Праве нам се слицне сметње у употреби факса, насе поруке је понекад врло теско послати, 
пали се непотребно црвени сигнал,не иду поруке, или ако оду цесто не стигну до дестинатера, 
или ако стигну нецитке су и нејасне. 
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Или нама факс поруке које су послате не стизу. 
Наса преписка је такодје отезана, писма не стизу, нама или другима којима ми саљемо. 
Јос веце проблеме имамо са употребом телефона јер је за нас телефонирање крајње стресан и 
напоран посао, везе цесто врло теско добијамо, треба нам дуго времена да ( заузето, отсутност, 
итд),или нас вецина људи који телефонирају не могу да добију телефоном. Цесто нам се 
испоруцују енормни рацуни за телефон. 
Овакви поступци су супротни закону и представљају драстицно крсење закона и права на 
телекомуникације путем интернета, телефона, факса и преписке. Ми смо легална политицка 
организација и овакви поступци су утолико тези прекрсај јер се ми залаземо за постовање 
законитости и права градјана. 
Овако се не поступа само са нама него са многим градјанима,ил цак са вецином. 
Створена је хаотицна ситуација са правима на телекомунцирање и В као министар сте 
одговорни да обезбедите градјанима права која им припадају по закону. Уколико то нисте у 
стању онда дајте оставку и уступите место онима који имају висе храбрости и струцности да се 
ухвате у костац са онима који оробљавају насу нацију и слабе је да не мозе да брани своје 
територије и интересе. 
Ви цете због оваквог стања бити стављени на стуб оптузбе и сносицете последице. 
Захтевамо од Вас да предузмете најхитније мере да се овакве злоупотребе предупреде и да 
нам се омогуци да користимо наса права која нам припадају. 
Томислав Крсмановиц 
ПОКРЕТ ЗА ЗАСТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 27.7.1999 године 
Мутапова 12, 11.000-Београд, Тел/фаx-3911829 
Error! Reference source not found. 
ИСКЉУЧЕЊЕ ТЕЛЕФОНА 
Обавеставамо јавност да је нас телефон 3911829 био у висе наврата последњих дана 
искљуцен из употребе, последњи пут синоц у понедељак 26 јула од 20 цасова до 6 цасова 
данас. Насе провере код постанских органа нису дале резултата, телефон није двојник, није 
искљуцван због неплацања, вероватно техницке сметње. Има претњи телефоном и испорука 
преувелицаних и нетацних рацуна. 
Слицне тескоце имамо и у употреби телефакса, линија је заузета, копија бледа, или не стизе, 
пали се црвено светло. Техницар је проверио масину, исправна је. 
Уцестале су сметње у употреби ПЦ-Интернета, тескоце у добијању везе са провајдером ЕУНЕТ, 
поруке не стизу, тескоце у корисцењу насе wебстранице, крадја времена. 
Ове сметње су такве уцесталости и интензитета да доводе до свакодневних застоја и 
блокирања насег рада и губитака времена и нервирања. А то и коста много. 
На делу је репресивна мера апарата према насој организацији за заститу људских права. 
Ми знамо да својим активностима никоме не сметамо, поготову у данасње време свеопстих 
и острих критика вецине градјана окренутих према поретку. Напротив, ми зелимо да миримо 
позавадјане субјекте и да ресавамо конфликте. Изгледа да весницима завада зато и сметамо и 
зеле да нас испровоцирају, да инсценирају сумњицења у правцу нас, да нас претварају у 
сумњива лица и организације, а да би тако сирили позар лосих процена, завада, конфузија и 
позива на хајке и обрацуне. И себи обезбедили радне задатке. И на крају крајева униставали 
ово мало сто нам је остало од дрзаве и зивота. 
Позивамо организације за заститу људских права и опозиционе странке да нас подрзе и 
независна медија да ове податке обзнане. 
Томислав Крсмановиц 
председник 
Томислав Крсмановиц у Београду, 
3.8.1999.године 
Станка Пауновица, 70, стан бр.3 ,11090-Раковица, Београд 
Телефон-3911829; Покрет за заститу људских права- 
хттп://солаир.еунет.yу/~покрет/покрет.хтмл 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
Предузеце за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д.Београд 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ПРЕДУЗЕЦА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ РАЦУНА ТТ УСЛУГА 
Овим поднеском улазем Захтев за проверу исправности рацуна ТТ услуга, за месец 02.1999 
године у износу од 196,69 динара, посто је Слузба ТТ прихода одбила 29.7.1999 године моју 
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Рекламацију за овај месец,поднету 16.03.1999 године, под бројем 05/09322, број мога 
телефона је 3911829. 
Напомињем поново да је рацун преувелицан и да се ради о појави која погадја врло велики 
број телефонских претплатника. Ви мени систематски испоруцујете преувелицане рацуне за 
телефон, мојој мајки(558 799) сину и његовој мајки(475467).Нама се обраца свакодневно врло 
велики број градјана који се зале на поткрадања Телекома- Србија. У прилогу насе саопстење 
од 24.7.1999 године"ПОНОВО ЕНОРМНО УВЕЦАНИ РАЦУНИ ЗА ТЕЛЕФОН". 
Захтевамо од вас да престанете да нас поткрадате. 
Томислав Крсмановиц, председник Покрета за заститу људских права 
ЧЕТВОРОМЕСЕЧНО ТЕЛЕФОНСКО МАЛТРЕТИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ 
КРСМАНОВИЋ СА ЦЕРАКА II НЕ ПРЕСТАЈЕ-НЕВОЉА ЗБОГ ИМЕНА-«Новости» 
од 11. 3. 1990 године) 

 Најлогичнија подударност мог имена са једним политичким дисидентом може бити прави узрок невоља, јер сам ја 
аполитична особа – прича нам Томислав Крсмановић, са Церака II 
НЕСПОРАЗУМ, нечије неслане шале или непријатан стицај околности – на све се 
од вога може помислити кад је у питању четворомесечно телефонско терорисање 
породице Томислава Ж. Крсмановића са Церака. Даноноћне телефонске претње и 
чудна итересовања за њихово здравље је велика невоља ове петочлане породице, јер 
превазилазе сваку меру. Поготово што не памте да су се ма коме замерили. 
У Београду постоје у телефонским именицима три Томислава Крсмановића, од којих 
је један све познатији на новом небу наше алтернативне политичке сцене. Али то 
није антијунак наше приче, кога је синоћ посетила ноћна екипа «Новости», у 
његовом стану, уз једину молбу да не објавимо његову тачну адресу, јер му је таквих 
невоља преко главе. 
на почетку сам мислио да се неко неумесно шали, јер сам ја аполитична личност, па нисам схватио претње у стилу да 
ће ме 
неко убити, као и моје политичке циљеве – објашњава редом своју муку «наш» Крсмановић – Како је ова појава била све 
учесталија схватио сам озбиљност ситуације, поготово што поред супруге, у стану са мном су и моја три малолетна 
синчића. Ја сам свим тим изненадним саговорницима објашњавао да је у питању неспоразум. 
Каже да су се људи јављали из целе Југославије: Чачка, Градишта, Пожаревца, 
Сарајева, Сиска, а да је најупорнија била једна жена са острва Крка и да је 
наглашавала како је занимају чисто економски проблеми. Међутим, никад није 
ближе објашњавала о чему се заправо ради. 
Најтеже ми пада што узнемиравају децу кад нисмо код куће – објашњава нам Зорица, Томиславова супруга – Некад се 
само 
јаве очигледно љутити повишени тонови на језику који не разумем. Једна комшиница која је случајно подигла 
слушалицу, код нас у стану, каже да је то албански језик, ја то не могу да тврдим. Ми иначе живимо веома мирно, 
тако да 
не видим ни један разлог да неко специјално нас, овако, малтретира. 
Њихове комшије потврђују нам ове речи. Како телефонирање овакве природе не 
јењава Томислав се жалио и СУП и ПТТ, па очекује да ће проблем ускоро решити 
заменом телефонског броја. Често се дешава да се он и супруга раније враћају са 
посла јер се њихова малолетна деца све више плаше да сами остају код куће. 
Најлогичније је да та подударност са именом и презименом тог политичког алтернативца могло је бити прави узрок 
ове 
невоље, прича даље Томислав – Политику не коментаришем, чак ни уз кафу, а једино када се породично «празникујемо» 
је ватрено навијање за «Црвену звезду» али то нам може бити само врлина! 
Надајмо се да ће надлежне службе којима се Томислав обратио убрзо решити не мали проблем његове породице и 
повратити добро расположење и стабилност кућног мира, по коме их комшије и пријатељи, како нам рекоше, одувек 
познају. 
Н.Вуковић 
Томислав Крсмановић добио признање Evoy Award 
Часопис ISIL-а Freedom Network News- no.55, March/April 1999 
ISIL-Међународно друштво за индивидуалне слободе, Сан Франциско- 
Резиме. Копенхаген, Данска, 19 марта 1999 године. 
“Томислав Крсмановић, српски дисидент је други добитник признања ИСИЛ-а 
Evoy Award које му је уручено 19 марта 1999 године у Парламенту Данске у 
Копенхагену.” (Статуа, без икаквог новчаног износа). 
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“Овогодишње признање је уручено врло храбром човеку, који је посветио цео свој 
живот борби за људска права. Он наставља сваки дан да говори у име истине и 
правичности, против злоупотреба и корупције.”казала је у име ISIL-а Mary Lou 
Gutscher. Ово признање је установљено 1977 године у знак признања истакнутим 
појединцима који су се борили за слободу и нису никад прихватили поклоне од 
стране влада и државних органа. Bruce Evoy је истакнути борац за индивидуална и 
људска права и он је оставио своје завештање да се ово Признање додељује. Прво 
признање су добили 1997 године Винцент Милер председник ISIL-а и Јим Елвуд ,а 
затим Томислав Крсмановић, сва тројица одређени унапред од стране Бруса Евоја 
пре његове смрти . 
Крсмановић(1936) је добро познат борцима за људска права широм света. 
Његова борба почиње од његовог детињства и траје до данас. Упркос демократских 
процеса у Југославији он је и даље изложен кршењима његових права.Оптужен је 
лажно за издајника и страног плаћеника. Крсмановић је аутор књига о људским 
правима и добио је више међународних признања. Верује да је пут ослобођења света 
у просвећивању и образовању. Томас, љубитељи слободе широм света те 
поздрављају!” 
Томислав Крсмановић, у Београду , 1.9.2004 године 
Станка Пауновића 70,11.090, Београд 
тел-3511829;моб.тел-064-3095176;Покрет@еунет.yу 
Господин Борис Тадић, председник Србије 
Господин Војислав Коштуница, председник Владе 
Поштовани 
Нажалост, ни после победе демократије октобра 2000 године, није дошло до стварног 
побољшања, правда јос није достизна за вецину градјана, и за мене и моје сроднике. Јос врло 
велики број градјана зиви у страху ,излозени су прикрацивањима њихових права, пре свега 
када се ради о судијама и групама криминалаца у разним сферама и сегментима друства. Ја 
сам и даље зртва провокација, и теских повреда мојих права.,као и мој син и његова мајка. То 
ми не цини званицна власт него криминализоване структуре бивсе , назалост јос недовољно 
развласцене власти, које су се стабилизовале, повезале уцврстиле , те сада настављају своје 
лосе навике из ранијих периода комунисицке и милосевицевске владавине. Ове криминогене 
структуре, пре свега у редовима судства, и разним мафијама су тако чинећи врло великом 
броју грађана, постали сметња број 1 да се наша држава и нација стабилизују. Ове групе 
криминалаца су предмет нароците пазње анти-српских снага из гео окруизења и њихових 
лобија у свету, , који их се лацају, јацају их и злоупотребљавају да сеју хаос и конфузију, 
панику, и да настављају да помоцу њих дестабилизују и слабе дрзаву и нацију. Ове мафије су 
назалост врло дубоко имплантиране и сназне, имају моц утицаја и на званицвну власт, 
препознатљиво је да покусавају да званим властодрсцима дају погодности и мирнији зивот, 
него ли вецини, да их тако заслепе и пасивизирају да не препознају сустину проблема, 
врсљања криминалаца. 
Ми смо се заједно борили у време, комунизма, Тита и Милосевица, за демократију, али за 
мене нема јос правде и зивота у миру, без страха и одузимањаа мојих основних права.Ја сам 
поцео моју борбу за људска права јос пре цетврт века због цега сам деценијама био зртва 
прогона, то се назалост наставља. Ја имам сада 68 година, на ивици сам социјале, моји приходи 
су 180 еура месецно, комунистицке власти су 1945 године конфисковале имовину моме деди 
Василију Поповицу(отац мајке) у вредностио од висе милиона долара, цео зивот сам био 
прогањан и пљацкан, имам и сина кога треба да издрзавам. Уместо награде за мој ангазман за 
демократију, ја сам зртва неправедних судија и група криминалаца. Мој захтев за обестецење 
поднет јос 1994 године судије Првог опстинског суда одбијају да узму у разматрање све до 
данас, мени је одузета архива насе странке,као и моја лицна, моја лицна, све сто сам стварао 
цео зивот је однето априла 2000 и јос није врацено, ИВ Опстински суд одбија да се то врати. .Ја 
сам у моме стану излозен ускрацивањима права на ПЦ, телефон, факс , излозен претњама 
криминалаца. Мени је потцењен износ за редовну пензију у време С.Млосевиац, није ми 
признато у радни стаз цетири године када сам био истеран из радног односа као морално- 
политицки неподобан, ИЦН одбија такодје да исплати дуг из пензионог основа. 
Мој син Милан( 1981) студент, и његова мајка Александра( 1946)пензионер, .су у два наврата 
проваљени и однете девизе и вредне ствари( о цему смо спремни да дамо детаљне податке) 
,Стево Миљус , криминалац из Београда им је узео 6.000 немацких марака да им наводно 
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изради визе за Канаду, сто није уцинио, и одбија да врати узети новац, њега стити ИВ 
Опстински суд.(КП.797/01) 
Сметње у употреби телефона, факса, преписке, интернета и 
повреде стана ,угледа. 
Упркос демократских промена се наставља пракса сметњи у употреби телефона, преписке, 
факса, интернета, повреде стана .,сто је цесто, и истински скоро свакодневн притисак и 
изнуривање које узима време, енергију, и новац. То није званицан став и поступак дрзаве него 
илегални акти појединаца који се даље налазе у појединим сферама полиције правосудја, или 
ганговима криминалаца и мафија. 
А.Преписка. 
Јос од поцетка насег ангазмана у одбрану људских права 1971 године, органи полиције су 
цитали и цесто заплењивали насу преписку, прислускивали или искљуцивали насе телефоне, 
сто је било присутно нароцито до 1994 године, као и у извесној мери све до пада 
Милосевицеве власти 2000 године за ста постоје докази: Потразница за проверу , ресених од 
стране Дирекције Поста из којих се види да велики број мојих писама није стигао до 
дестинатера: Документа од броја 100-105. Унесцо, Парис ме је обавестио својом факс поруком 
да су ми послали писмену посиљку на моју адресу од 8.11.2002 године која није стигла до 
мене.. Такодје њихов одговор није стигао мени јер су они дузни да одговоре, а ја нисам добио 
никакав одговор.,те има индиција да је и ова писмена порука заплењена. У вези заплене 
преписке и сметњи у употреби телефона смо ранијих година салли веци број петиција и 
написали Белу књиг о сметњи у употреби телефона и преписке мај 1993 године: Допис на 
енглеском Прилазем висе докумената из прослости, ради илустрација, зато јер се такве праксе 
настављају и данас,али када се ради заплени преписке далеко мање него раније: 
Б.Телефон. и факс. Ове сметње су постојале у претходном поретку, паралелно са сметњама у 
преписци, . Иако су сметње у употреби постанске преписке смањене драстицно, то се није 
десил са телефоном и факсом. Сто се састоји у телефонским претњама од стране анонимних 
особа, уљуцујуци и ноцу, будјења, увреде, многи не могу да ме добију телефоном, стално 
заузето, искљуцивања телефона, било је и испоруцивања преувелицаних телефонских рацуна( 
сада тога нема), блокаде телефона, не цује се,сусти, прекидање разговора, укљуцивање у 
разговоре других особа, итд. Доказано је да има узнемиравања телефоном,од стране неких 
особа: Известај Телекома Србија да сам био узнемираван телефоном 14.9.2001 године, 
16.9.2001 године.- Телеком Србија ,Васе Царапица 13,Београд слицним својм Дописом број 
35063/04 од 20.1.2004 ме обавестава да је установљено да ме је опет узнермиравао телефоном 
мој сусед Драган Триван (који станује на исој адреси у стану изнад мене)полицијски специјалац 
и власник агенције за обезбедјивање Протекта, ( који ми прети и узнемирава ме ,видети 
касније). Даље це бити прилозено висе докумената који се тицу повреда права на преписку , 
телефон и факс и интернет. 
Ц.Интернет. ПЦ компјутер имам од 1977 када сам отисао у пензију и купио од отпремнина 
један нов компјутер. Сметње су врло цесте , то је свакодневн истински стрес, узимање времена, 
енергије, новца за попавке, сто се састоји у:упадима у систем, прекиди, крадја времена, 
нестајање фајлова, преписке, ресетован ја, успоравања, поруке не стизу до дестинатера, или 
оне које су мени послате, изазиване кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска права цији 
сам ја модератор на којој има око 400 уцесника, итд. 
Д.Повреда стана. Било је упада у стан, ломлења апарата, итд. Дана 18.9.1997 године после 
наступа на ТВ у оквиру кампање за парламентарне изборе где је наступала наса странка, у мој 
стан су усле две муске особе које су ме тезе повредиле,Кривицне пријаве тузбе, Лекарски 
налаз 
Против оних који крсе моја права на телекомуникације и повреду стана сам поднео бројне 
кривицне пријаве и поднеске на разне адресе: судовима, јавним тузиластвима, Телекому 
Србија, полицији, дрзавним политицарима, стигло је и до Врховног суда Србије . 
Дрзавни органи нисе предузели адекватне мере да спреце поциниоце, јер се описане 
злоупотребе настављају данас.У прилогу њихови одговори: Моји наводи су од њих 
неосновано демантовани. 
Последњих година сам био у висе наврата неосновано оптузиван да сам издајник и страни 
плаценик, а на сајту Сербиан Дефенсе Леагуе у САД стоји моја слика да сам ја КРВОЗЕДНИ 
СРБОФОБ, агент ЦИОНИЗМА који пије крв Србима, сто је овде показивано мафијасима који то 
злоупотребљавају да овде против мене нахускавају наводне заститнике Српства, (тако Драган 
Триван који је то видео је потстрекиван против мене, јер он умисља да је заститник Срба).. 
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Известан Драган Ракиц који зиви у Француској у Стразбуру преко интернета стално понавља 
лази да сам ја анти-семит и српски нациста.,тврди да је интервенисао у европском савету 
против мене и насе оганизације. 
Обрацао сам се раније Врховном суду Србијекао и неедавно ,2 априла 2004 године, без 
икаквог одговра, као и годинама раније.Судови растезу и не одговарају. Како се могу исцрпсти 
све интерне могуцности залби када судови годинама, деценијама растезу своје одлуке.? 
Сест стотина градјана је поднело захтев ПЕТИЦИЈУ Скупстини Србије предлазуци ме за функцију 
ОМБУДСМАН, без одговора.. 
Молим да ме подрзите да најзад буду испостована моја права и да пронадјем мој мир и 
правду. 
Оцекујуци Вас одговор 
с’постовањем 
Томислав Крсмановић 
- 
ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 1-12.1989 g. 
Слободана Пенезића 17А 
Б е о г р а д 
К Р И В И Ч Н А П Р И Ј А В А 
Против групе непознатих починиоца Службе државне безбедности за учињена кривична дела 
повреде тајности и одузимање преписке, онемогућавање телефонирања, и повреде стана и 
оштећење ствари из КЗ СРС. 
О б р а з л о ж е њ е 
Од стране више прималаца из земље и иностранства годинама примам жалбе да писма која им 
шаљем не стижу до њих или пак сазнајем да нисам примио писма која су ми они послали. 
Провером извесног броја (мањег) послатих писама преко Управе ПТТ саобраћаја путем 
потражница установио сам да већи број писама није уопште стигао до дестинатера. 
ДОКАЗИ: моје писмо послато 4.10.1988. г. пријемна пошта 11102 Београд, број 
пошиљке 3210, прималац лист ТРИБУНА, Љубљана датум рекламације 18.10.1988, ПТТ 
Љубљана 61100, Чопова 11, обавештава 20.10.1988. да писмо није приспело у одредиште; 
писмо послато 4.10.1988. г., пријемна пошта 11102 Београд, број пошиљке 3209, прималац лист 
МЛАДИНА, Љубљана, датум рекламације 18.10.1988. г. ПТТ Љубљана, Чопова 11, дана 
20.10.1988. г. обавештава да пошиљка није стигла у одредиште: писмо послато 30.8.1988. г, 
пријемна пошта Београд 11102 број пошиљке 082, прималац др …….. Неуропсихијатријска 
клиника 21060 Нови Сад, датум рекламације 18.10.1988. г., Пошта Нови Сад дана 7.12.1988. г. 
обавештава да писмо није стигло у одредиште; писмо послато 23.08.1987. г., пријемна пошта 
11102, Београд, број пошиљке 1171, прималац Председништво СФРЈ Нови Београд, датум 
рекламације 12.10.1987. Пошта Београд 11171 обавештава 21.10.1987. године да писмо није 
приспело у одредитше; писмо послато 16.1.1988, број пошиљке 389, прималац УНЕСЦО, Парис, 
датум рекламације 8.2.1988, Пошта Парис 07 од 16.2.1988. обавештава да два моја писма нису 
стигла а да је једно уручено; писмо послато 4. јула 1986, пријемна пошта Београд 11102, 
прималац Унесцо, Парис, Пошта Буреау де Парис 07 обавештава даном 26.11.1986 да моје 
писмо није стигло; писмо послато 24.09.1986. г, пријемна пошта Београд 11102, број пошиљке 
890, прималац Centre pour les droits de l’Homme Geneve, OUN, Suisse, пошта Геневе 1211 дана 
28.10.86. обавештава да моје писмо није стигло до дестинатера; писмо послато 28.10.1985. 
године из поште Београд 11102, број пошиљке 16071, прималац Devision des droits de l’homme 
OUN Geneve, Suisse, датум рекламације 7.1.1986. године, пошта Геневе 1211 дана 28.1.1986 ме 
обавештава да моје писмо није стигло; писмо Унесцо, Парис, пријемна пошта 11102 Београд, 
број пошиљке 3366, прималац Unesco, Paris, датум рекламације 7.1.1986, Пошта Paris rue CLER 
дана 23.1.1985. године обавештава да писмо није стигло на назначену адресу. Истим писмом је 
стигло и обавештење Поште Paris CLER да три моја писма за која сам правио рекламације (на 
посебном картончићу) није било могуће пронаћи да су стигла у Unesco, Paris у периоду 
10.11.1985. до 20.1.1986. године; писмо послато 4.7.1986. године, пријемна пошта Београд 
1102, број пошиљке 408, прималац Унесцо, Парис, Пошта Парис 07 дана 27.10.1986. ме 
обавештава да писмо није стигло; писмо послато 7.02.1985. пријемна пошта 11070 Београд, 
број пошиљке 3446, прималац М. Михајлов, Siegen Durchwahl, DBR, пошта SIEGEN дана 
17.5.1985. ме обавештава да писмо није стигло примаоцу; писмо послато 24.5.1985. године, 
пријемна пошта 11110 Београд, број пошиљке 14860, прималац I.Sorensen Kerteminde 
Danemark, датум рекламације 6.09.1985, пошта Картеминде 24.9.85. обавештава да писмо није 
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стигло; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 099, прималац 
Amnesty International, пошта Довер 5. јуна 1984. године обавештава да писмо није стигло, 
писмо послато 3.4.1984, пријемна пошта 11141 Београд, број пошиљке 7636, прималац 
American Association of Psychiatry, пошта New York дана 6.8.1984. обавештава да моја пошиљка 
није уручена; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 101, 
прималац CIEL, Paris пошта Парис 07 Но.2138 да писмо није стигло; писмо послато на адресу 
Estudios del tercero mundo Mexico sity, Mexico, пошта 11101 Београд ми је исплатила оштету 
узела решену потражницу прилажем УПУТНИЦУ о исплати оштете; Пошта 11101 где правим 
потернице ми условљава давање решених потражница али тада немам право на оштету, три 
пута сам у прошлости наплатио оштету али зато ми нису дали решене потражнице, прилажем 
три УПУТНИЦЕ доказ да ми је исплаћена оштета за још три загубљена писма а што се може 
проверити на основу овога документа. 
Многе позитивно решене потражнице нисам ни чувао, више пута су ми познаници се 
жалили да нису добили моја писма или ја њихова, прилажем моје писмо РО ПТТ саобраћаја 
Београда од 7.1.1986, видети подвучено. Последњих дана више особа ми тврде да нису добили 
моја писма или ја њихова, нпр: Илија Илијевски, Струмица, Лењинова ул. бр 2; Војо Војводић, 
Расточине 3/1 Ријека; Љубљана, Цесто у Шмартно 38, итд. 
Понављам да сам проверавао само мањи број послатих писама и да је сасвим умесна 
претпоставка да када бих проверавао већи број писама да би број установљених 
неиспоручених писама био пропорционално већи. 
Често је да ми се повратнице уопште не враћају или се враћају непотписане, понекад 
већ сутрадан их нађем у моме поштанском сандучету. Прилажем у вези тога мој допис РО ПТТ 
саобраћаја Београд од 17.8.1981. године. Поседујем документацију из које се може видети да 
су моје пошиљке често стизале са великим закашњењем, оштећене или загубљеног садржаја. 
Услед оваквог стања са мојом преписком ја сам принуђен да свако писмо сада шаљем 
препоручено и са повратницом, што је јако скупо. 
Може се говорити о загубљивању неколико пошиљки а што овде није случај јер је 
нестизање или непримање од моје стране писама често. 
Прилажем сва наведена документа као и петицију Председнику Председништва СФРЈ 
………… од 19.5.1986. године потписану од седамдесетак београдских интелектуалаца, међу 
њима и мене, којом се СДБ оптужује за конфискацију преписке која садржи податке о 
повредама људских права. 
II 
Већ десетак година ја се жалим надлежним државним органима, РО ПТТ, Градском 
телефону и јавности на сметње приликом употребе телефона. Упркос мојих честих обраћања 
наведеним установама ове сметње нису елиминисане него су сада интензивније него ли било 
када раније. Тако ми је 1. јула 1989.г., по ко зна који пут потпуно искључен телефонски апарат 
из употребе и мени онемогућено телефонирање које ми је неопходно будући да сам ја јавни 
радник а што подразумева честа комуницирања путем телефона. 
Сметње у употреби телефона се састоје у следећем: Повремено ми је као што је то и сада 
случај телефон у потпуности искључен, то је било више пута, понекад и по неколико дана или 
недеља, обично краће надлежни којима сам се жалио ништа нису могли учинити да мој 
телефон буде поново укључен; прекидање телефонских разговора; увреде и претње преко 
телефона; звоњење ноћу или често преко дана а када се дигне слушалица нико се не јавља; 
пошто ме често буди служба буђења Градског ПТТ саобраћаја дешавало ми се у више наврата 
да закасним на посао, јер ме нису пробудили како сам ја наручио; не чује се довољно глас 
саговорника; установио сам већи број пута да сам звао некога телефоном и да је он био код 
куће и његов телефон исправан а да се веза уопште није добијала, као и да су мене други звали 
када сам био код куће и мој телефон био исправан а да се нико није јављао; добијам често 
телефонски број који не тражим; у више наврата ми је био испоручен астрономски висок рачун 
за телефон, а број разговора са моје стране је био у просеку ранијих месеци, итд. 
Ове сметње нису повремене него учестале, повремено су таквог интензитета да у јакој 
мери онемогућавају употребу телефона или као сада телефон је искључен. То се не може 
оправдати застарелошћу инсталација, или зато што је телефон на коме сам био покварен, или 
двојник, јер сам последњих година променио више пребивалишта и телефона и свугде сам 
имао исте проблеме. Уосталом мени су органи СДБ приликом бројних саслушавања отворено 
рекли да је то њихово дело и да ми се то чини јер се бавим активностима заштите људских 
права. 
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Прилажем неколико од већег броја мојих дописа наведеним установама у вези сметњи 
у употреби телефона: Градском телефону од 12.6.1984. године, Секретару Савезног 
секретаријата унутрашњих послова, Секретару Градског секретаријата унутрашњих послова, од 
12.6.1984. на исту адресу 21.5.1984. г, РО ПТТ од 7.2.1983. г. Достављам и петицију 
седамдесетак београдских интелектуалаца и мене међу њима, адресирану на Председника 
Председништва СФРЈ ………. од 19.5.1986. године у којој се тврди да се од стране СДБ чине 
наведене злоупотребе са телефонима и многима грађанима праве сметње у употреби 
телефона. 
III 
Последњих година је прилично учестало да када се вратим кући са посла да затичем 
моју писаћу машину покварену и у неупотребљивом стању иако сам је када сам напустио стан 
оставио у потпуно исправном стању. Учестали кварови писаће машине се састоје у следећем: 
одлемљивање слова, повлачење слова на горе (одједном по неколико) ломљење цугштангле 
(кратке и дуге), пуцање цугбанда, деформисање тастатуре и тастер полуга, кварење механизма 
окретања траке, замене исправних неисправним тракама и запетљавање траке итд. Мени улазе 
у стан станодавци.. 
ДОКАЗ: потврда радне организације ТЕХНИКА 
од 10.5.1989. године 
Радницима радне организације ТЕХНИКА за поправку писаћих машина сам већ добро 
познат по честим доласцима на поправке писаће машине и по мојим жалбама на кварење. Они 
су ме испитивали у више наврата да ли у стану има неко мало дете или нека друга погодна 
особа која би могла да то ради јер је и њима јасно да до кварова не долази услед неког 
објективног разлога инхерентног самој писаћој машини него да је у питању насилно кварење. У 
вези тога сам се обратио власницима стана где станујем као подстанар …….. домаћици који су 
ми потврдили да они то не раде, али да су долазили неки из Општине или СУП-а, распитивали 
се за мене, и захтевали од њих да ми дају отказ јер се бавим активностима људских права. 
Овакви кварови су нарочито чести када сам ја слободан и имам намеру да користим писаћу 
машину за писање жалби у корист грађана жртава повреда њихових права: за време викенда, 
празника итд. 
Очигледно је да је то дело мени непознатих органа СДБ. Због мојих залагања у корист 
унапређења људских права и заштиту грађана који су жртве бирократске самовоље ја сам од 
1975. године до данас више пута привођен, саслушаван, оптуживан, суђен и осуђиван, изложен 
малтретирањима на радном месту као и моји сродници, вршени су упади у стан, претреси, 
одношене ствари, писаћа машина је стојала годину дана у просторијама GСУП-а, више пута сам 
био испитиван у стану без остављања било какве потврде, више пута су вршени претреси стана 
без сведока и било каквог писаног трага. 
Ово ми се све чини јер сам секретар Комитета и Покрета за заштиту људских права у 
Југославији, зато што се залажем за права српског и других југословенских народа, делам из 
патриотских побуда и у оквиру законских и уставних овлашћења. 
Моје пошиљке садрже обично податке и документа о жртвама прогона бирократије 
претежно са територије СР Србије, одузимање ових пошиљки има за циљ да не онемогући да 
такве случајеве обзнаним јавности и међународним организацијама. Исти циљ гушења наших 
ТРЕЋЕМ ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 28.8.1991. године 
У БЕОГРАДУ 
БЕОГРАД 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Дана 28. јуна ове године штампарија „АБЦ-Глас“ из Београда је послала преко Поште 
11200 Београд пошиљке са примерцима листа ЉУДСКА ПРАВА који издаје наш Покрет. Ми смо 
регистрована политичка странка РЕШЕЊЕМ Републичког секретаријата за правосуђе и управу 
од 21.8.1991, године под бројем 00-34/90-07, а наш лист је уписан у регистар Секретаријата за 
информације Србије од 8.3.1991 године под бројем 632-03-70/91-01, прилажемо оба решења. 
Да је штампарија „АБЦ-Глас“ то урадила види се из ЛИСТА ПРЕДАЈЕ новина од 28.6.1991. 
године у прилогу. Укупно је отпремљено 1205 примерака листа. На основу телефонских 
провера обављених последњих дана већи број прималаца није био још примио послату пошту 
иако је од дана отпреме прошло скоро два месеца. 
КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПОДНОСИМО ПРОТИВ: 
Поште 11200 Београд која није испоручила све предате примерке листа број 2, чиме је 
починила кривично дело из члана 72, став 3, КЗ Србије повреда тајности писама и других 
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пошиљки, као и њихово одузимања или уништавање. 
Као доказе за то прилажемо наведена документа и имена свих оних којима је пошта 
послата и проверама код њих се може видети колики број од њих и који су то који нису 
примили примерке листа. 
У име Покрета за заштиту људских права 
у Југославији 
Томислав Крсмановић 
генерални секретар 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 17.6.1991. године 
У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд, 
Југославија 
Телефакс 
ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 
СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 
МУП-у СРБИЈЕ 
Јавном предузећу ПТТ „СРБИЈА“ 
Наш Покрет се већ годинама обраћа надлежнима поводом честих заплена преписке и 
сметње у употреби телефона. Ми поседујемо већи број позитивно решених жалби издатих од 
бироа за рекламације Управе пошта СФРЈ из којих се недвосмислено види да наша пошта као и 
пошиљке нама послате од других често не стижу до дестинатера. Нама се обратио велики број 
грађана Србије жалбама, петицијама потписаним од стотина грађана међу којима има и врло 
угледних интелектуалаца, који се жале на сличне злоупотребе. 
Овакве жалбе су недвосмислено доказане и не могу се ничим побијати нити то било ко 
покушава да уради од стране надлежних служби. 
И ово је доказ изванредне ситуације у Србији и Југославији, распада правног система и 
дезинтеграције земље и државе и њених званичних институција и самог ПТТ система. 
Ми смо се због оваквих недела обраћали судовима али они нису нашли за сходно ни да 
одговоре на наше кривичне пријаве што је доказ да је судски систем у распаду и нагрижен рак 
бољком безакоња и корупције. 
На овакве описане начине наш Покрет је онемогућен у своме раду и комуницирању са 
чланством и базом иако је легална политичка странка. Наше везе са другим странкама и 
државним органима и са међународним организацијама су такође јако пригушене. 
Будући да је у земљи стање хајдучије и безакоња ми ћемо се обратити међународним 
организацијама. 
Савет Покрета за заштиту људских права 
у Југославији 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ГАЛЕНИКА 
Б Е О Г Р А Д 
„Галеника“ 
Поштовани Господине, 
Обавештени смо да је на незаконит, самовољан и насилан начин отета лична и 
страначка документација Вашем раднику г. Томиславу Крсмановићу, секретару Покрета за 
људска права Југославије. 
Уколико је то тачно, молимо Вас да се заложите својим ауторитетом да се ова неправда 
отклони. 
Исто тако молимо Вас да г. Томислава Крсмановића не излажете Ви или Ваши 
сарадници дискриминацијама због његовог политичког рада и уверења, пошто смо 
обавештени да тога има. 
Пре него ма шта друго предузмемо код надлежних за заштиту људских права у земљи и 
иностранству ,молимо Вас да нас дописом обавестите шта је у свему томе тачно, па ако 
дискриминације стоје, да ли сте вољни да их на цивилизован начин разрешите, јер наш народ 
каже да прљав веш не треба износити из куће. 
Све ово чинимо крајње добронамерно. 
Примите израде нашег поштовања. 
Председник 
12. јуна 1991. год. Главног одбора Српске светосавске странке 
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Београд Др Жарко Гавриловић, протојереј 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 10.03.1992. год. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
Секретару ГСУП-а Београда 
У суботу 7 марта око 12 часова испред зграде Народне банке Југославије на Булевару 
револуције у Београду за време одржавања скупа девизних штедиша наш генерални секретар 
Томислав Крсмановић је без икаквог повода са своје стране и без правног основа био нападнут 
од групе особа у цивилу подржаване од органа милиције СУП-а Палилула, којом приликом је 
ударен од стране засад неидентификоване особе у пределу горњег десног дела чела. Он је 
одмах отишао у Ургентни центар где је извршен преглед и дат је Извештај лекара специјалисте 
број 022632 од 7.03.1992. год. са дијагнозом „Contusio capitas reg.fontalis.dex“ (лакша повреда 
мекшим предметом“). 
Органи милиције СУП-а Палилула и присутни инспектори ГСУП-а су у више наврата били 
обавештавани о агресивним поступцима једне групе која је захтевала да се скуп растури али 
није ништа предузето да се спречи насилничко понашање до кога је дошло. Милиционер 
…………из СУП-а …………је одбио да узме податке од особе која је ударила Т. Крсмановића, а члан 
нашег Покрета Вук Павловић који је фотографисао агресиван испад над нашим генералним 
секретаром је био приведен противзаконито а филм заплењен. Сведоци су били и присутни 
новинари Борбе, Вечерњих новости, Радио Политике и РТВ Београда. 
Напомињемо да се у исто време догодио један лакши саобраћајни инцидент којом 
приликом је један од демонстраната био ударен благо у ногу али су органи реда одбили да 
узму податке од таксисте који је то учинио. 
Упозоравамо вас да је на делу терористички акт према шефу легалне странке људских 
права, да се ради о флагарантном кршењу закона и међународних обавеза Владе СФРЈ и 
Србије. То није ништа друго до политички реваншизам и заслепљеност политичком мржњом 
јер је Т. Крсмановићу речено да му је то учињено зато што је на митингу људских права 
одржаном 2. марта на Тргу Републике у Београду захтевао смену врхова полиције, оптужио 
правосуђе за тешко стање у Централном затвору у Београду и у судству. 
Најоштрије протествујемо против овога терористичког акта и захтевамо од Вас да у 
границама Ваших овлашћења предузмете праве мере да Т. Крсмановићу буде што пре дат 
идентитет починитеља, и онога ко му је дао налог, ради вођења кривичног поступка. Захтевамо 
да и ви казните кривце и спречите да у будућности до таквих испада више не долази. 
АНТИСЕМИТИЗАМ НИЈЕ ОСОБИНА СРПСКОГ НАРОДА 
У последње време је регистровано више појединачних антисемитских иступа. Штампање 
књиге „Протокол Сионских мудраца“,неколико вербалних напада на Јевреје у штампи, на 
радију или телевизији, колико су малобројни иступи толико више забрињавају и захтевају да се 
запитамо о чему се заправо ради? 
Добро је познато да су Срби и Јевреји одувек на овим просторима живели у слози и да 
антисемитизам није особина српског народа. 
Неумесна је тврдња да су за то криви Јевреји јер они наводно захтевају санкције против 
српског народа, јер се санкције не примењују против српског народа него против једне 
политике групе политичара, а има доста Јевреја који протествују против санкција у односу на 
Србију. 
Склонији смо да иза овог видимо једну званичну политичку стратегију која има за циљ 
конфронтације са међународном заједницом, сатанизацију српског народа кроз његово 
завађање са свим својим пријатељима ,да би га тако осамили и изоловали у свету и лишили 
подршке, завадили га међусобно и са својим суседима. И тако га претворили у статисту и лакше 
владали овим просторима и чували status quo који су завели још 1945. године. Или је у то 
умешано гео-окружење? Уједно се Јевреји представљају не само путем медија него и на разне 
друге начине, путем гласина, препричавања и сл, као владари Новог светског поретка, да желе 
да господаре Православцима и Словенима, да су им Срби сметња, а да би тако мобилисати 
Србе да се боре за њих и да штите њихову преживелу идеологију. На радост србофоба из гео- 
окружења. који су у прошлости манифестовали анти-семитизам, а Срби никада. Желе да 
Србима избаце из руку значајан адут. 
Убеђени смо иако знамо отровну заводљивост и моћ медија, да српски народ неће пасти 
под утицај лажи и да антисемитизам овде не може пустити корене.,јер га међу Србима није 
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никад ни било. 
за Покрет за заштиту људских права 
Момир Марковић 
У Београду 1995. 
ПРЕВЕДЕНЕ КЊИГЕ ИСИЛ 
АУТОРА НА НАШ ЈЕЗИК 
Наш Покрет је остварио запажену сарадњу са ISIL(Међународно друштво индивидуалне 
слободе) чије је седиште у Сан Француску, САД, на превођењу књига аутора окупљених око 
свога удружења. (Циљ друштва је унапређење индивидуалних слобода и ограничавања улога 
државе, јачање тржишта и приватизација). Јуна прошле године, изашла је из штампе књига уз 
нашу сарадњу, Авантуре Џонатана Галибла“ аутора Кена Скуланда, професора универзитета на 
Хавајима, САД, а октобра прошле године „Исцељење нашега света“ ауторке др Мери Руварт, 
познате америчке научнице и хуманисте. 
„Авантуре Џонатана Галибла“ је књига која је преведена на више језика, између осталог 
на руски, пољски, ускоро ће бити издата на македонском, хрватском и словеначком језику. 
Предговор је написала Јелена Срећковић, која је уједно била и преводилац (сам аутор је 
обавестио да је врло задовољан преводом, честитамо Јелени). 
Књига је два пута добила много похвала и признања из целога света, од Јапана преко 
Русије па све до западних земаља као изузетан допринос да младима помогне да лако и брзо 
дођу до сазнања о свету одраслих у коме живе, намењена деци и омладини али и одраслима. 
Изванредно је штиво и образовни материјал за децу. Кен Скуланд је професор универзитета на 
Хавајима и члан управног одбора ISIL-a, познати борац за индивидуалне слободе и унапређење 
квалитета образовања. 
„Исцељење нашег света“ је такође књига која је преведена на више светских језика, 
ускоро ће бити публикована и на македонском и словеначком. Предговор је написао др Жарко 
Гавриловић, свештеник и председник Српске светосавске странке, и познати борац за 
демократију и еминентни интелектуалац. Ова књига проповеда пријатељство уместо мржње, и 
њен главни мото је да „други не стварају унутрашњи мир и срећу, него да управо наше 
реакције према другима одређују нашу судбину“. Ауторка др Мери Руварт која је једна од 
престижних америчких научница (и чланица Управног одбора ISIL-а) уједно и политичарка, 
успоставља једну глобалну дијагнозу проблема савременог човека, и уједно указује на путању 
спаса. А то је разумевање и дијалог, уместо мржње и свађе. Ова књига је према неким 
часописима у САД проглашена за „књигу деценије“. 
НАШ МОТО ЈЕ:„ЖИВИ И ПУСТИ И ДРУГЕ ДА ЖИВЕ“ 
!Овде, слика број 28, борци за људска права на Годишњем скупу ИСИЛ-а у Атини, 1 октобра 
1995 г, с лева на десно: Илија Илијевски из Струмице, Рада студенткиња из Никшића, Радмило 
Рачић студент и Београда, и Томислав Крсмановић). 
ПРОВАЛА У СТАН ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 
ПРАВА 
ОРУЖАНА ПЉАЧКА У СТАНУ ЊЕГОВОГ СИНА И МАЈКЕ 
У уторак 21. маја између 17 и 21 час непознате особе су продрле у стан Т. Крсмановића, 
Мажурановићева бр. 3 у Земуну, када није био у њему (Крсмановић је дошао у стан око 21 час 
и затекао врата широм отворена и кључ у брави). Патрола милиционера МУП-а Земун се 
задржала само неколико минута, одбила је иако закон на то обавезује, да позове екипу 
криминолога да обави увиђај и сними отиске. Дежурни у МУП-у Земун није хтео да прими 
Крсмановићеву представку и кључ којим су провалници отвори врата стана. 
Користећи подстанарски стан Крсмановића за страначке сврхе, запазили смо у 
последњих неколико месеци, да у стан улазе непознате особе, када у њему никог нема, да нам 
нестају документа, новац, да ломе писаћу машину и телефонске инсталације. Поднели смо 
неколико кривичних пријава против особа које су долазиле у зграду где станује Крсмановић и 
лепиле плакате по зидовима, убацивале летке у сандучиће станара, клеветале нас, угрожавала 
нашу сигурност, али надлежни судови ништа нису предузели да их спрече у њиховим 
насилничким поступцима. 
Само два дана касније, у четвртак 23. маја око 9 часова и 30 минута, два младића су ушла 
насилно у стан на адреси Војводе Степе 68 у Београду, у коме станује син Милан Крсмановића 
(ученик, 16 година који је тада био у школи) са својом мајком без запослења, који 
преживљавају издавајући игрице за компјутере (картриџе). Уперивши револвере, ударцем су 
оборила на под несретну жену лошег здравственог стања, у року од неколико минута су 



 99 

обавили преметачину, покупили сву опрему Сега клуба, узели девизе и динаре, златан прстен и 
крстић (све у вредности од око 4000 ДЕМ) и брзо нестали. Да се ради о професионалцима види 
се по томе што су све обавили брзо и ефикасно, јасно је да су добро познавали жртву и њен 
стан. Престрашена жена је доживела шок нагло јој се погоршало здравствено стање и органи 
ГСУП-а уместо да је охрабре, су је заплашили још више и бацили у безнађе, говорећи јој да је 
могла бити убијена и да је тешко открити виновнике-последњих месеци је украдено из овог 
Сега клуба више скупих реквизита и ГСУП зна ко су лопови, али није предузео мере да се 
власници врати покрадено, и да кривци буду кажњени, па је и ово индикативно у смислу 
откривања стварних пљачкаша. 
Иза ових пљачки се налази садашња власт и имају политичку позадину. 
Директни извршиоци су примитивни деликвенти, незпродукт болесног друштва, „тајни 
агенти“, „мафијаши“, наводни”заштитници Вере и Нације”(борци”бела техника”),циљ им је лак 
плен који деле са онима из редова полиције (који им дају све потребне податке и логистичку и 
другу подршку),наводно се обрачунавају са” издајницима” , а уствари пуне џепове( Лисице у 
кокошарнику).. Мало рафиниранији полицајци мисле да треба казнити наш Покрет који 
„критикује власт“ и „државни је непријатељ“. Нешто виши ниво и шема размишљања су 
поједини манипуланти из редова Тајне полиције који стварајући завере и хајке на све присутне 
непријатеље, укључујући и наш Покрет, себи стварају радне задатке и оправдавају своје тезе а 
тиме и плате. Уствари прави мотиви се налазе у главама вештих манипуланата, који из 
сеновитости својих office-a са дистанце праве сличне сценарије, рањавају сујете и потхрањују 
омразе, подстичу племенске поглавице једне на друге. Само наивни и неупућени, а њих 
нажалост још има много, па и у полицији и државном апарату, могу помислити да је наш 
Покрет сада, или да је било када раније био било чији опасан непријатељ. Ми нисмо имали за 
циљ власт него одбрану од прогона. Ови манипуланти желе да оваквим угрожавањем наших 
челника потхрањују инфантилизме и да кроз наслађивање њиховим мукама, сеју злобу и 
мржње, и позивају на нове политичке заваде и поделе. 
Обраћамо се независним средствима информисања да ове бруталне нападе на имовинску 
сигурност и личну безбедност обзнане, који поготово добијају у тежини јер је у питању 
председник Покрета за заштиту људских права. Захтевамо од опозиционих странака и 
организација за заштиту људских права да подрже Крсмановића у одбрани његових права. 
за Покрет за заштиту људских права 
Владан Поповић 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 27.9.1996. г. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
: 
ПРОВАЉЕНЕ И ОПЉАЧКАНЕ НАШЕ СТРАНАЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 
У среду 25. септембра око 21 час непознате особе су извршиле провалу и опљачкале 
наше страначке просторије (стан који за ту сврху користимо) на адреси Мажуранићева број 3 у 
Земуну. том приликом су поломљени писаћа машина, електрична инсталације и опрема, 
однето је око 3.500 потписа прикупљених за предстојеће савезне изборе, око 500 
предизборних плаката (МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА) и 200 примерака књиге „ИСЦЕЉЕЊЕ 
НАШЕГ СВЕТА“ америчке ауторке др Mary Ruwart. 
Увиђај је обавила екипа криминолога ГСУП из Београда уз евентуално потребну помоћ у 
подацима очевидаца комшија-сведока. 
Крајње узнемирени овим дрским разбојништвом, обраћамо се пре свега независним 
медијима, као и јавности и опозиционим странкама, обавештавајући их да је на делу бруталан 
обрачун са нашом странком, да нам је нанета велика материјална штета, и да смо онемогућени 
да користимо наша права учествовања на изборима, јер је наш двомесечни труд однет од 
лопова. 
Овај разбојнички акт је утолико флагрантнија репресија, јер је до сличне пљачке дошло 21. 
маја ове године, а надлежни судски и полицијски органи нису предузети ништа, да пронађу и 
казне починиоце. Нажалост, на овакве атаке који се умножавају према појединим политичким 
странкама, организацијама за заштиту људских права, не реагују ни домаће легалне инстанце, 
нити међународни форуми, чиме свесно или несвесно охрабрују деликвенте и криминалце 
Иза ове пљачке се уствари крије једна суптилна манипулација, која има за циљ да судске и 
полицијске органе доведе у лоше процене, конфузију, да ствара хаос. Да је наш Покрет било 
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чији „непријатељ“ и да је он то био било када, могу помислити само наивни или неупућени. 
Сличним провокацијама у прошлости ми смо на силу усмеравани да се жалимо на незаконите 
поступке појединих органа власти, да би одмах затим били произвођени у „задрте 
непријатеље“. Тако се скреће пажња на споредно и укривају прави непријатељи, завађа народ 
и власт, сеју омразе и планови реваншизама, нуди органима власти наслађивање мукама 
„противника“ по девизи да „комшији цркне крава“ те се тако подстиче острашћеност, уместо 
смирености која нам је сада најпотребнија. Екстремисти тако себи изналазе радне задатке, 
правдају своје постојање и назадне и застареле тезе. 
Грешке из претходног периода које су разориле претходну СФРЈ се очигледно понављају 
у својој још драстичној форми, јасно је да се жели исто што и раније. А то је слабљење садашње 
наше државе. Острашћени „јастребови“ у паници за своје фотеље и превазиђене и 
ексцентричне тезе, Србију потпаљују у пожар мржње. За ту сврху, желе као и у прошлости, да 
користе и наш Покрет. Захтевамо од средстава информисања да ове податке обзнане. 
Зашто смо се борили, ако се понавља све оно што је било и раније? Грешке које су 
урушиле СФРЈ, комунизам, СКЈ, ЈНА, нашу државу, се понављају. То чине незналице које 
злоупотребљава неко (гео-окружење) да помоћу њих настави самоурушење државе и нације. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
за Покрет за заштиту људских права 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 30.8.1996. г. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
ПТТ БЛОКАДА НАШЕ СТРАНКЕ 
Обавештавамо јавност да у последње време наилазимо на све израженије тешкоће у 
употреби нашег ТЕЛЕФАКСА и телефона. Иако је наш телефакс нов и под гаранцијом, ретко га 
можемо користити јер нам са друге стране јављају да наша порука није стигла, или да је 
нечитка, копија се прекида на пола, без икаквог техничког разлога се пали црвени сигнал (знак 
да нешто није у реду), телефакс поруке које нам други шаљу уопште не стижу итд. Сличне 
сметње имамо у употреби телефона, тешко се добија веза, не чује се друга страна, прекида се 
разговор, други не могу да нас добију иако смо поред телефона, има и узнемиравања и претњи 
или пак честих периода када је телефонска линија без разлога „мртва“ (искључена). 
У више наврата Дирекција ПТТ Србија испоручила је астрономски високи нереално 
обрачунат рачун за телефон, као и многим другим грађанима. 
Неколико наших писама које смо послали у последње време нашим људима у појединим 
местима Србије са изборном документацијом уопштен нису стигла до дестинатера. 
Ове сметње су перманентне и врло интензивне, нарочито се појачавају за време избора, 
а исто се дешава и сада. Ми смо у правом смислу речи лишени основних достигнућа људске 
цивилизације. То је врло цинично, и знак врло чудне ситуације у земљи, да ми не можемо да 
користимо наш нов телефакс. 
Обраћамо се Савезној изборној комисији и надлежним органима ПТТ захтевом да одмах 
прекину ПТТ блокаду наше странке. На делу је брутално кршење основног људског права на 
комуницирање и размену информација путем ПТТ. Захтевамо од средстава информисања да 
овакво стање обзнане, поготову јер се то дешава многим грађанима наше земље. Дешава се 
истински слом ПТТ система. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 23.9.1997. год. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
РАЊЕН ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ 
У четвртак 18. септембра око 12 час 30 минута по повратку са последње страначке 
промоције на Радио Југославији, рањен је у своје стану на адреси Станка Пауновића 70, стан бр. 
3 у Раковици од стране две мушке особе тридесетих година и то у пределу горњег дела горње 
вилице. Крсмановић је успео после десетак минута уз помоћ суседа сав обливен крвљу која је 
шикљала из пресечене вене по зидовима и подовима стана и ходника, да позове хитну помоћ 
чије возило је стигло у року од десет минута (др Данијела Јефтић, број 74918),. 
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Крсмановић је у Ургентном центру чекао код неурохирурга двадесетак минута у ходнику 
иако је крв текла (мање него раније), затим је обављен два пута рентгентски снимак повреде 
(оба пута нејасан). Крсмановић је затим упућен на Клинику ОРЛ-ХИТНО, где му је рана 
зашивена (број протокола 10104, датум 18.0.997). Лекар није хтео да саслуша довољно 
Крсмановића, изјавио је да снимак нејасан. Сутрадан је Крсмановић примио у ДЗ Б. Кидрич 
(Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију против тетануса и антибиотике, и упућен је на даљи 
третман у клинику где је примљен. 
Крсмановић је изгубио много крви и повреда је врло деликатна, да је ударац био 
сантиметар више исход би био кобан. 
На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, над лидером 
Покрета за заштиту људских права, управо после појављивања на медијима, после више 
упозорења, упада у његов стан у току предизборних активности, стављања ван употребе новог 
факс апарата, писаће машине, телефона. 
Да је Крсмановић било чији непријатељ могу мислити само неупућени и наивни. Овакав 
један насилнички акт је утолико острашћенији, јер је Крсмановић управо био тај који је у својим 
порукама позивао на смиреност, слогу и помирење. Ово је јасан знак да се праштање кажњава, 
а подстиче острашћеност и мржња. Нашим примером желе да заплаше друге, његовим 
сродницима су учестале сличне претње, жели се стварати хаос и ванредна ситуација, сејати 
мржња. Измишљају се лажни непријатељи да би се укрили прави, ово просипање крви се 
показује острашћеним апаратчицима, да се тако подстиче наслађивање патњама 
„непријатеља“ и тако Срби међусобно завадајају и позивају на обрачуне међусобно. Чиме се 
охрабрују силе мрака којима одговара да буде што горе, уместо боље. Њима су потребни 
непријатељи да би оправдали потребу за њима, своје плате, своје застареле тезе, да иза 
бескрајне етикете свакојаких непријатеља укрију обрачун са већином. 
На први поглед ово може изгледати као нека политичка манипулација, а иза свега се 
укрива мржња оних који су то починили, који недостатак личне способности надокнађују 
неизмерном енергијом прогањања грађана. Уместо да манипулишу људима на један 
интелигентан начин ови манипуланти, а у исто време и торционери, тумбају људе и штете их, 
те доказују да неко не може бити у исто време и манипулант (политичар) и торционер. Овакве 
особе су главни кривци за кризу, те позивамо учтиво међународну заједницу да ово светско 
ругло уклони. Поднећемо кривичну пријаву против надлежних власти, а захтевамо од 
опозиционих странака да подрже Крсмановића, а од независних медија да му омогуће да 
комуницира са јавношћу. 
Очигледно да је на делу злоупотреба острашћених, њихово подстицање против разумних, 
јачање кримналаца и мафија, а све са циљем њихове злоупотребе да руше правни систем и 
наставе дестабилизацију, и грешке које су урушиле државу нацију. Овај терористички напад на 
Крсмановића је приказиван ганговима криминалаца у неформалним мафијама, полицији, 
судству, развшћеним, да се наслађују патњама оних које они погрешно виде као њихове 
смртне непријатеље, да се радују по девизи “да комшији цркне крава”, да се стварају лоше 
процене, хаос и конфузија. 
Инструментализација незналица се наставља. 
Јанко Петровић 
!Ovde,slika broj 30 
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 
ASSOCIATION OF WRITERS OF SERBIA 
Француска бр. 7, 11000 Београд 
Југославија 
Тел: 381 11 626-081, 626-278 
Факс: 381 11 626-278, 635-979 
С А О П Ш Т Е Њ Е 
Одбор за људска права УКС са забринутошћу указује јавности да се већ четири године 
пред првим Општинском судом у Београду суди господину Томиславу Крсмановићу, 
председнику Покрета за заштиту људских права због кривичног дела „увреде суда и судија“ по 
члану 93. КЗ Србије, зато што је у просторијама Трећег општинског суда у Београду у спору око 
стана који му је доделила његова радна организација ICN Галеника изјавио да је „суђење 
споро, да судије развлаче и навијају за другу страну, те да у судству има корупције“. 
У складу са процесом демократизације свих државних органа власти и сумња у 
регуларност судских спорова свакако мора добити валидну санкцију отворене и јавне провере. 
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Наравно да и изузећа судија морају бити исказана у правној форми. 
Наш став је исказан већ неколико пута раније да рад судија и суда треба да подлеже 
сталној верификацији јавности и да овај процес против Томислава Крсмановића због 
умешаности дневне политике у њега треба свакако обуставити зато што добија тонове 
политичког из времена које је одавно за нама. 
Одбор за људска права УКС 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 3.4.1998. године 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
Председнику Општине Вождовац 
Виши суд за прекршаје 
Предмет: притужба на недоличан поступак судије за прекршаје Општине Вождовац (VI- 
70 Ул. бр. 113554/97) 
Дана 31. марта око 11 часова сам се обратио судији за прекршаје Општине Вождовац 
поводом усменог позива урученог мени преко два милиционера Станице милиције Раковица. 
Учтиво сам јој саопштио да позиве које ми је суд слао уопште нисам добио, да се могло видети 
из позива који су се враћали непотписани. Она ми је на то казала да сам „скот један“ а када сам 
јој је испровоциран узвратио да не знам довољно о чему се ради, казала ми је дословце: 
„Море, марш у пизду материну“. 
Напомињем да ми је овај исти судија казао за време рочишта 21. јануара, да ме зна од 
раније, и да сам ја један од оних који су скривили кризу. 
Захтевам од Вас да поменутог судију позовете на дисциплинску одговорност. Њен 
недоличан поступак је утолико већи прекршај, јер сам заслужан грађанин, човек од 62 године 
који је живот уложио у борбу за интересе нације, поврх свега председник Покрета за заштиту 
људских права. 
Што се тиче инкриминисаног дела лепљења Медицинске декларације на местима која за 
то нису предвиђена, треба проћи Кнез Михајловом, Теразијама и видети на истим местима 
плакате разних организација СПС и ЈУЛ-а. А жели се казнити публиковање Медицинске 
декларације која обзнањује тешко стање здравља нације и узроке истога. Тако ја сам поднео 
више прекршајних поднесака против оних који су ме вређали,клеветали, угрожавали моју 
личну безбедност и имовинску сигурност, и против ………..зато што су на врата мога стана и 
зидове зграде где станујем излепили плакате са увредљивим порукама. Судије за прекршаје 
нису ништа предузеле овим поводом. 
Иза овога фабриковања лажних и масовних непријатеља, што се сада дешава у Србији, се 
налазе преживеле формације, које желе да скрећу пажњу са правих непријатеља, са Косова, 
Крајине, Славоније, Босне и Херцеговине, са лопова и криминалаца, са оних који крше закон и 
руше правни поредак. Они тако себи измишљају радне задатке, правдају потребу за њиховим 
услугама, сеју лоше процене и заваде међу Србима, стварају хаос и укривају иза бескрајних 
етикета свакојаких сумњивих личности обрачун са већином, са народом. А све по начелу СЛАБА 
СРБИЈА-СЛАБО СРПСТВО-СЛАБО КОСОВО-СЛАБА СЛАВОНИЈА-СЛАБА КРАЈИНА-СЛАБ САНЏАК- 
СЛАБА ВОЈВОДИНА. Све ово је дело заклетих непријатеља нашег народа, или незналица које 
они злоупотребљавају, да под фирмом наводних државних непријатеља, у Србији угуше све 
они који би могли спасити нацију и државу. 
У нади да ћете исправно тумачити ове поруке и поступити по 
закону. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
! Ovde,slika broj 31 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 21,1.1998. год. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
: 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 21.1.1999. 
Мутапова 12, 11000 Београд, Тел/Факс-381.11-3911829, 
емаил=покрет@eunet.yu 
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 
ВЛАДА СРБИЈЕ ПРОГЛАСИЛА ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА ЗА СТРАНОГ ПЛАЋЕНИКА 
Влада Србије је издала саопштење, које су уз велику медијску помпу огласили др 
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………… према коме су дошли у посед званичног документа ЦИА, тврдећи да су САД доделиле 
значајна средства српским опозиционим странкама, нарочито концентрисаним у савезу за 
промену и организацијама за заштиту људских права ,са циљем да руше Србију и издају српски 
народ. У групу наводних страних плаћеника и издајника је сврстан и Покрет за заштиту људских 
права под својим пуним називом. 
Покрет за заштиту људских права саопштава да је на делу дрска лаж и примитивна 
увреда, јер никада од свога постанка 1975. године до данас, ни од кога из земље или 
иностранства, није примио било какву иоле значајнију финансијску или материјалну подршку. 
Челници наше организације су сви заредом врло сиромашни људи без икакве покретне и 
непокретне имовине, који су поврх свега обавезни да троше своја скромна примања да покрију 
трошкове организације, и да плаћају разне намете и отимачине од стране поретка.Наша 
организација је без просторија, инфраструктуре, без икаквих средстава, иако обављамо врло 
велики опсег послова, ми то чинимо волонтерски, и трошскове плаћамо од скромних личних 
прихода. 
Позивамо Владу Србије да изађе са доказима да смо ми добијали новац од ЦИА. Захтевамо 
да се оформи КОМИСИЈА НЕЗАВИСНИХ ЕКСПЕРАТА која ће установити имовно стање наших 
челника, као и имовно стање наведених чланова Владе, и свих других функционера Владе и 
Коалиције на власти, и да о томе обавести јавност. Откуд њима новац? 
Ми смо, позивајући се на Закон о јавном информисању, послали исправку великом броју 
медија која су пренела ову лажну информацију, захтевајући да је објаве. Обавештавамо јавност 
да ћемо против починиоца поднети, на основу одредби Закона о јавном информисању, тужбе 
надлежним судовима. 
Оваква једна лажна квалификација је упућена пре свега недовољно информисаним 
органима власти, са циљем стварања лоших процена и завада, и није ништа друго у садашњој 
тешкој и нејасној политичкој ситуацији, него ли позив на линч. А то може имати последице и по 
нашу личну безбедност. Уједно, ово је још једна добро оркестрирана секвенца у масовној 
пропагандној кампањи производње лажних издајника и страних плаћеника и њихове 
инструментализације у сврхе друштвене контроле (скретање пажње са правих виновника, лоше 
процене, заваде, политичка хомогенизација). 
Позивамо независна медија да позову наше представнике на разговор, и да им омогуће 
право на одбрану, и да изнесу податке о имовном стању и криминалним радњама оних који 
њих лажно квалификују, и о стању људских права у нашој земљи. Захтевамо од независних 
медија да нам дају право да комуницирамо са јавношћу, и да износимо наша виђења на суд 
јавности, и да не дозволе да нас наведене особе дрско клевећу и дезинформишу јавност. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
Покрет за заштиту људских права: До сада прикупљено 280 потписа. 
(2003 г) 
ПЕТИЦИЈА 
Предмет: Предлажемо Томислава Крсмановића, председника Покрета за 
заштиту људских права за функцију"ОМБУДСМАН" 
Скупштина Србије 
др.Војислав Коштуница, председник СРЈ 
др.Зоран Ђинђић, председник Владе Републике Србиије 
др.Владан Батић, Министар правде 
Ми доле потписани грађани, Вам се обраћамо предлогом да Томислав 
Крсманови, председник Покрета за заштиту људских права буде 
наименован на функцију ОМБУДСМАНА, народног правобранитеља. 
Образложење 
1.Томислав Крсмановић је вец незванично скоро трећину века борац 
за права грађана испред његове организације, и као такав је познат 
од грађана наше земље.. Он то ради бесплатно, са јединим циљем да 
подржи жртве безакоња, да обзнани стање људских права, и да 
унапреди поштовање законитости. И то у крајње тешким условима. 
Упркос објективних ограничења Крсмановић је помогао многима, 
свакоме се трудио да изађе у сусрет свестан да је врло тешко 
остварити правду, допринео је раскринкавању злоупотребе 
психијатрије и медицине, и упознао је грађане са тешким стањем 
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људских права и потстакао 
милионе да се боре за њихова права. 
2.Он није правник, али је завршио Економски факултет у Београду и 
пост-дипломске студије из друштвених наука у Брислу Белгија, и 
припремио докторат тамо, имао је предмет "право", борећи се већ 
деценијама он је стекао велика знања из области правних наука, има 
огромно искуство .Дакле, он има потребне стручне квалификације за ту 
функцију. 
3.Он је врсни познавалац материје и поступака жалби, жалиоца, 
њихових навика и психологије, са њима живи и сарађује већ врло 
дуго времена., ужива њихово велико поверење. 
4.Он је поштен и бескомпромисан борац, сам је био жртва безакоња 
врло дуго, и он ће тај задатак обављати на опште задовољство и 
ефикасно. Време је да му се пружи могућност да да свој допринос. 
Нећемо дозволити да на ту функцију дођу они који су раније живели 
лагодно, или чак кршили туђа права, ОМБУДСМАН треба да буде онај ко 
је сам био угрожен и ко жели енергично да се обрачуна са свима 
онима којима крше закон. Јер"Сит гладног не разуме". А то је 
Крсмановић. Управо због свога бескомпромисног залагања за ствар 
људских права он је већ дуги низ година жртва кампања и интрига са 
циљем да буде компромитован и дискредитован као личност и борац за 
људска права. 
Напомињемо да је народ с'правом незадовољан и одбија да изађе да 
гласа, јер сматра да је изневерен, безакоње се наставља. Суштина 
данашње крзе су непоштовања људских права која се настављају. 
У нади да ћете услишити наш захтев и наименовати Крсмановића на ту 
функцију и испоштовати начело"ПРАВИ ЧОВЕК НА ПРАВО 
МЕСТО"..Крсмановић ће , будите уверени, помоћи жалиоцима и да у 
нашој земљи најзад почну да се поштују закон и људска права. То је 
у интересу свих нас. 
(Напомена:следе потписи 280 грађана). 
, 
Покрет за заштиту људских рава 
2003 
СПЦ.-духовни спас и препород нације. Залаже се за 
толеранцију, саживот са другим конфесијама и етничким 
групама. 
Српска православна црква игра све знацајнију улогу у друству. Уводи 
се верска настава, граде нови храмови, све је веци број посленика на 
Бозијој њиви, верски наступи на медијима су цесци, утицај вере на 
зивот младих нароцито је све знацајнији, једном рецју СПЦ постаје 
сназан стуб националног перпорода. СПЦ се залазе за добре односе са 
другим верским заједницама.Његова Светост Патријарх Српски Павле се 
залазе за Србе на Косову. 
! !овде, слика број 37, Аутор у Медјународном културном центру октобра 2004 годие 
Томислав Крсмановић, 9.3.2005 године 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд 
Тел-3511829; Моб.тел-064-3095176 ; Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
ЛИДЕРИМА ЗЕМЉЕ 
Њј.Св.ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ПАВЛУ 
Њ.Пр.ВЛАДИКИ ЛАВРЕНТИЈУ 
Њ.К.В.АЛЕКСАНДРУ КАРАЂОРЂЕВИЋУ 
ДИЈАСПОРИ 
САНУ 
УНИВЕРЗИТЕТУ 
ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА 
СИНДИКАТИМА 
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НВО 
АМБАСАДАМА СТРАНИХ ЗЕМАЉА 
МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
МЕДИЈИМА 
Настављају се прогони-драстична кршења права моје породице и мене лично 
Поштовани и преузвишени, 
Обавештавам Вас да се упркос демократских промена у земљи, наставља са 
драстичним кршењима мојих права , и моје породице. А што све траје већ неколико 
деценија. Нажалост, слично је данас са многим грађанима ове земље..То не чнии данас 
званична власт, као што је то било раније у време Слободана Милошевића и Ј.Б.Тита, него је 
то дело свакојаких гангова криминалаца и мафија. 
Ми смо се раније ношени надом борили за наша права, и многих других грађана, 
очекујући долазак демократије. Она је званично, на папиру, дошла , али у стварности нема 
поштовања наших права, нема правде, настављају се флагрантне судске неправде, али има и 
истинских насртаја од стране гангова криминалаца, угрожавања од њихове стране наше 
имовинске сигурности и личне безбедности. 
Судови одбијају, као што су то чинили и у време С.Милошевића и Ј.Б.Тита, да нам 
пруже адекватну , правичну и благовремену судску заштиту. Судство и Министарство 
правосуђа су ресор у оквиру државе.Како је могуће да у оквиру званичне демократске 
државе коју чине искрене патриоте и експерти , по први пут од 1945 године, и даље опстају 
судови и судије који крше често и драстично закон и тако штите и охрабрују криминалце? 
Ово што се овде дешава сада са већином грађана које криминалци оробљавају, 
укључујући и судски флагрантни кримннал, је велика срамота за нашу државу и за све 
нас.Ми сада имамо мање поштовања закона него ли у 14 веку у време Цара Душана, у 
Законику Цара Душана је писало:” До судије суде по закону, како пише у закону, а не по 
страху од царства ми”.Тако је и било.Зато је тадашњаСрбија била велика и моћна, а због 
непоштовања закона наша данашња земља се смањује, тежи да нестаје. Без слободе нема 
хлеба и моћи. 
Претходну СФРЈ и СРЈ је урушило непоштовање закона. Ако се то не спречи, то ће бити и 
овога пута случај. Свећа догорева. 
Велика је срамота да у држави постоји паралелна власт мафијаша, врста побуне и 
гериле,криминалци многима живот претварају у пакао, уз помоћ судства. Они уништавају 
овај народ и ову државу, распамећени -охрабривани су да то чнне од гео-окружења. Желе 
да нам на превару комунизам замене новим оковима.А званична власт која је моментално 
поштеђена, до прве прилике, ћути, не препознаје довољно подлу превару. После ће бити 
касно. 
Захтевам од Вас да узмете к’знању садржај ове поруке, и предузмете енергичне и 
брзе мере , у границама Ваших компетенција и овлашћења, да права моје породце, и моја 
права ,најзад буду испоштована. Предочавам Вам да сам се обратио Европском суду у 
Стразбуру, поступак је у току. 
Уколико не предузмете адекватне мере брзо, почећу са више грађана ШТРАЈК ГЛАЂУ 
ДО СМРТИ. Овако више не може. Ја имам 69 година, цео живот сам се борио за поштовање 
закона, трошио своје време, енергију,новац, био прогањан, и уместо сада да уживам 
плодове мога рада, да живим у миру , ја сам и даље скоро свакодневно изложен 
притисцима, провокацијама, блокади телефона, факса, компјутера, судским трошковима, 
моје драгоцено време, уместо да посветим породици и мојим преферираним активностима, 
ја све то трошим да се свакодневно прегањам са судијама, свакојаким криминалцима и 
провокаторима. Радим на развоју туризма у моме родном крају (Средњи ток Дрине , 
Љубовија-западна Србија, )ја сам у томе онемогућен од криминалаца, поврх свега ја сам 
сиромашан човек, моја пензија је око 13 хиљада динара, нисам у стању да плаћам редовне 
дажбине , обавезан сам да плаћам судске трошкове.(И то без икаквог резултата у судовима). 
Овакав поступак према мени нема оправдања, јер сам ја поштен грађанин, и нисам 
дао било какав повод а то.Уосталом то ми не чини званична васт. Будући да је на сличан 
начн угрожен огроман број грађана, то се не може видети другачије него као стратегија 
уништавања још једногх грађанина, у оквиру уништавања већине грађана. 
Држава има обавезу да заштити поредак од анти-народне гериле која хоће да уништи 
већину. 
Мој син и његова мајка од које сам се развео 1984 године су у сличној позицији. 
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У прилогу детаљни подаци. Стојим на располагању за додатне нформације и за разговор са 
Вама. 
И.Повреда личних права 
.1.ЗАПЛЕНА АРХИВЕ 
Почетком априла 2000 године ………… је по налогу ондашње власти запленио нашу 
страначку и моју личну архиву, у којој је било више хиљада досијеа жалби грађана , 
рукописи двадесетак мојих необјављених књига, стотинак стручних и научних домаћих и 
страних часописа са мојим публикованим радовима, врло велики број мојих стручних и 
научних анализа, моја лична и страначка преписка, личне фотографије, стручна литература, 
саопштења, око 2.000 нових кнњига америчких аутора, лични предмети, материјал, итд. 
Однето је све што сам стварао цео живот. На делу је монструозан духовни злочин, брисање 
меморије. Први општински суд је развлачио годину дана, иако је био обавезан да решава 
одмах (Тужба за повраћај имовине XXП 2083/2000 од 6.4.2000 г, Тужба за ометање посета 
XИX П2082/200). Суд је донео одлуку да ……… врати архиву и дао на извршење Четвртом 
општинском суду ( Посл.бр.И-ИИИ-ИИ99/02-судије :Катарина Савић ,Зорица Туцаков, Верица 
Ђукић-Михалчић-Посл број ВИ. Су.1361/04 Посл број И И.101/01;председник суда Анте 
Бошковић, Виолета Катић, Ђорђе Мирковић председник суда, ) који до данас одбија да 
приволи ………… да врати нашу отуђену архиву, стално растеже, враћа моје поднеске. Моја 
архива је заплењена априла 2000 године, зна се ко је узео, али ње нема јер суд то 
онемогућава.(Посл.број-И-ИИИ-ИИ99/02).Напомињем да је на делу манипулација поједних 
ешелона тајних служби, са циљем да ствара тензије, да мене подстиче у судске процесе, 
терећења појединаца из апарата са моје старне, судства, полиције, да тако производи 
конфликте и растакања.Ја нисам имао ннкакву намеру да ову архиву обзнаним са именима, 
да некога теретим, или тужим. 
2. ОШТЕТНИ ЗАХТЕВ 
Ј.ош 1994 године сам поднео Првом општинском суду у Београду Оштетни захтев у вези 
тешких прогона којима сам био изложен укључујућуи пресуде за вербални деликт, држање у 
затворима и казненим психијатријским установама, разне тортуре ,кажњавања, тд. За време 
владавине Милошевића овај суд је стално одлагао рочишта, и правио непрестане 
зачкољице, изговарајући се да ја нисам био никада жртва прогона, онда када је то доказано, 
истицали су недостатак пасивне легитимације, то је наставио до данашњег дана. Сада тврде 
да поднесци нису лепо урађени и стално их враћају, како год адвокат уради не 
ваља.Једноставно, овај суд одбија да разматра мој Оштетни захтев стално измишљајући 
неке нове разлоге, растеже у недоглед ( XXИВ.П.бр.688/02-Драгица Љумовић-XXИВ 
П.бр.6888/02; Окружни суд у Београду- Тања Шобат Гж.бр.3472/04;Мирјана Стевовић-П- 
бр.11426/97; Весна Станковић-ВИИ.П.бр.176/2001; . 
3. УГРОЖАВАЊА ЛИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ИМОВИНСКЕ СИГУРНОСТИ ОД СТРАНЕ 
ПРИПАДНИКА” РАКОВИЧКОГ КЛАНА”:……… и других. 
……..,мој сусед ……… ми од 25 маја 2001 године прети, …….узнемирава ме, постоји сведок Ј. Р 
из Београда , Други општински суд у Београду одбија да закаже рочиште чиме га 
охрабрује.Од тада сам се обраћао на бројне адресе, без икаквог резултата.(КТР- 
бр.851/2004, Драган Нешић-Александра Грбовић, Александра Ђурић-Лулић, ).Преко 
интернета и телефоном ми прете ………из Београда која станује у суседној ……… улици, 
………и други, који ме такорећи свакоденвно, заједно са …….. узнемиравају, прете ми, 
уцењују, ометају да живим мирно у моме стану, наводно јер сам политички 
неистомишљеник, борац за људска права да оптужујем СПС, ЈУЛ, Милошевића, итд. 
Тврде да ми сви заједно контролишу стан, телефон, интернет, факс, интересује се 
свакодневно за моје здравље, итд. 
Други општински суд уопште не реагује на моје поднеске и поуздане доказе.Чиме охрабрује 
………..и његову групу, уместо да их приведе правди. 
………..то чини по задатку појединаца из бившег милошевићевског поретка, који ми се тако 
свете за мој претходни ангажман у одбрану људских права, и због мојих жалби и 
поденсака против оних који крше моја права без повода са моје стране, без 
оправданог разлога. 
4.Сметње у употреби телефона, Интернета, компјутера, факса. 
На делу је честа перманентна блокада, узнемиравања телефоном, блокада употребе 
факса, интернета, компјутера. Телеком је у неколико наврата установио да је било 
узнемиравања (Једном је потрдио да је то био……). Телефон је често заузет иако није 
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двојник, повремено је искључен, не могу да ме добију, или шушти, друга страна 
каже да звони а ја не чујем ,или да је заузето а ја не говорим. Сличне тешкоће имам у 
употреби факса. Посебне тешкоће имам са употребом компјутера и нтернета. Честе 
блокаде програма, ресетовања, нестајања ,итд. Обраћао сам се судовима, полицији, 
без резултата. 
5.Повреда права на пензију 
А.ИЦН-Галеника.У превремену старосну пензију сам отишао 31.12.1997 године са лажним 
обећањем да ћу, као и други, добијати месечно доживотно 100 ДЕМ немачких 
марака. Од 1999 годне не примамо оно што је обећано и због чега смо и отишли у 
превремену пензију. А пензиони основ ми је умањен на превару за четири године 
Б.Редовна пензија. 
У редовну пензију сам отишао 31.12.1997 године са непуних 61 године.Републички фонд за 
пензионо осигурање ми је намерно умањио основицу за пензију, што је била освета 
кадрова Милошевића.Обраћао сам се судовима, без резултата.. 
Ц.Умањење износа пензије због клаузуле политичке неподобности, јер сам у периоду 1972- 
1975 година био без запослења ,као “морално-политички неподобан”. 
6.Здравље 
Мени је због продужених притисака и тегоба угрожено здравље.Уколико се то деси, настаће 
нов коренит фундаменталан обрт у мојој борби за људска права, која ће се крајње 
радикализовати, укључујући тужбе против свих виновника од 1971 године до данас, 
обзнањивање, итд. 
ИИ.Повреде права мога сина и његове мајке. 
Мој син ……. ( 1981) студент, и његова мајка ……..(1946)пензионер, су прошли кроз бројне 
прогоне, заједно са њиховим породицама, . ……….из Београда им је узео на превару од 2000 
године око 8.000 ДЕМ немачких марака, постоје докази ,сведоци, …….је то признао у истрази, 
али Четврти општински суд( КП.797/01-судија Александар Вељић) растеже и штити 
криминалца.У 1995 години су доживели две провалне крађе којом приликом је опљачкано 
око 10.000 ДЕМ. Мој син је на регрутацији 1999 године пред другим регрутима био оптужен 
од жене лекара да је”издајник, страни плаћеник”.Затим је на улици био лакше повређен од 
аутомобила који је побегао, отиман му је мобилни телефон. 
Захтевамо од надлежних државних органа да предузму праве мере да наша права буду 
испоштована и да се прекине са незаслуженим прогонима, да виновници буду приведени 
правди. 
Прекинимо лудило и апсурд. 
ЗАКЉУЧАК. 
Врло бројни текстови, документа, подаци и сведоци ( а овде је приказан само делић , у нашој 
Архиви имамо врло богату документацију) у овој БЕЛОЈ КЊИЗИ необориво потврђују и 
доказују да надлежне безбедоносне службе већ дуги низ година опструирају мој рад на 
поменутим апаратурама. 
Апелујем на све оне који ову Белу књигу прочитају да предузму оно што сматрају да могу 
учинити. Фундаментална права и слободе у Србији су драстично ограничени или укинути. 
Нашу земљу гурају у прошлост, у ропство. У нади да ће ова БЕЛА КЊИГА бити прочитана и 
имати ефекат који ће водити побољшању квалитета телекомуницирања у Србији. 
Томислав Крсмановиж 
Томислав Крсмановић 31.1.2013 године 
Покрет за заштиту људских права, председник. Тел.3511829; моб.тел.064-3095176; 
books@eunet.rs; Vikipedija; АРХИВ САНУ. 
: 
БЕЛА КЊИГА О ОПСТРУКЦИЈАМА У РАДУ 
НА КОМПЈУТЕРУ, ИНТЕРНЕТУ, ТЕЛЕФОНУ 
И ФАКСУ. 
Уводна објашњења. 
Издајем ову Белу књигу са циљем да упознам јавност, надлежне државне органе, НВО, 
медија, и све оне који се баве људским правима, са вишедеценијским злоупотребама и 
опструкцијама у моме коришћењу телефона, факса, преписке , компјутера и интернета. 
Ја сам у правом смислу речи драстично ограничен да комуницирам преко мојих личних 
средстава телекомуницирања, пер свега када се ради о компјутеру и интернету, што води у 
свакодневно губљење времена, ствара неизмеран стрес, замара. И нарочито врло много 
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кошта, јер овакве опструкције кваре апарате, пре свега мој ПЦ, куповао сам нови, 
надограђивао, појачавао, инсталирао најновије програме, ништа не вреди. Застоји се 
убитачно настављају. А нарочито коштају интервенције стручњака за отклањање застоја. Ја 
сам на ивици банкрота због тога. 
У прилогу се налазе подаци за време од 1980-их година па све до 2013 године, а у нашој 
архиви се налази документација за период 1971-1985 година. УЛИЦА ДУГЕ МРЖЊЕ нема 
краја, исте оне државне установе које су ми то чиниле раније, сада желе по сваку цену да 
наставе исте злоупотребе све до данашњих дана. Значајан постотак криминалаца из редова 
СДБ који је опструирао мој рад тих деценија у овом сегменту није више жив, већина су 
преминули превремено. Трагично је да њиховим стопама иду слепо нови млади кадрови 
недовољно упознати са овим досијеом. 
Интернет је забрањен само у неколико најрепресивнији земаља света, а мени се у Србији 
блокира право на употребу компјутера. Починиоци рачунају да је јако тешко доказати овакве 
закулисане злоупотребе, и охрабрени све више више кидишу. Жалосно је да се из потаје 
врше сметње и многима другима, али они то обично не препознају, и настале сметње 
објашавају техничким недостацима апарата или вирусима ( што може бити тачно, али има и 
злоупотреба-доказ је ова БЕЛА КЊИГА). Али има много и оних који се жале овако као и ја. У 
нади да ће ова БЕЛА КЊИГА допринети да јавност овакве злоупотребе препозна и дигне глас 
против њих. И да ће надлежне установе и организације добити детаљне податке, на основу 
којих ће моћи предузети мере у моме досијеу у оквиру њихових компетенција и овлашћења. 
ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ- СРПСКА 
АФЕРА ДРАЈФУС. 
Томислав Крсмановић( 1936) , познати борац за људска права, председник Покрета за 
заштиту људских права, добитник више признања, писац и публициста, је изложен погрому 
од стране удруженог криминала који несметано вршља у окриљу државних органа. 
Њега су од јула 2011 године до јануара 2012 године, органи полиције шест пута позивали на 
информативне разговоре без законског основа, претећи му утамничењем на неодређено 
време, само зато што пише саопштења и захтева обештећење. Он такорећи свакодневно 
живи под опсадом, њему је драстично ограничено право на употребу компјутера и 
интернета, скоро свакодневно га вређају и прете му криминалци . 14 децембра је у два 
наврата био изложен физичким насртајима на јавном месту, а 26 јануара 2013 године су 
непознате особе бацале ледењаке на његову терасу и гр удве у пр оз ор. 
Он је од 1975 године све до данашњих дана из године у годину, из месеца у месец, из 
недеље у недељу, из дана у дан, изложен перманетном надзору и блокади животних 
активности. За ово време је према њему почињено преко две стотине кривичних дела, од 
којих се нека могу окарактерисати као тешки злочини. Јуна 1975 године је био ухапшен због 
писаног ненасилног деликта, након чега је био смештен по казни у психијатријску болницу, 
где је мучен неиндицираним инјекцијама и медикаментима, и физички злостављан од 
стране болничара. Одакле је изашао са фалсификованом дијагнозом тешког душевног 
болесника параноидна шизофренија, која је обзнањена у јавности. Због чега је његова 
каријера била упропашћивана, и његов углед у јавности као научника и борца за људска 
права, па све до разарања породице и брака. Ова дијагноза је обеснажена налазом ВМА- 
Психијатријска болница од октобра 1978 године, и правно оборена 1983 године после 
ескпертизе од стране Судско-психјиатријског одбора Медицинског факултета у Београду. За 
ово време је у неколико наврата био незаконито истериван из радног односа, притваран, 
суђен и осуђиван за вербални деликт, био је незаконитом одлуком Петог општинског суда у 
Београду лишен свога стана који данас вреди око 70.000 евра ( са образложењем '' јер ће у 
њему одржавати скупове дисидената''), био је од 1982 до 1997 године претворен у 
подстанара, у неколико наврата је његов стан био проваљиван и пљачкан, његов телефон је 
често био искључиван, вршена заплена преписке, а био је премлаћиван на јавним местима. 
Основао је Први југословенски одбор за људска права Акција за самозаштиту 1975 године, 
основао је затим Покрет за заштиту људских права, чији је председник до данас, учествовао 
је на неравноправним изборима од 1990 до 1997 године. 1 априла 2000 године је дошао 
велики полицијски камион и однео све што је стварао, архиву организације и његову личну, 
научне радове, рукописе његових 20 необјављених књига, личне слике, преписку, 2.000 
нових књига, итд, што до данас није враћено. 19 септембра 1997 године је покушано 
убиство, нападнут је у његовом стану од два криминалца и теже повређен.Од 2000 године до 
данас Крсмановић води истински свакодневни рат са криминалцима који му прете смрћу, 
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вређају га, насрћу на њега физички, опструирају његов рад на компјутеру и интернету, 
узнемиравају га телефоном. Марта 2008 године Полицијска управа Београда је захтевала 
његово утамничење на неодређено време у психијатријску установу'' зато што пише 
саопштења и тражи обештећење и рехабилитацију, реституцију'', у више наврата је позиван 
на информативне разговоре, да би од јула до децембра 2011 годне, био шест пута позиван 
на информативне разговоре уз претње утамничењем, због наведених разлога. Његов 
компјутер је све чешће опструиран, живи у свакодневном страху. 
Крсмановић има скромне приходе( 30.000), у дуговима је, његов 31 годишњи син 
грађевински техничар је без запослења. Његова сестра Нада ( 1946-2010), је умрла у 
нељудским околностима, разболела се од тешке болести ( прошла као и многи данас у 
Србији посрнуле медицине, кроз свакојаке медицннске арбитрарности и душегупке), њена 
пензија је износила свега 5.000 динара, зато што њена Ауторска агенција није уплаћивала 
доприносе скоро 20 година, нису хтели да је приме на лечење које јој је било неопходно, 
неки су отворено тражили новац. Надина ћерка Валерија ( 1980) је без сталног запослења и 
издржава ћерку од 18 година, ученицу ( мужа су јој недавно убили криминалци на радном 
месту обезбеђења). Његов брат Милић( 1939) , пензионер, има пензију свега 13.000 динара, 
јер је н он био жртва прогона. 
Он је још 1994 године поднео Тужбу за накнаду штете Првом општинском суду у Београду, 
онда је предмет прослеђен Вишем суду у Београду, сада очекује одлуку Апелационог суда у 
Београду. Овај маратонски судски процес се растеже ево већ 17 годину. 
Уместо да поступи по закону удружени криминал растеже, прети Крсмановићу, свакодневно 
га надзорава, уцењује, опструира све његове активности, оробљава га, све са циљем да га 
стресовима уклони тихо без пресуде и пуцња , или уз шкрипу аутомобилских кочница, или 
прибегавајући свемогућим медицинским злоупотребама. Случај Крсмановић постаје СРПСКА 
АФЕРА ДРАЈФУС. Овако се дешава са већином судских судеоника. 
Надлежним државним органима и другим 
организацијама и установама. 
УДРУЖЕНИ КРИМИНАЛ УГРОЖАВА ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТ 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА. 
Томислав Крсмановић, економиста у пензији, са станом у улици Станка Пауновића 70, 11090 
Београд, рођен 20 јула 1936 године, ЈМБГ 2007936710214, у својим друштвеним активностима 
као председник НВО Покрет за заштиту људских права, или у своје лично име, већ 18 година од 
1994 године води судски спор за обештећење, од 2006 за рехабилитацију. Поднео је више 
кривичних пријава против оних који дуги низ година до данашњих дана угрожавају његова 
права, прете му утамничењем, клевећу га, опструирају употребу компјутера и интернета, факса 
и телефона, угрожавају његову личну безбедност и имовинску сигурност, као и његових 
сродника. Такође, повремено је позиван на информативне разговоре у полицију без законског 
основа. 
У оваквим околностима Крсмановић је изложен методично програмираним свакодневним 
шиканирањима, узимању енергије, времена и излаган трошковима, и стресу, све са циљем 
тихог уклањања као жалиоца и грађанина који захтева поштовање његових права. 
Подносим овај извештај о његовом здрављу и врло штетном деловању осмишљених прогона 
којима је изложен од стране удруженог криминала, који нажалост има своје пипке и у 
државним органима. Он има 75 година, пати од интензивне насанице, исцрпљен је, његов 
психијатријски налаз је Б.О, то јест потпуно душевно здрав, али с'обзиром на изречено, овакви 
притисци врло штетно делују на његово органско здавље, и могу га трајно погоршати и 
драстично оштетити, или довести до фаталног исхода.. 
Зато вам се обраћам сходно законима захтевом да господина Крсмановића заштитите, 
државни орган су у обавези да заштите грађане од насиља, поготову јер се овде ради о 
очигледном покушају тихе ликвидације без пуцња и пресуде. 
Званични органи јасно и недвосмислено тврде да је стрес највећи убица у Србији која је 
облепљена читуљама и у којој цвета једино погребна индустрија. 
Стрес неко смишљено и методично производи: очигледно да је то удружени криминал. 
У Београду 12.1.2012 године Судски вештак, психијатар др.Стеван 
Петровић.. 
Томислав Крсмановић 1.2.2013 године. 
Тел.064-3095176, Books@eunet.rs. Википедија. Архив САНУ. 
ВАНДАЛИЗАМ МУП-а Србије. 
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Као писац књига нарезујем моју најновију књигу Сага о .... ићима , Том 3( 1965-1978) РОМАН О 
БРИСЕЛУ, већ више дана наилазим на велике неприлике у раду на компјутеру. Позивам се на 
БЕЛУ КЊИГУ О ОПСТРУКЦИЈАМА КОМПЈУТЕРА у прилогу. 
Око 100 дискова ми је последњих неколко дана уништено, то је око 2.000 динара. Изгубио сам 
време, енергију,.то је неизмеран стрес.Нервирања. 
Подмукли младалачки деликвенти из МУП-а Србије, су нашли ухлебљење, уместо да засуку 
рукаве и раде да зараде хлеб, они из њихових канцеларија ударнички опструирају поштене 
грађане. Уместо да надзоравају криминалце. Многи наши људи који раде са ПЦ и интернетом 
и не сањају да им неко може правити опструкције, мисле да је у питању техника. 
Да ли Србији има спаса? ПРОБУДИМО СЕ! Одупримо се криинлацима из редова МУП-а Србије. 
У МУП-у Србије и у полицији су већина поштени професионалци и патриоти, они треба да 
сузбију у својим редовима такве деликвенте и отпаднике од свога народа, поврх свега опасне 
душевне болеснике смањене урачунљивости који несметано вршљају Србијом и стварају 
нечувен метеж. 
Томислав Крсмановић, 30.1.2013 године. 
Покрет за заштиту људских права, председник, тел.3511829; 
моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs. Википедија. 
Господин Ивица Дачић, председник Владе и министар унутрашњих 
послова Србије. 
НАСТАВЉАЈУ СЕ ОПСТРУКЦИЈЕ МОГА КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА- 
РАЗБОЈНИЧКИ ПОСТУПЦИ МУП-а Србије. 
Позивам се на моје претходне поднеске, ваше службе настављају да 
опструирају мој рад на компјутеру и интеренту, чиме ми је драстично 
угрожено право на употребу компјутера и интернета. 
Упркос провера од стране стручњака, провајдера, провера техничке 
исправности, уграђивања програма против вируса, провера да вируса 
нема, настављају се сметње које се састоје: 
-повремена блокирања-кочења система, сваких пола сата 
-нарочито је стресно онемогућавање нарезивања дискова ( ја сам писац 
књига у електронској верзији , сваки други покушај нарезивања бива 
онемогућаван, и диск упропашћен 
-повремено се измешају редови 
и друге свакодневне учестале сметње. 
Што проузрокује стрес, трошкове, губитак времена, енергије и новца. 
Ни у ком случају се не ради о техничким сметњама услед несавршености 
апарата, сметње су истинске опструкције о којима сам вас обавештавао 
већ дуги низ година ( доставио сам вам БЕЛУ КЊИГУ О ОПСТРУКЦИЈАМА 
КОМПЈУТЕРА И ИНТЕРНЕТА), на сличне опструкције се жале и други 
грађани и јавни посленици, они су покретали петицију коју су подржали 
бројни угледни интелектуалци. 
Овакве злоупотребе које чине ваши сарадници су акт флагрантног 
безакоња, истинско разбојништво, и доказ су да је Србија једна од 
ретких земаља у свету, где не постоји слободан приступ интернету и раду 
на компјутеру. 
Уместо да се МУП бави криминалцима и тиранијом над Србима на југу 
Србије, судијама које крше закон и мафијашима који слободно и 
несметано комуницирају интернетом кујући планове незаконитих 
поступака- они се баве поштеним грађанима који се управо боре против 
вршљања криминалаца. 
Овако чинећи ваш сектор, и ви лично се бламирате у јавности, поготову 
јер сте ви лично, А.Вучић и Т.Николић мени ускраћивали права на 
употребу телекомуникација, док сте били на позицијама власти у 
Милошевићевој влади. Ви лично сте одговорни за овакве незаконите 
поступке ваших сарадника. Уместо крајње скромности и понизности и 
разумевања за грађане у овим тешким, сложеним временима, који су 
изложени добро познатим поступцима од стране међународне 
заједнице и домаћег криминала, која вас је наименовала на садашњу 
позицију, вас је фикција власти опила. Оваквим штеточинским 
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поступцима се радује непријатељско гео-окружење ( ''Оне који се боре 
пр отив нас, не треба ми да ућуткамо-то чини МУП Србије''). 
У нади да ћете дати налог да надлежне службе прекину да ми сметају у 
моме раду на компјутеру. 
Томислав Крсмановић 
ПЕТИЦИЈА 14.11.2012 године. 
Предмет: ОПСТРУКЦИЈА УПОТРЕБЕ 
КОМПЈУТЕРА. 
Господину Ивици Дачићу, министру унутрашњих послова Србије. 
Гoсподину Николи Селаковићу, министру правде Србије. 
Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у границама 
Ваших овлашћења и компетенција, да се спрече злоупотребе од стране надлежних 
безбедоносних служби, које неовлашћено и неосновано узурпирају наше право на 
несметану употребу интернета и компјутера. (А регистровани су и поједини случајеви 
сметњи у раду са телефоном, факсом, или при слању и пријему писама). 
На делу су кривична дела из КЗС ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ 
ПОДАТАКА, чланови 298, 299, 300, 302, 303. 
Сметње у употреби компјутера се састоје у повременом отежаном функционисању, 
успоравању, изненадном гашењу програма, успоравању или кочењу апарата, нестајању 
фајлова, слању вируса, некима од нас су изненадно и необјашњиво нестајале читаве 
мукотрпно и годинама писане књиге, флешови, документа у ворду, и друго. 
Услед чега настају ресетовања, блокаде рада на компјутеру, губљење времена, енергије, 
нервирања, несигурност у раду , и друге штете, уз појаву појачаног и врло интензивног стреса и 
зебње при седању за компјутерски апарат. 
Ми смо покушавали да отклонимо ове тешкоће позивајући стручњаке, обављајући провере на 
вирусе, постављајући нове ефикасније анти-вирус програме, или смо дограђивали и појачавали 
машину, неки од нас су се задуживали и куповали нове најсавременије апарате. 
Упркос нашег труда, и провера експерата, сметње су се настављале. Обично би то било у 
блажој мери, да би се повремено значајно, или врло значајно интензивирало, све до 
повремене парализе.. 
Спремни смо да Вам доставимо сведочења експерата који су упознати са описаним тешкоћама. 
Захтевамо од Вас да примите к' знању ове податке, срамота је да се таква учестала 
телекомункациони вандализми и истинска разбојништва дозвољавају у Србији на почетку 21 
века крајем 2012 године, то је примитивни вандализам осионих незналица које 
злоупотребљавају домаћи тајкуни, и њихови спољни подржаваоци, да у Србији помоћу њих 
сеју лоше процене, појачавају хаос и тензије, да скрећу пажњу са Косова, са невероватног 
нарастања криминала из дана у дан. Стављамо Вам к'знању да огромна већина опструираних 
грађана немају појма да би им нек тако нешто могао чинити, те је оваква злоупотреба утолико 
аморалнија и кукавичка. 
Очекујемо од Вас да нам НАЈХИТНИЈЕ одговорите на ову петицију, и да предузмете мере да они 
беспосличари хулигани који то чине буду предупређени, и да нам се омогући законско право 
на коришћење ових уређаја. 
Поручујемо ревносним безбедњацима: БАВИТЕ СЕ ПРОВАЛНИЦИМА, ЛОПОВИМА, 
РАЗБОЈНИЦИМА, КРИМИНАЛЦИМА, УБОЈИЦАМА, ХУЛИГАНИМА. А не нама. Јер док се ви 
бавите нама мирним и лојалним грађанима, уместо преступницима, они свакодневно пустоше 
Београд и Србију. Они су убили 1.000 полицајаца, а ви се њима не бавите?. 
На делу је саботажа. Они кој нам то чине сарађују са трговцима дроге, белог робља и са 
провалницима и пљачкашима које снабдевају подацима о банкама и поштама које треба да 
заједнички опљачкају. Овим деликвентима из редова полиције највише сметају они који их 
раскринкавају. 
Маните се будалаштина о наводном прислушкивању лидера државе, овде се ради о нечему 
сасвим другоме: о масовним опструкцијама употребе компјутера и интернета. Што би они 
сами себе надзоравали, њима сметају управо они који указју на њихове овакве злоупотребе. 
Србија је ретка земља у свету, у којој је многим грађанима ограничено право на употребу 
интернета. 
ЗАХТЕВАМО ОД РЕСОРНИХ МИНИСТАРА ДА ПОСТУПЕ У ГРАНИЦАМА 
ОВЛАШЋЕЊА ДА ОВАКВЕ СМЕТЊЕ, КОЈЕ СУ РУГЛО И СРАМОТА '' Европске'' 
СРБИЈЕ БУДУ ОДМАХ ПРЕДУПРЕЂЕНЕ. 
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У Београду ____14.11.2012 године._______________________ 
Име и презиме 
Др.Жарко Гавриловић, протојереј 
Зоран Димитријевић, провајдер Бгд хостинг 
Милица Јовановић, професор 
Слободан Јарчевић, историчар 
Др.Милан Младеновић, писац 
Др.Марко Младеновић, професор универзитета 
Милорада Бајић, филмски редитељ 
Томислав Крсмановић, писац 
Михајло Павлица, инжењер 
Ђорђе Прудников, сликар 
Ноле Лекај, активиста људских права 
Слободан Ђуровић, песник 
Јелка Ратковић, правник 
Др.Нина Дрндарски, биофизичар 
Др.Радован Ковачевић, лекар 
Горанко Ђапић, социолог 
Предраг Олујић, социолог 
Др.Јован Деретић, историчар 
Драгослава Копривица, писац 
Mиша Ивановић, стручњак за компјутере 
Милош Богдановић, публициста 
Др.Влада Љубичић, лекар 
Миле Јефтић, активиста људских права 
Миодраг Богић, филмски редитељ 
Др.Стеван Петровић, психијатар 
Гордана Голубовић, адвокат 
Др.Миша Петковић, лекар 
Никола Фукс, активиста људских права 
Др.Томислав Јовичић, лекар 
Драган Нешковић, приватни предузетник 
Влада Червењаков, активиста људских права 
Здравко Гојковић, задужбинар 
Олга Јефтић, дефектолог 
Раде Љубичић, активиста људских права 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Новембар 2012 године 
Упркос исправности компјутера упорно се наставља блокада , кочења, ресетовања, или 
нестајања фајлова. Публиковао сам 15 новембра моју нову књигу САГА О.. ИЋИМА том 2- 
БЕОГРАДСКА КОШАВА, док сам радио на њој је било истинско рвање, кочење, нестајање оног 
што сам написао, усудуилио су се да убацују словне грешке, или да мењају текст да га 
обезвреде, то је све трајало у недоглед.ж 
Томислав Крсмановић. 
Tомислав Крсмановић: ОПСТРУКЦИЈЕ БИА ЗА ВРЕМЕ МОГА ЛЕТЊЕГ 
БОРАВКА У СЕЛУ УЗОВНИЦА, КОД ЉУБОВИЈЕ, ЗАПАДНА СРБИЈА.( јуни -јули 
2012 године). 
Овим путем обавештавам јавност да сам за време мога летњег боравка у 
селу Узовница ( родно село мога покојног оца), у два наврата од 4 до 24 
јуна и од 30 јуна до 22 јула .о.г, наишао на велике сметње у употреби 
телефона и компјутера, било је и телефонских претећих позива ради 
података о моме здрављу, што се састојало: 
-у апсолутној немогућности телефонирања те сам био принуђен да се 
излажем трошковима и да купим нов телефонски апарат, и утичницу, те 
сам био тек након тога у могућности да без сметњи користим телефон као 
средство комуницирања.( уз повремена , ређа , искључења). 
-при раду са компјутером у ворду, долазило је да учесталих искључења 
фазе и блокаде рада на компјутеру, а ја лети тамо пишем књигу, те сам 
тако био немогућен у том за мене врло значајном послу. 
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-у неколико наврата су се непознате особе јављале интересујући се за 
стање мога здравља. 
Предочавам да сам до сада јавност редовно обавештавао да сам на сличне 
начине био спречен да користим компјутер и током године у Београду. То 
је дело истих организација и појединаца. То су оне саботерске 
безбедоноснне службе, које уместо да се баве криминалцима и 
свакојаким врло бројним прекршиоцима закона, Србијом неометано и 
некажњено вршљају банде кринмилаца, о чему се врло мало говори у мас 
медијима, надзоравају безброј поштених и лојалних грађана. Да тако 
подмукло јачају криминал и руше Србију изнутра. 
Ове службе су велеиздаја и срамота Србије, МУП-а и Владе Србије. Оне 
изнутра разарају нашу државу и наш народ. Велика је трагедија да ово 
питање ниеј постављено на дневни ред. 
Желим да кажем да наведене опструкције нису дело локалних структура, 
јер сам ја у том делу Србије уважаван и добро познат, омиљен , радим на 
развоју туризма. То је долазило из Београда. 
Становништво општине Љубовије се драстично смањује, села су 
облепљена читуљама, умиру не само стари него и средовечни, па и млади, 
у селу се годишње роди једно дете а умре 20, млади одлазе, читави 
делови села су опустели, нарочито у брдским пределима, куће зарасле у 
коров, њиве необрађене, пригушена пољопривреда лошом државном 
политиком, затварају се фирме, народ је забринут и преплашен, остарео и 
болестан. 
Ја покушавам да дам скроман допринос да овај крај живне. 
Зато ме опструирају.Србију желе да слабе и да је оборе на колена, да је 
очерупају. 
Ти који то чине се хвале тиме у својим круговима, а мене представљају као 
'' Србина'' и сметњу западном пројекту. А они су '' мудраци'', знају за јадац, 
треба рушити своју државу и свој народ. 
Оваква њихова логика је фелерична. Запад овде ужива и оне који 
заговарају разум и објективне процене. А не вулгарно лешинарско 
улизиштво. 
ПЕТИЦИЈА 
ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ. 
АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ 
Госпођи СНЕЖАНИ МАЛОВИЋ, Министру правосуђа Србије. 
Ми доле потписани грађани захтевамо од Вас да најхитније поступите у 
границама Ваших овлашћења и компетенција, да се заврши седамнаестогодишње 
судско мрцварење Томислава Крсмановића, председника Покрета за заштиту људских 
права и заслужног грађанина. 
Крсмановић је поднео још 1994 године Тужбу за накнаду штете ( Први 
општински суд, последњи број :VI P.бр,.7178/ 08.Виши суд у Београду , 2 
П.бр.2228/2010), јер је над њим од 1971 године до недавно, почињено од стране 
државних органа, установа и моћних појединаца из државног апарата , преко 200 
тешких кривичних дела, из чега су произашле узрочно и последично нанете штете, за 
шта је у тужби дао правно ваљане доказе, документа и приложио исказе сведока и 
њихове личне податке.. 
Када се ради о 17 годишњем судском спору, он је обиловао неправилностима и 
незаконитим поступцима, уз апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка, 
погрешне примене материјалног права, и непотпуно утврђеног чињеничног стања, на 
шта је Крсмановић редовно указивао у његовим поднесцима. 
У потпуности игноришући овако чињенично стање, Виши суд у Београду је донео 
21.01.2011 године одбијајућу Пресуду са потпуно неоснованим образложењем, да 
тужена ( Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и 
данашње) државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве 
штете. Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд( г.ж 1321/11, судија Тамара 
Ђукић Узелац) ,а већ је поступак једном ишао до Врховног суда. 
На делу је драстична повреда права на правично фер суђење и у исто време 
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бескрајно одуговлачење. 
Томислав Крсмановић је познати борац за људска права , борио се деценијама за 
демократију, аргументима и ненасилно, цело време се залажући за исправне процене, 
разумевање, помирење и слогу. Нажалост, он је због свога оваквог ангажмана био 
жртва политичких прогона који нису били у складу са локалним Уставом и законима, 
као и са међународним правом и конвенцијама за заштиту људских права које су 
потписале и ова и претходна држава. Истичемо да је он добитник неколико 
међународних признања, јавност је добро упозната са његовим страдањима, у његовом 
досијеу у архиви СДБ који му је био дат на увид, је детаљно назначено, која, како, од 
кога, су била драстично прикраћивана његова права, где је такође назначен разлог, а то 
је како тамо јасно стоји: ненасилна борба за слободу изражавања и поштовање закона. 
Крсмановић има 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 71 
година), поврх свега је на ивици социјале. Ми не можемо видети другачије ово 
маратонско суђење него као покушај његовог органског изнуривања, финансијског 
исцрпљивања, узимања времена и енергије. Забринути за њега истичемо да овакво 
дуготрајно и изнурујуће суђење наноси озбиљне штете његовом здрављу. 
Уместо да живи у миру и да ужива плодове свога труда, он је принуђен да се 
прегања са истим онима који су га унесрећивали и његове блиске у време претходних 
режима. Не можемо се никако отети утиску да је на делу политички реваншизам према 
њему као борцу за демократију, и то од стране асоцијалних појединаца из редова 
претходног поретка који су још увек на значајним позицијама у судству и у државном 
апарату, који се не либе да се свете дан данас ономе ко им се раније замерио борећи се 
за демократију, да му сада опет угрожавају егзистенцију, здравље и голи живот, да тако 
тихо уклоне неугодног сведока и жалиоца. Ако се овако поступа са познатим јавним 
послеником, сасвим је умесно запитати се: каква је судбина резервисана безбројним 
анонимним судским судеоницима? Цела Србија зна добро да дубока и сложена криза 
потреса судство, и да у Србији још није није заживела правна држава.. 
Да би се Србија извукла из кризе, први корак је да се заведе поштовање закона и 
успостави правна држава. .( децембар 2011 г) 
ЗАХТЕВАМО ОД ВАС ДА ПОСТУПИТЕ У ГРАНИЦАМА ВАШИХ 
ОВЛАШЋЕЊА ДА АПЕЛАЦИОНИ СУД ДОНЕСЕ ШТО ПРЕ ПРАВИЧНУ 
ПРЕСУДУ. 
У Београду ___________________________ 
Место за потписивање 
Име и презиме 
- 
др.Раде Божовић, професор универзитета 
др.Василије Крестић, академик 
др.Јован Деретић, професор 
Златоје Мартинов, новинар 
Никола Баровић адвокат 
др.Љубомир Протић, професор универзитета 
Коста Димитријевић, писац 
Велизар Павловић, правник ,ДСС 
Мирко Јовић, председник Свесрпског већа 
Бранко Драгаш, публициста 
др.Томислав Јовичић, лекар 
Љубомир Манасијевић, композитор и певач 
Милан Младеновић, писац 
Никша Булатовић, новинар 
др.Павле Ковачевић, професор универзитета 
др.Стеван Петровић, психијатар 
Драган Милић, председавајући Народне радикалне странке 
др.Срђа Цветковић, сарадник Института за историју 
др.Радомир Ковачевић, лекар, професор универзитета 
Раде Љубичић, публициста 
Предраг Олујић, публициста 
Горан Ђапић, публициста 
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Здравко Гојковић, Задужбина ГОЈКОВИЋ 
Милорад Бајић, филмски режисер, документариста, Носилац Ордена Светог Саве 
Небојша Јеврић, новинар 
Синиша Ружичић, професор 
Саво Контић, гуслар 
Др.Нина Дрндарски, професор уиверзитета 
Саша Срећковић, виши кустос Етнографског музеја 
Миле Јефтић, економиста 
Др.Јован Петровић, професор универзитета 
Голуб Бакић, адвокат 
др.Јасна Јовановић, психијатар 
др.Обрен Цицовић, психолог, професор универзитета 
др.Новица Расулић, лекар 
Катарина Рашић, историчар 
др.Владимир Љубичић, лекар, председник Отечества 
Јово Ђурић, професор 
Младен Димитријевић, инжењер 
Милош Богдановић, публициста 
Саша Недељковић, професор 
Велизар Марковић, судија у пензији 
Слободан Ђуровић, песник 
Слободан Радовановић, публициста 
Слободан Радуловић, публициста 
Олга Јефтић, дефектолог 
Петар Петровић, инжењер 
Миле Марковић, економиста 
Деса Митановска, публициста 
Чеда Радаковић, бизнисмен 
Љиља Пећанац, публициста 
Ноле Лекај, пензионер 
Снежана Николић, бизнисмен 
Слободан Петровић, правник 
Блажо Поповић, професор 
Влада Червењаков, публициста, Сремска Митровица 
Јова Јовановић, предузетник, Шабац 
Града Николић, сликар, Смедеревска Паланка 
Радослав Бижић, Боцар, Банат 
Миле Димитријевић, Петровац на Млави 
Живојин Бузанкић, Мокриње, Неготин 
Милан Живковић, Аранђеловац 
Слободан Живковић Оглађеновац, Ваљево 
Бошко Грујић, Нова Пазова 
Михајло Павлица, песник, Банатски Деспотовац 
Никола Фукс, публициста 
Миша Опарница, Београд 
Петар Бјелановић, Београд 
Драгобрат Стефановић, Отечество 
PETITION 
To : 
-Mr.Boris Tadic, President of Serbia 
-Dr.Mirko Cvetkovic, president of government of Serbia 
-Mrs.Snezana Malovic, Ministre of Justice of Serbia 
-Mrs. Radmila Dicic-Dragicevic, president of Apelacioni sud u Beogradu 
We have long known Tomislav Krsmanovic and his many accomplishments on behalf 
of human rights and market reform causes, and have had the extraordinary pleasure of 
working with him.We are pleased to inform you that Mr. Krsmanovic made possible the 
translation, publication, and distribution of libertarian books on economics education and 
many language editions throughout the Balkans. 



 116 

In the name of hundreds of ISIL( www.isil.org) members throughout the world who 
have been very much inspired by Mr. Krsmanovic’s tireless and courageous zeal in helping to 
promote a respect for human rights. Thus it is with great concern that we have followed 
closely his numerous travails in recent years. We wish to acknowledge his personal suffering 
as the victim of official favoritism that frequently rewarded the least deserving in society and 
penalized the virtuous. 
He is an elderly man, now 75, who contributed greatly to the advancement of 
democracy in Serbia, and we feel that recent compensation request in front of Apelacioni sud 
u Beogradu ( g.z. 1321/11, judge Tamara Djukic Uzelac) are long overdue. It has troubled us 
greatly that he was so abused by thugs for his noble work, and we are so very concerned that 
he find just restitution for his long sufferings.Tomislav Krsmanovic is 75 years old man, 
prolongation of juridical proceedee which started in 1994 might harm serriously his health 
and life. We are worried that his poverty has ultimately denied him some of the basic 
conveniences and necessities of life, placing his personal health in peril during the latter years 
of his life. 
We would be most grateful for your attention to his situation, as it is surely deserved by no 
finer an individual than we have ever known. We are much in his debt for his dedication to the 
causes of freedom. In meantime we urge you to approve to END NOW his appeal for compensations. 
Sincerely 
Ken Schoolland, professor, Hawai Pacific University, USA 
Khalil Ahmad , President / Founder Alternate Solutions Institute, Lahore , 
Pakistan.. 
Stephen W Browne, journalist, Marshall, Minnesota, USA 
Barun Mitra, president of the Liberty Institute in New Delhi, India 
( децембар 2011 године). 
-УБАЦИТИ ПОДАТКЕ Узовница, ПЦ. Стално кочење, Миша Иванопвић. 
Томислав Крсмановић 6.2.2012. године 
Покрет за заштиту људских права, председник,С.Пауновића 70, 11090- 
Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични 
web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org, Архива 
САНУ. 
Напомена од 6.3.2012 године: свакодневне опструкције компјутера се 
настављају , последњих дана су нестала два фајла са више хиљада емаил 
порука, један флеш, Пц се стално кочи, блокира. 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије. 
Поштовани господине Дачићу, 
Позивам се на мојe поднесke од 31 и 16 јануара ове године, у коме сам Вас упознао са 
сметњама у раду на моме компјутеру које ми праве појединци и службе које су за то надлежне. 
Дозволите да Вас обавестим да се сметње настављају: 
-3 фебруара Пц је био укочен у 10 ч.40 минута, у 12 часова, у 22 ћ и 5 минута. . 
-4 фебруара у 10ч-45 м. 9 ч.и 30 минута, 13 ч. И 10 минута, 17 ч.и 45 м., 18 .ч.и 45 . 
-5 фебруара у 14 ч.50 м, 10 ч.и 50 м, у 12ч.и 10 м, 12 ч.55 м.. 
У неколико наврата су изеннадно нестајали немеморисани фајлови. 
Изволите ме обавестити: да ли то чине Ваши сарадници, или страни хакери, мислим пре свега 
на албанске хакере и њихову филијалу овде, са којима сам одавно у рату? 
Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше увид у мој 
компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( Ко?), свакодневно 
опструира у моме раду. 
Молим Вас да ОДМАХ предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена, 
уколико то долази од стране Ваших сарадника? Уколико то чине странн хакери, изволите ме 
обавестити, да не дозволимо да нас завађају и праве будалама.. 
с'поштовањем 
Томислав Крсмановић 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
Поштовани господине Дачићу, 
Позивам се на мој поднесак од 16 јануара ове године, у коме сам Вас упознао са сметњама у 



 117 

раду на моме компјутеру које ми праве појединци и службе које су за то надлежне. 
Сметње се настављају: 
-дана 30 јануара : укочила се у више наврата стрелица, комјутер неће да ради када га упалим, 
неће да ради штампач, провајдер Београдхоста Зоран Димитријевић не може никако да отвори 
моју поруку, поруке послате са мога налога на Yahoo.groups не добијам, 
А овако је често. 
Изволите ме обавестити: да ли то чине Ваши сарадници, или страни хакери, мислим пре свега 
на албанске хакере и њихову филијалу овде, са којима сам одавно у рату? 
Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше увид у мој 
компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( Ко?), свакодневно 
опструира у моме раду. 
Молим Вас да ОДМАХ предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена, 
уколико то долази од стране Ваших сарадника? Уколико то чине странн хакери, изволите ме 
обавестити, да не дозволимо да нас завађају и праве будалама.. 
с'поштовањем 
Томислав Крсмановић 
-Томислав Крсмановић 16.1.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник,С.Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011- 
3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , 
ВИКИПЕДИЈА, www.isil.org, Архива САНУ. 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
Поштовани господине Дачићу, 
Изражавам Вам искрену подршку у борби против удруженог криминала и признање за успехе, 
какве такве, у раду у крајње тешким и сложеним околностима. Могу само замислити каквим су 
искушењима изложени људи попут Вас на тако истуреним положајима. А народ то не разуме и 
не зна. И ја као борац за људска права егзистирам у врло деликатном и сложеном окружењу, 
како унутар земље, тако и ван ње. 
Утолико пре, ми сви овде треба да успоставимо исправне процене, слогу и заједнички 
приљежан рад за општу добробит. 
Молим Вас да будете љубазни да проучите овај допис, и да предузмете адекватне мере, у 
границама Ваших овлашћења и компетенција. 
Дозволите да Вам се обратим због две ствари: 
1. тешкоће које имам пре свега у употреби мога компјутера и интернета 
2. учестали позиви на информативне разговоре од стране Полицијске управе града Београда. 
Ја сам познат као поштен патриота, заслужни грађанин, изволите проучити податке о мени на 
www.isil.org, Википедији и моме личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com, из мојих бројних 
књига, научних текстова објављених у најпрестижнјим часописима у земљи и ван ње, добитник 
сам неколико значајних међународних признања, писац више запажених књига, научни радник 
који објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим научним часописима, члан руководства 
Братства КРСМАНОВИЋА. Ken Schoolland , професор Хаваи Универзитета САД и специјални 
саветник председника САД се обраћао у вези мене председнику Владе Србије др.Мирку 
Цветковићу од 23 јануара 2011 године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије 
од 11 септембра 2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 
новембра 1995 године. Ја сам деценијски борац за поштовање закона и људских права, 
председник Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са 
појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и друге. 
Уместо да живим у миру и уживам у плодовима мога деценијског труда ја сам изложен 
притисцима и учесталим шиканирањима., између осталога и од стране органа МУП-а. (Убеђен 
сам да МУП за то добија налоге од неке друге инстанце). 
О чему се ради, ја имам 75 година, живот без икакве мрље, из патриотске сам породице, 
заслужан грађанин, а мени прете и насрћу на мене? 
Зашто? 
2. тешкоће које имам у употреби мога компјутера и интернета. 
Надлежним судовима сам подносио пследњих година тужбе против оних који ми скоро 
свакодневно опструирају рад на моме комјутеру и интернету, достављајући документа, доказе 
и сведоке. Ствар је сада пред Првим основним судом у Београду (20 К.бр. 7050/11). Сметње су 
се драстично интензивирале последња два месеца, рад на комјутеру се претворио у 
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свакодневно мучење и стрес, трошкове, те сам био принуђен да купим компопонете да 
појачам мој компјутер, дана 12,13 и 14 јануара ове године, и то Memorijа2x256 MB, 5 DRAM, 
pc133, i Ploča AGP Ram 512MB, компјутер је очишћен, стављен анти вирус програм, ноабв 
мрежна картица, и нови програми, значајно повећа простор на диску. 
Доказ: сведок програмер Миша Ивановић, Данице Марковић број 8, Београд. 
Упркос ових значајних надоградњи и стављања мога рачунара у потпуно исправно стање, 
поново се настављају сметње, мада у значајно мањој мери, али још увек јако присутне, 
укочи се стрелица миша, нестане мрежна картица, не функцкионише PASTE, PC се укочи, итд. 
То неко чини. 
Овако траје дуги низ година. Првом основном суду у Београду сам доставио доказе да тако 
траје већ више од 25 година. 
Ја сам за ове последње доградње утрошио 7.500 динара, на ивици сам банкротства, можда 
се то и десило. Годинама сам мeњао компјутере, дограђивао, куповао нов, ништа не помаже, 
сваки дан исто. 
Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја сестричина, мој 
брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални случајеви, у дуговима, живимо од 
чекова, повремено гладујемо, и жртве смо незаконитих поступака удруженог криминала. Мојој 
незапосленој сестричини Валерији Дашић ( 1970) без запослења, су криминалци убили пре три 
године мужа Слободана Двокића (радио у обезбеђењу, борио се против албанске мафије), 
она је без прихода и мора да издржава 17 годишњу ћерку ( била жртва претходног поретка), 
мој брат Милић ( 1939) има пензију свега 12.000 динара ( такође жртва претходног поретка), 
моја сестра Нада Иванковић Крсмановић ( 1946-2009) је имала пензију свега 5.000 динара, 
њена фирма није јој уплатила 17 година радног стажа ( такође жртва претходног поретка), 
умрла је јер није могла да плати лекарима мито за смештај у болницу. 
Ја тражим обештећење, то је моје право. 
Да ли ми све ово чине органи МУП-а? Могуће је да је то дело страних хакера са циљем да 
стварају овде лоше процене и заваде? 
Молим Вас да ми одговорите да ли је то дело органа МУП-а или не? Ако није, како да се 
браним од страних хакера? 
Што се тиче мога компјутера изволите овластити ваше стручњаке да дођу и изврше увид у мој 
компјутер, да се види да није неисправан, него да се констатује да ме неко ( Ко?), свакодневно 
опструира у моме раду. 
Молим Вас да предузмете мере да блокада мога компјутера буде обустављена. 
Детаљна документација и сведоци се налазе у судовима : Апелациони суд у Београду број 
г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у Београдау П.бр.2228/10, Први општински суд у 
Београду XXIV.П.бр.688/02, IV П.бр.. 7178/08П.бр. 11426/97, VII.П .бр.176/2001, XIXP 2082/2000, 
XIX P 2083/2000, Виши суд у Београду .Рех.број 82/10, Четврти општински суд у Београду 
Посл.број I-III-II99/02-VI.cy.1361/04, Други општински суд у Београду. KI.бр..2873/07, Телеком 
Србија, Извршна дирекција регије Београда, извршна јединица број 1, њихов:118252/05 , од od 
03.8.2005 године, Београд, Допис Телекома број 35063/04 од 20.1.2004 године., итд.. 
2.учестали позиви на информативне разговоре од стране Полицијске управе града Београда.. 
Органи Полицијске управе града Београда су ме последњих шест месеци прошле године 
позивали без законског основа на информативне разговоре телефоном, и то Тривић из ОУП 
Нови, и Вељко Медојевић из Полицијске управе Београда 17 ,19 и 22 августа ове године. 
Указујем на кључну чињеницу, иста ова Полицијска управа града Београда је покушала да ме 
без законског основа приведе и утамничи на неодређено време марта 2008 године. 
Сматрам да је на делу нахушкавање и дезинформација органа МУП-а. Њима неко злонамеран 
суфлира за мене'' узнемирава јавност''. 
А ја се браним. 
Ја водим 17 година судски спор за обештећење, то је моје законско право. Они желе да ме у 
томе осујете. 
. 
На делу је методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, финансијско 
исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 
ликвидације-без увида шире јавности. Напад на моје здравље се спроводи превасходно кроз 
изазивање стреса. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада на моје здравље. 
Да будем отворен, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог пројекта је 
рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашени, ојађени ,изнурени и остарели грађани 
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су неспособни да бране своје територије, да привређују и да се оплођавају ( а подмукли наши 
непријтељи суфлирају удруженом кримнналу, да слабећи народ Србије, и државу Србију, ће 
лакше сачувати позиције, проваљивати, красти, пљачкати приватизовати за багателу, 
шверцовати, осујетити реституцију и рехаблитацију, итд, итд). 
Молим Вас да овај поднесак испитате, нека дођу ваши експерти да провере мој компјутер да се 
увере да је исправан. 
У прилогу допис др.Стевана Петровића, психијатра судског вештака, о моме здрављу, и како 
удружени криминал угрожава исто.. 
У нади да ћете овај поднесак проучити и предузети адекватне мере. 
Томислав Крсмановић 
Тел.3511829; моб.тел.964-3095176, Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found., Википедија, исил@орг, АРХИВ САНУ 
Стручна служба заштитника грађана 
Поштована госпођо Дрљачић Сударевић, 
У прилогу Вам достављам податке о злоупотребама у раду са мојим компјутером, које су 
повремено истинска блокада, нервирање, стрес, губљење времена, а што ме сваког месеца 
кошта четвртину моје скромне пензије.( поправке, откочивања, итд). 
То чине исти они који захтевају моје утамничење и опструирају правичну судску пресуду у вези 
накнаде штете у Апелационом суду ( Гж.1321/11). 
У прилогу на крају овога дописа релевантна документа. Мени је необјашњиво експлодирао 
јуче УСБ са читавим књигама ( имам копије неких на другим местима), кочи се стрелица миша 
иако је све у реду. 
Молим вашу интервенцију и заштиту мојих права 
С’поштовањем 
Томислав Крсмановић 
-Првом општинском јавном тужилаштву у Београду. 
ДОПУНА КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА ОД 6.12 И 9.9.2011 ГОДИНЕ 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА 
ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090- 
БЕОГРАД. 
ПРОТИВ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ , 
КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 101, 11.000 БЕОГРАД. 
У пријавама од 6 децембра и 9 септембра ове године сам обавестио ваше 
тужилаштво о флагрантним и вишегодишњим ускраћивањима мојих права на 
употребу интернета ( компјутера), телефона, факса и преписке. Том приликом сам 
приложио доказе: документа и сведоке. 
Обавештавам тужилаштво да надлежни органи МУП-а настављају да систематски 
блокирају моје коришћење телекомуникација , ја сам и даље практично спречен да 
користим мој персонални компјутер, да шаљем и примам поруке, да радим са 
вордом и штампачем, да пишем на миру моју књигу Сага о ..ићима, рад са 
компјутером је а мене стрес и зебња. Током целе прошле недеље од 19 децембра 
до данас ове тешкоће су појачане. То чине органи МУП-а Србије, што је 
објашњено у обема пријавама. 
Уместо да моје пријаве допринесу престанку злоупотреба, оне су интензивиране. 
Прилажем документа број 1- до броја 14 ,из којих се види да надлежни полицијски органи 
МУП-а почињавају сличне злоупотребе са мојим телефоном , факсом и преписком, још од 
почетка 1980-их година. То траје до данашњих дана, упркос промена тврдоглаво и упорно се 
настављају овакве злоупотребе као да смо још увек у време Ј.Б.Тита. ( Гео-окружење јача 
удружени криминал из претходне државе Југославије, да њиме, као што је дотукла Југославију, 
дотуче и Србију). Иако су многи претходни починиоци превремено преминули, неки су умрли 
услед година, неки су настрадали у свакојаким удесима, а пар њих је извршило самоубиство, 
они који су живи су махом оболели, одали се алакохолу, или су им се распале поропдице, ипак 
опстаје једно језгро удружених криминалаца састављено од преживелих и још увек активних ( 
али махом изнурених и болесних, али још увек ратоборних) , они су индоктринирали нове 
младе сараднике жељне лаке зараде , довели су нове необавештене који сада иду њиховим 
путем грлом у јагоде. 
Они оваквим злоупотребама са мојим телеомуникацијама имају за циљ стварање стреса, 
финансијско исцрпљивање ( јер ја сваки месец на интервенције стручњака за компјутере 
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издвајам петину моје скромне пензије, плаћам копије, услуге адвоката), узимање времена, 
енергије , све са циљем рушења здравља ( тиха ликвидација). Прилажем МИШЉЕЊЕ О 
ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ И ПОДОБНОСТИ ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА од 14..12.2011 
године које је издао овлашћени судски вештак Петровић, др Стеван, Спец. Психијатрије, знају 
ови мудри некрофили да имам проблема са сном, желе да ме изнуре, а не виде себе и своје. 
Зашто то ови ''мудри безбедњаци'' чине је објашњено у тексту у прилогу : У СРБИЈИ МАСОВНО 
УМИРУ И ОБОЉЕВАЈУ ЉУДИ У НЕДОВОЉНО РАЗЈАШЊЕНИМ ОКОЛНОСТИМА- ЗАХТЕВАМО 
ХИТНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА. На делу је 
злоупотреба незналица. 
Упоредо са овим повредама мојих права , сам упознао ваше тужилаштво са 
злоупотребама ваших налога да се са мном обаве истражне радње поводом мојих 
кривичних пријава, уместо тога надлежни полицијски органи, што сам вам 
предочио, ми прете утамничењем, и не баве се мојим наводима, него контакте са 
мном злоупотребљавају да манифестују своје незнање и ирационалну омразу .На 
делу је злоупотреба младих полицајаца без довољно искуства од оних надређених 
који подмукло руше правни поредак и државу, њих усмеравају да се баве са мном, 
и са безброј потпуно на свом месту грађана, уместо да надзоравају лопове, 
провалнике кој свакодневно неометано вршљају Србијом и Београдом. , убице 
полицајаца ,скрећу им пажњу на споредно. 
У Београду се све више говори о СЛУЧАЈУ КРСМАНОВИЋА, СРПСКА АФЕРА ДРАЈФУС. Удружени 
криминалци према мени гаје патолошку мржњу, у мени виде имагинарног виновника за све 
њихове неприлике и трагедије, са чим нема никакве везе и искрено жалим, пружам им руку 
помирења. 
Захтевам од вашег тужилаштва , да ШТО ПРЕ обави све потребне истражне радње , да саслуша 
сведоке и проучи доказе, и да предузме потребне кораке сходно закону да подносиоца 
пријаве заштити од даљих кршења његових законских права, и да починиоце приведе правди, 
да покрене истрагу у МУП-у са циљем откривања удружених криминалаца који тероришу 
мирне грађане, уместо да се баве убицама, провалницима, лоповима и пљачкашима.. 
Нажалост, пасивношћу и неблаговременом реакцијом починиоци ноторне незналице су 
охрабривани, а то се не чини само мени него је то раширена пракса злоупотреба. Захтевам од 
вас да истражне радње и разговоре са мном, не обављају органи полиције ( разлоге сам 
објаснио у претходним поднесцима у вези позивања на информативне разговоре), него 
сарадници вашег тужилаштва. 
У Београду, 26.12..2011 године Томислав Крсмановић 
----- Original Message ----- 
From: nebojsa kostic 
To: svetska_zavera@yahoogroups.com 
Sent: Tuesday, February 08, 2011 3:00 PM 
gotov si,cionisto i vodu ti iskljucujem,telefon ti prisluskujem a na internet zaboravi u narednih 
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 20 К.бр. 7050/11 
Дорада поднеска од 06.12.2011 године сходно Вашем допису 
од дана 08.12.2011 године. 
Будући да моја приватна тужба садржи неколико сегмената кривичних дела и починиоца , 
одговорићу на Ваш допис сукцесивно . 
1.Вељко Медојевић, Ненад Лијескић, Жељко Трикић су сарадници Полицијске управе града 
Београда, који од марта 2008 године, покушавају по налогу Полицијске управе града 
Београда а ме сместе противно закону и медицинској етици насилно у психијатријску 
установу, што ће даље бити образложено, и доказано документима и сведоцима. 
а.Лични подаци: 
-Вељко Медојевић, сарадник Полицијске управе града Београда, Деспота Стефана број 107, 
11.000 Београд . 
-Ненад Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица, Патријарха Јоаникија број , Раковица. 
-Жељко Трикић, сарадник Полицијске станице Нови Београд, Нови Београд. 
б.Чињенични опис дела: 
Упркос ових правно и логички валидних чињеница Полицијска управа Београда, 
исти они који су то покушали 1970-их година, су тада хтели да ме поново утамниче 
у азил. 
Овај покушај је за мене био врло интензиван срах и стрес, поготову јер живим у 
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страху, мени са различитих страна пристижу сличне претње, што се види из даље 
приложених података. Читав март сам се скривао, и одржали смо конференцију за 
штампу, па се ствар смирила. 
Тада је био покушај да се ја уклоним на неодређено време као судеоник који 
захтева обештећење, али је на делу и производња стреса и напад на здравље. 
Полицајце криминалци убијају, нагоне их на самоубиства, да тако не буду 
спутавани од полиције. Нажалост, полицију исти ти саботери завађају, ево и са 
мном, онда када нам је потребна највећа слога у борби против криминалаца. Они 
нахушкавају против мене полицију која нажалост није довољно упућена о чему се 
ради. 
Али Полицијска управа Београда не одустаје од своје намере да ме шиканира и 
застрашује, да подмукло руши мој сан и здравље, органи ове установе су ме у 
летњим месецима ове године , више пута без стварног основа претећи позивали 
на мој телефон 3511829, и на мобилни 064-3095176 на информативне разговоре, и 
то Тривић из ОУП-а Нови Београд 3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из 
Полицијске управе града Београда, Булевар Деспота Стефана број 107. 
Образлагања позива која су овога пута била давана су била да сам ја као 
подносилац пријаве дужан да дам исказ у вези мојих представки упућених суду и 
МУП-у Србије због узнемиравања и претњи од стране више лица. Ја сам од 
Медојевића позивајући се на закон, захтевао да ми се позив упути писменим 
путем, Медојевић је 17 августа зазвонио на моја врата у позне сате узвикујући из 
све снаге ПОЛИЦИЈА!, уручујући ми строги писмени позив да дођем на 
информативни разговор 19.о8.2011 године у 12 часова. 
. 
Ја се нисам одазвао овом позиву , јер позвано лице није дужно да се одазове 
позиву, сем ако тиме не чини кривично дело, ја нисам починио било какво 
кривично дело, ја сам управо урадио супротно, поднео сам пријаву против 
починиоца кривичних дела. Поучен ранијим описаним лошим искуством са 
Полицијском управом града Београда марта 2008 године, у коју сам због тога 
изгубио бло какво поверење, нисам отишао на разговор, него сам 18 августа 
доставио господину Медојевићу сва потребна документа, са молбом да иста 
проучи, и упућујући га да из ових докумената може више сазнати него ли из 
штурог разговора са мном. 
Упркос оваквог чињеничног стања Медојевић ме је позвао телефоном поново 19 и 22 августа 
, иако сам га ја учтиво замолио да ми се обраћа писмено.Медојевић ми је пак 22 августа 
телефоном устврдио да су подаци у мом поднеску некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса, 
из којих се ништа не види., и да су подаци Телекома о особама које су ми претиле 
телефоном застарели. 
Ова његова образложења нису заснована на чињеничном стању, јер се у документима, 
тачније Приватној тужби Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године, налазе 
прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама које ми прете. А када је у 
питању Телеком, Извршна дирекција Београд, њихов број 118252, Београд ми је саопштила 
да су регистровани претећи позиви на мој телефон број 3511829, не само 2005 године, него и 
касније, и да ће идентитет починиоца бити дат суду или МУП-у на њихов захтев. 
Трикић из ОУП-а Нови Београд ме је након тога поново позивао на разговор, што сам ја 
одбио него сам му доставио докментацију. Трикић ме је поново позвао на разговор дана 
5.12. ове године. 
Ћиме су ме ови полицијски огани узнемиравали и застрашивали. 
Баве се са мном,. А не баве се криминалцима и убицама полицајаца. 
ПРИВАТНА ТУЖБА 
Први основни суд у Београду 
-Против Н.Н лица чије адресе и податке не познајем, 
и : 
-Вељка Медојевића сарадника Полицијске управе града Београда ( наводим име 
Вељка Медојевића, напомињем да он нема разлога да има нешто против мене, јер 
ме и не познаје, он то чини по налогу претпостављених, он треба само да каже да 
је извршавао налог својих шефова) 
-Ненада Лијескића сарадник ОУП Раковица ( наводим име Ненада Лијескића, напомињем да 
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он нема разлога да има нешто против мене, јер ме и не познаје, он то чини по налогу 
претпостављених, он треба само да каже да је извршавао налог својих шефова) 
-Трикића, сарадника ОУП Нови Београд (наводим име Ж.Трикића , напомињем да он нема 
разлога да има нешто против мене, јер ме и не познаје, он то чини по налогу претпостављених, 
он треба само да каже да је извршавао налог својих шефова). 
- Бјелетића, сарадника ОУП Стари град (наводим име Бјелетића , напомињем да он нема 
разлога да има нешто против мене, јер ме и не познаје, он то чини по налогу претпостављених, 
он треба само да каже да је извршавао налог својих шефова). 
-Драгана Здравковића званог Пантер, последња адреса Високог Стевана број 11 у Београду 
--особе које дуги низ година прете телефоном, Телеком Србије је утврдио њихов идентитет, 
Извршна дирекција, Београд, наш број 118252705 
-Мирослава Мишковића, директора Делта холдинга 
-- особа интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 
2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found. 
- особа интернет налога Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Лазар Павловић'' је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference source not found. 
- особа са интернет налога Александар Александровић, Error! Reference source not found., 
порука на форуму Уједињено српство од 28 децембра 2005 године 
-- Окружни суд у Београду, Република Србија, опструира мој Захтев за рехабилитацију. 
-Виши суд у Београду, судија Предраг Васић, Тужба за накнаду штете, је донео незакониту 
одлуку. 
-Н..Н особе спроводе опструкције у моме раду на развоју туризма на Дрини, општина 
Љубовија. 
ОПИС КРИВИЧНИХ ДЕЛА. 
Пре него што приступим опису кривичних дела, која су врло бројна, разуђена и дуго трају 
(отуда немогућност краткоће-неопходна је минимална опширност, дајем неколико података 
о себи). 
У прилогу су само деликти који покривају време од неколико последњих година, у Тужби за 
обештећење ( Апелациони суд г.ж.132 /11 судија Узелац Ђукић Тамара), се налазе подаци за 
пар стотина кривичних дела од 1975 године до данас. 
Ја сам председник Покрета за заштиту људских права ( Википедија, Error! Reference source 
not found., www.исил.орг) , прилажем две петиције у знак подршке мени: једну на 
енглеском, потписану од четири позната светска научника у име неколико стотина угледних 
интелектуалаца из целог света, и друга са потписима 70 познатих јавних посленика из Србије, 
и допис професора Кена Скуланда.предузећу ИЦН , Београд од 9 новембра 1995 године. 
Добитник сам неколико међународних признања, и БРУЦЕ ЕВОY МЕМОРИАЛ АWАРД ( 
видети Error! Reference source not found.). Писац сам више књига и стотина научних и 
стручних текстова објављених у домаћим и страним часописима, полиглота сам и заслужан 
грађанин саборац садашњих лидера земље. 
Борим се ненасилно и аргументима за поштовање закона још од почетка 1970-их година, 
почео сам да то чиним ради одбране, други мотив нисам имао, залажем се за исправне 
процене, помирење и слогу. 
Крхког сам здравља и патим од врло интензивне несанице. 
Нажалост против мене су починиоци ових криминалних радњи, који чине једну групу 
организованих криминалаца (многи су у међувремену превремено преминули, али једно 
острашћено језгро опстаје), још од почетка 1970-их повели истински рат, који траје до данас. 
Ова група прекршиоца закона из дубоке илегале методично програмира поменуте 
злоупотребе, које ће даље бити детаљно образложене, документоване и дати лични подаци 
за сведоке, то чини из реваншистичких побуда, јер сам био за цело време борац за људска 
права, и пре свега да оваквим врло дуготрајним и замарајућим поступцима будем 
изнуриван финансијски, да будем изложен врло интензивном дуготрајном стресу, да будем 
одвојен од породице , писања књига и бављења развојем туризма у родном крају на Дрини, 
западна Србија. 
На делу је рационално осмишљен напад на здравље, методичан 
покушај тихе ликвидације, да тако чинећи будем дискретно 
отклоњен као жалилац и судски судеоник који захтева обештећење и 
рехабилитацију. 
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-Против Н.Н лица чије адресе и податке не познајем, ОПИС ДЕЛА. 
Узимајући у обзир природу почињених дела што ће даље бити предочено, дужину трајања, 
да се деловање ове групе препознаје уз примену застрашивања, сјединили су се услови да је 
на делу организовани криминал из Члана 21 Закон о кривичном поступку. Чији резултат је 
деловања три или више лица удружених у криминалну групу, са циљем вршења тешких 
кривичних дела ради стицања моћи, и кажњавања мене, Члан 1-дугогодишња методичност 
кроз одредив задатак или улогу, Члан 2-дужина трајања, Члан 5-примена застрашивања, 
Члан 6- да се у вршењу делатности користе привредне или пословне структуре, Члан 8- 
очигледно да постоји утицај криминалне групе на политичку власт, извршну, или судску 
власт. 
Ова група програмира, охрабрује, иницира и спроводи описане злоупотребе преко даље 
предоченх појединаца и организација. Ова група, је једна од многих, која ради на 
методичном јачању криминогених структура у Србији, са циљем подмуклог унутрашњег 
рушења државе. 
И трају до данас. 
Изјављујем, даље прилажем доказе, да су насртаји на моја права од стране удруженог 
криминала све до данашњих дана, учестали и перманентни. 
-Када се ради о Полицијској управи града Београда, Деспота Стефана број 107, 
11.000 Београд; Вељку Медојевићу сараднику Полицијске управе града Београда; 
Ненаду Лијескићу сараднику ОУП Раковица; Трикићу, сараднику ОУП Нови Београд 
предочавам, ОПИС ДЕЛА : 
Упркос ових правно и логички валидних чињеница Полицијска управа Београда, 
исти они који су то покушали 1970-их година, су тада хтели да ме поново утамниче 
у азил. 
Овај покушај је за мене био врло интензиван срах и стрес, поготову јер живим у 
страху, мени са различитих страна пристижу сличне претње, што се види из даље 
приложених података. Читав март сам се скривао, и одржали смо конференцију за 
штампу, па се ствар смирила. 
Тада је био покушај да се ја уклоним на неодређено време као судеоник који 
захтева обештећење, али је на делу и производња стреса и напад на здравље. 
Полицајце криминалци убијају, нагоне их на самоубиства, да тако не буду 
спутавани од полиције. Нажалост, полицију исти ти саботери завађају, ево и са 
мном, онда када нам је потребна највећа слога у борби против криминалаца. Они 
нахушкавају против мене полицију која нажалост није довољно упућена о чему се 
ради. 
Али Полицијска управа Београда не одустаје од своје намере да ме шиканира и 
застрашује, да подмукло руши мој сан и здравље, органи ове установе су ме у 
летњим месецима ове године , више пута без стварног основа претећи позивали 
на мој телефон 3511829, и на мобилни 064-3095176 на информативне разговоре, и 
то Тривић из ОУП-а Нови Београд 3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из 
Полицијске управе града Београда, Булевар Деспота Стефана број 107. 
Образлагања позива која су овога пута била давана су била да сам ја као 
подносилац пријаве дужан да дам исказ у вези мојих представки упућених суду и 
МУП-у Србије због узнемиравања и претњи од стране више лица. Ја сам од 
Медојевића позивајући се на закон, захтевао да ми се позив упути писменим 
путем, Медојевић је 17 августа зазвонио на моја врата у позне сате узвикујући из 
све снаге ПОЛИЦИЈА!, уручујући ми строги писмени позив да дођем на 
информативни разговор 19.о8.2011 године у 12 часова. 
. 
Ја се нисам одазвао овом позиву , јер позвано лице није дужно да се одазове 
позиву, сем ако тиме не чини кривично дело, ја нисам починио било какво 
кривично дело, ја сам управо урадио супротно, поднео сам пријаву против 
починиоца кривичних дела. Поучен ранијим описаним лошим искуством са 
Полицијском управом града Београда марта 2008 године, у коју сам због тога 
изгубио бло какво поверење, нисам отишао на разговор, него сам 18 августа 
доставио господину Медојевићу сва потребна документа, са молбом да иста 
проучи, и упућујући га да из ових докумената може више сазнати него ли из 
штурог разговора са мном. 
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Упркос оваквог чињеничног стања Медојевић ме је позвао телефоном поново 19 и 22 августа 
, иако сам га ја учтиво замолио да ми се обраћа писмено.Медојевић ми је пак 22 августа 
телефоном устврдио да су подаци у мом поднеску некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса, 
из којих се ништа не види., и да су подаци Телекома о особама које су ми претиле 
телефоном застарели. 
Ова његова образложења нису заснована на чињеничном стању, јер се у документима, 
тачније Приватној тужби Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године, налазе 
прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама које ми прете. А када је у 
питању Телеком, Извршна дирекција Београд, њихов број 118252, Београд ми је саопштила 
да су регистровани претећи позиви на мој телефон број 3511829, не само 2005 године, него и 
касније, и да ће идентитет починиоца бити дат суду или МУП-у на њихов захтев. 
Трикић из ОУП-а Нови Београд ме је након тога поново позивао на разговор, што сам ја 
одбио него сам му доставио докментацију. Трикић ме је поново позвао на разговор дана 
5.12. ове године. 
Ћиме су ме ови полицијски огани узнемиравали и застрашивали. 
Баве се са мном,. А не баве се криминалцима и убицама полицајаца. 
Сарадници ове установе ми већ дуги низ година 
ускраћују право што се тиче употребе телефона, 
факса и компјутера, односно интернета, све до 
недавно. Начини на који се обављају ове злоупотребе су 
описани детаљно у Кривичној пријави ЈТ Првог 
основног суда од и у приложеним документима 
нумерисаним од 1 до , а о чему ће се изјаснити и 
наведени сведоци. 
Ја сам годинама изложен учесталим мрцварењима , 
губљењу времена, нервирању, трошковима, нестају ми 
читаве књиге, фајлови, поруке, инбокс, wорд, итд. 
-Против особа које ми дуги низ година прете телефоном, Телеком Србије је утврдио 
њихов идентитет, Извршна дирекција, Београд, наш број 118252705. 
-Против особа које спроводе искључивање и сметње у употреби телефона 3511 829 на име 
Томислав Крсмановић, ( Н.Н особе.). 
Моји су спашавали Јевреје. 
- Против особе интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке 
потписује са ''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, 
Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found. 
Особа интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 
2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, у 
којој прети тужиоцу, назива га '' кромањонац'' . ДОКАЗ: :Порука Небојше Костића, Сундаy, 
Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс. 
Из ових података произилазе битна обележја кривичнх дела увреда из члана 170 КЗС , став 
1 и 2, и клевета из члана 171, став 1 и 2, КЗС. 
ДОКАЗИ: поруке са интернета у прилогу. 
-Против особе интернет налога Error! Reference source not found., која своје поруке 
потписује са ''Лазар Павловић'' је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference 
source not found. послао емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Фридаy , 
Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ, у којој тужиоца вређа и клевеће називајући га :'' болесна глава'', 
''крпељ'', '' паразит'', ''дворска луда'', '' лудак''. Дана 29.01.2011 године са налога Error! 
Reference source not found. шаље емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, 
Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 ПМ у којој тужиоца назива будалом, износи увредљиве 
квалификације на његов рачун. Чиме је починио инкриминисана дела из КЗС , јер је тужилац 
јавна личност, председник Покрета за заштиту људских права, писац више књига, признати 
јавни посленик. Лазар Павловић тако чинећи жели да обезвреди тужиоца у јавности, јер 
многи читају поруке са Форума светска завера. Тужилац предочава суду да је са Лазаром 
Павловићем и његовом групом у дугогодишњем судском спору (Други општински суд-XИИ- 
К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни 
суд Србије , Уставни су Србије Број:пр-124/2005, итд). Ови спорови су наводно окончани од 
ових судова, а припадници тог клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана 
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настављају да преко интернета грубо клевећу и вређају тужиоца, и да му прете утамничењем 
и убиством. ДОКАЗ: Порука са налога Error! Reference source not found. на Светска завера 
yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ; 29.01.2011 године; Порука са налога 
Error! Reference source not found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 
,2011 8.16 ПМ. 
ДОКАЗИ: поруке са интернета у прилогу. 
Ове претње сам пријавио надлежним државним органима. 
На делу је терористицки напад на моје здравље. 
Овакве претње су учестале последњих година, што се види из предмета у Другом 
општинским судом-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 
, К.бр.1376/04,Врховни суд Србије, Уставни суд Србије Број:пр-124/2005. Ја, као и моји 
најближи сродници смо изложени скоро свакодневним претњама, провокацијама, драстичним 
ускраћивањима наших законских права, као и што се тиче личне безбедности и имовинске 
сигурности. 
Надлежне службе МУП-а индоктринирају и хушкају на мене полицијске кадрове дајући им 
лажне податке о мени: узнемирава јавност, говори чудне ствари, тврди да неко руши здравље 
нације, прети, итд, итд. 
-Окружни суд у Београду, Република Србија, Захтев за рехабилитацију. ВИШИ СУД У 
БЕОГРАДУ, Рехабилитациони број 82/10. 
АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 20.К. 7050/2011. 
Преко :Првог основног суда у Београду. 
НОВА ДОПУНА ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 20 К.бр. 
7050/11 ОД 22.12.2011 ГОДИНЕ. 
Обавештавам суд да је мој лични компјутер усавршен и надограђен дана 12, 13 и 14 јануара 
ове године од стране врхунског стручњака програмера Мише Ивановића , са станом у улици 
Данице Марковић број 8 у Београду. Компјутер је значајно надограђен са Меморијом 2x256 
МБ, 5 ДРАМ, пц133, и Плоча АГП Рам 512МБ, очишћен, стављен антивирус програм, нова 
мрежна картица и нови програми, значајно повећан простор на ЦД диску. 
Доказ: сведок Миша Ивановић , Данице Марковић број 8, Београд. 
Упркос ових значајних надоградњи и стављања мога ПЦ у потпуно исправно стање, поново се 
настављају сметње, мада у значајно мањој мери, али још увек јако присутне, које нису ништа 
друго до осионе провокације органа полиције: укочи се стрелица миша, нестане мрежна 
картица, нестане контакт са провајдером, не функционише ПАСТЕ, ПЦ се укочи, итд. 
Сада је потпуно јасно о чему се ради. То чине они који треба да штите закон, банке, провале, 
грађане, уместо тога су у служби оних који су лопови и провалници, разбојници и убице 
полицајаца. 
Мене треба да подрже судство и поштени људи у полицији, што су већина, јер удружени 
криминал иде управо на на то да руинира државу и њене грађане. Они мисле да то чине из 
прагматичних разлога: да сачувају своје позиције и да се несметано богате. Уствари, они без 
сиве мождане масе су злоупотребљени, јер су обеспомоћили народ који не може да брани 
Косово, Војводину, Санџак, југ Србије, не може да привређује и да се расплођава. 
Обавештавам суд да је добар део починиоца који прибегавају злоупотребама са мојим 
телекомуникацијама, превремено преминуо, утонуо у болештине, алкохол, свакојаке 
пошасти. Има их који су и даље самоубилачки ратоборни. 
Победа ће бити моја. Већина су набијени под земљу, то чека и друге који су кренули путем 
издаје и уништења своје државе и свога народа. 
У Београду 16.1.2012 године Томислав Крсмановић 
ПОДАЦИ О УСКРАЋИВАЊУ ПРАВА НА УПОТРЕБУ МОГА ПЦ 19 АВГУСТА И ОД 5-11 СЕПТЕМБРА 
2011 године. 
Дана 19 августа ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D:Tomislav, Milenium, My 
documents, у коме се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, интервенисао је 
Миша Ивановић експерт за рад на рачунару, радио је два дана, проверио је фајл на вирусе, 
није их било, проверио је диск, меморију све је било како треба. Каже да не може да установи 
разлог зашто се то десило.Фајл је на крају прорадио, изгубио сам два дана и платио 3.000 
динара. 
Дана 5 септембра се десио исти проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до недеље 
11 септембра, додао је нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, меморију, све је 
било у реду. Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. 
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Овако се дешава већ дуги низ година. На делу је асоцијални поступак разуларених доконих 
безбедњака, који треба а се баве пљачкашима и разбојницима, а не поштеним људима. 
Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја сестричина, мој 
брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални слуајеви, у дуговима, живимо од чекова, 
повремено гладујемо. Мене пљачкају органи МУП-а. 
За интерес МУП-а нисам дао никакав повод, ја имам 75 година, лојалан сам грађанин, уживам 
велики углед као патриота, сви ме цене и поштују као заслужног грађанина, на делу је 
арбитрарна самовоља, не могу никако другачије објаснити притисак мафијаша него да њима 
сметају српски интелектуалци, уосталом већина грађана је угрожена од криминалаца по 
начелу: пунимо своје џепове, слаби грађани који нам се не могу одупрети, слаба Србија, значи 
не може да брани Косово и своје територије, за то добијамо новац. 
Томислав Крсмановић 
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА УСКРАЋУЈЕ КРСМАНОВИЋУ 
ПРАВО НА СЛОБОДУ И МИРАН ЖИВОТ. 
ПОДАЦИ И ЧИЊЕНИЦЕ У ВЕЗИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА ШТАМПУ КОЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА 
30.8.2011 године у 12 часова у Кући Ђуре Јакшића, Скадарска 34.. 
Крсмановић се налази на удару МУП-а Србије јер је деценијски борац за поштовање закона, 
већ 17 година води спор за обештећење, од 2006 године се незаконито растеже поступак за 
његову рехабилитацију, он води спор за повраћај незаконито конфисковане имовине вредне 
неколико милиона евра, иступа у јавности за поштовање закона и васкрснуће Србије из 
суноврата: 
9. Информативни разговори . Крсмановић је последњих месеци и година у више наврата 
позиван телефоном, или дописом, на информативне разговоре, без законског 
основа.Последњи пут 3 јуна и 22 јула, 17 августа, 19 августа и 22 августа ове године. 
Разлог позива на информативне разговоре су наше научне анализе друштва, позиви су 
били усмени, на крају је стигао један писмени, Крсмановић се није одазвао што има 
право по закону. Ова установа наставља да Крсмановића узнемирава телефоном и да 
му прети. Полицијска управа града Београда је у неколико наврата звала Крсмановића 
телефоном фебруара и марта 2008 године запретивиши му смештајем у лудницу на 
неодређено време. 
10. Претње лудницом. Сарадник ОУП-с Раковица Ненад Лијескић је у неколико 
наврата позивао телефоном фебруара и марта 2008 године Крсмановића на 
информативни разговор поводом наших саопштења. Крсмановић је био позван 2 
марта 2008 године од стане његовог познаника Велизара Павловића, правника 
председника Одбора за људска права ДСС, који му је саопштио да је у 
поседовању факса Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године који је 
показао Крсмановићу, којим је покренут хитан поступак да Крсмановић буде 
лишен слободе и смештен у ПБ Топоница на неодређено време, због писања 
саопштења, којом приликом су се позвали на фалсификован налаз Завода за 
ментално здравље и ПБ Лаза Лазаревић од 1 јула 1975 године. Крсмановић је 
тада одржао конференцију за штампу и предузео и друге кораке којима је 
обезвредио овај незаконити покушај утамничења и злоупотребе психијатрије 
ове установе. Над Крсмановићем је покушана злоупотреба психјатрије 1975 
године,која се завршила потпуним поразом оних који су то покушали, 
Крсмановић је 24.10.1977 године добио после месец дана испитивања на 
Психијатријском одељењу ВМА у Београду Налаз: душевно потпуно здрав, што 
је правно и судски верификовано 20.4.1982 године од стране Судско- 
психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду. Изволите проучити 
податке о Крсмановићу на Википедији и личном сајту 
www.tomislavkrsmanovic.com, као што ћете видети он је заслужни грађанин, 
добитник неколико значајних међународних признања, писац више запажених 
књига, научни радник који објављује своје радове у нашим најпрестижнијим 
научним часописима, члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА и СВЕТИ 
САВА, деценијски борац за поштовање закона и људских права, председник 
Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац 
са појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, 
Мићуновића, и друге. Крсмановић је написао неколико запажених и стручно 
верификованих књига о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, осуђиван 
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је за вербале деликте након тога, марта 1975 године је основао први 
југословенски одбор за људска права ДИРЕКТНА АКЦИЈА, 1985 Покрет за 
заштиту људских права који је учествовао на изборима, Крсмановић је био 
кандидат за председника Србије на изборима 1990 године, писац је на стотине 
саопштења, данас објављује научне анализе у еминентним часописима, 
добитник је значајних међународних признања. Крсмановић важи за врло 
смирену особу , залаже се за исправне процене и помирење. Истичемо да неко 
може бити смештен на психијатрију против своје воље ако се понаша насилно, 
ако је неурачунљива агресивна особа, или да није у стању да се стара о себи и 
своме здрављу.Крсмановић никада ни на кога није дигао руку, познат је по томе 
што води здрав живот .На делу је покушај злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе. 
11. Тужба за накнаду штете која траје већ 17 година.( Апелациони суд у Београду, број. 
Г.ж.1321711 судиај Узелац Ђукић Тамара, 15.3.2011 године). Крсмановић је поднео још 
1994 године Тужбу за накнаду штете ( Виши суд у Београду , 2 П.бр.2228/2010), над 
њим је од 1971 г.до данас почињено преко 200 кривичних дела узрочно и последично 
нанетих штета, што траје до данас, за шта је он дао необориве доказе, документа и 
сведоке. Виши суд у Београду је под ултиматумом удруженог криминала донео 
21.01.2011 године одбијајућу Пресуду са циничним образложењем да тужена ( 
Република Србија) није одговорна за штете нанете од стране претходне ( и данашње) 
државе, конфузно тврдећи да Крсмановић није никада претрпео било какве штете. 
Виши суд упућује тужиоца на Апелациони суд ( гж.1321/11, судија Тамара Ђукић 
Узелац), а већ је поступак једном ишао до Врховног суда.На делу је бескрајно 
одуговлачење, Крсмановић има 75 година ( просечан животни век мушкарца у Србији је 
71 година), на ивици је социјале. Ово маратонско суђење има за циљ његово органско 
изнуривање, финансијско исцрпљивање, да узима време и енергију, суд рачуна на 
Крсмановићево биолошко нестајање. Као што се лешинарски поступа са многима који 
траже обештећење, реституцију, рехабилитацију, или који једноставно захтевају 
њихова угрожена права. 
12. Рехабилитација. Захтев за рехабилитацију је поднет Окружном суду у Београду Рех.број 
322706 још 2006 године, сада је пред Вишим судом у Београду, овај суд одбија да 
донесе одлуку и бескрајно одуговлачи 
13. Повраћај незаконито одузете имовине оцу моје мајке покојном Василију Поповићу 
вредне неколико милиона евра који тапка у месту. 
14. Они који крше закон му прете телефоном, воде истински рат против њега, врло често 
му праве сметње у употреби интернета и компјутера, телефона и факса, Телеком Србија 
је установио идентитет особа које то чине ( Извршна дирекција Београд, наш број 
118252705, суд је у поседу идент итета особа које му прете телефоном, преко 
интернета, које блокирају инетрнет, у ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у 
Београду предатој 31.1.2011 године се налазе прецизни сигналетички подаци о 
инкриминисаним особама које му прете.( Други општински суд у Београду 
ИИ.К.бр.696/06, што све траје до данашњих дана. Он скоро свакодневно губи време, 
новац, енергију борећи се са овим криминалцима које подржавају полиција и судови.. 
15. Крсмановић од 2004 године ради на развоју туризма у Општини Љубовија на Дрини, и 
постигао је запажене резултате, питати госпођу Раду Тријић, началника општине 
Љубовија( тел. 05-661940, 661411,661890). Кримналци га перманентно опструирају да 
се посвети овоме задатку 
16. Крсмановић је писац, има сина, сроднике, којима треба помоћи, он је онемогућен у 
томе од стране криминалаца. Крсмановић је сиромашан човек, његоа пензија је око 
30.000 динара, велики део тога иде сваки месец на прегањања са асоцијалним 
психопатама из редова криминализованих сегмената, његов 30 годишњи син не ради, 
40 годишња сестричина са 17 годишњом ћерком је без сталног запослења, његов 
рођени брат има пензију од 12.000 динара, мужа његове сестричине су убили недавно 
криминалци, његова рођена сестра Нада ( 1946-2010) је преминула у нејасним 
околностима, ниједна болница није хтела да је хоспитализује иако је хоспитализација 
била неопходна. 
На делу је рат мафије против српског народа, методично дуготрајно замарање, 
застрашивање, производња стреса, финансијско исцрпљивање, узимање времена 
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и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе ликвидације Крсмановића-без 
увида шире јавности. 
На делу је методичан напад на здравље који се спроводи превасходно кроз 
изазивање стреса али има и других злоупотреба. Један необорив доказ је дат: 
СТРЕС. Ко прави стрес, тај подмукло напада на здравље. 
Ово не чине државни органи, него удружени организовани криминал који дела 
против закона и државе. Све ово траје врло дуго, у јединственом пакету, од 
стране истих особа, што чини компактну целину. 
То му се чини зато што захтева :Обештећење за претрпљене деценијске прогоне 
од 1975 године до данас; зато што је поднео Захтев за рехабилитацију; зато што 
води Поступак за повраћај одузете имовине оцу мајке Васу Поповићу, вредну 
неколико милиона евра; зато што иступа у јавности против оних кој крше 
закон; зато што је српски интелектуалац. 
Да будемо отворени, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог 
пројекта је рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашен, ојађени 
,изнурени и остарели грађани су неспособни да бране своје територије, да 
привређују и да се оплођавају. 
Обавештавамо јавност о злочинима над Крсмановићем и његовим сродницима, 
и већином грађана Србије. 
Нажалост полиција и судство не санкционишу криминалце и злочинце. 
Захтевамо да Крсмановић буде ОДМАХ обештећен и да се укину опструкције и 
злоупотребе над њим и његовим сродницима. 
САВЕТ ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 
Томислав Крсмановић 15.9.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; Pokret@eunet.rs; 
Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова Србије 
ТЕРОРИСТИЧКИ ПОСТУПЦИ ВАШИХ САРАДНИКА . 
Дозволите да Вас потсетим, а Ви мене добро познајете као борца за људска права јер смо 
комуницирали док сте Ви били врло блиски Слободану Милошевићу 1990-их година, да сам ја 
уложио свој живот и да сам се жртвовао за демократију, а да сада у старијим годинама када 
бих требао да живим у миру и уживам плодове свога труда, сам iзложен продуженим 
ускраћивањима мојих права, лошим проценама и неоснованим сумњичењима од стране 
Ваших сарадника, као и у време када сте Ви били високи функционер Слободана Милошевића.. 
Органи Полицијске управе града Београда су ме последња три месеца током ове године 
позивали без законског основа на информативне разговоре телефоном, и то Тривић из ОУП 
Нови Београд 3 јуна и 22 јула, и Вељко Медојевић из Полицијске управе Београда 17 ,19 и 22 
августа ове године. Указујем на кључну чињеницу, иста ова Полицијска управа града Београда 
је покушала да ме без законског основа приведе и утамничи на неодређено време марта 2008 
године. 
Сарадници вашег министарства систематски опструирају мој рад на компјутеру, дана 19 августа 
ове године нисам могао да отворим фајл у ворду D/:Tomislav, Milenium, My documents, у коме 
се налази текст моје књиге САГА О..ИЋИМА, Трећи том, интервенисао је Миша Ивановић 
експерт за рад на рачунару, радио је два дана, проверио је фајл на вирусе, није их било, 
проверио је диск, меморију све је било како треба. Каже да не може да установи разлог зашто 
се то десило.Фајл је на крају прорадио, изгубио сам два дана и платио 3.000 динара. Дана 5 
септембра се десио исти проблем, опет је интервенисао Миша Ивановић сво до недеље 11 
септембра, додао је нову компоненту, проверио фајл на вирус, хард диск, меморију, све је 
било у реду. Изгубио сам.7 дана, платио 3.500 динара. Годинама сам мeњао компјутере, 
дограђивао, куповао нов, ништа не помаже, сваки дан исто. 
У више наврата сам последњих неколико година био нападнут физички од стране ваших 
сарадника, претили у су ми преко интернета, телефоном, искључивали телефон, факс, 
систематски годинама праве сметње раду на ПЦ и интернету, мојој незапосленој сестричини 
Валерији Дашић ( 1970) без запослења, су криминалци убили пре три године мужа Слободана 
Двокића ( борио се против албанске мафије), она је без прихода и мора да издржава 17 
годишњу ћерку ( била жртва претходног поретка), мој брат Милић ( 1939) има пензију свега 
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12.000 динара ( такође жртва претходног поретка), моја сестра Нада Иванковић Крсмановић ( 
1946-2009) је имала пензију свега 5.000 динара, Ауторска агенција није јој уплатила 17 година 
радног стажа ( такође жртва претходног поретка), умрла је јер није могла да плати лекарима 
мито за смештај у болницу. 
Детаљна документација и сведоци се налазе у судовима : Апелациони суд у Београду број 
г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у Београдау П.бр.2228/10, Први општински суд у 
Београду XXIV.П.бр.688/02, IV П.бр.. 7178/08П.бр. 11426/97, VII.П .бр.176/2001, XIXP 2082/2000, 
XIX P 2083/2000, Виши суд у Београду .Рех.број 82/10, Четврти општински суд у Београду 
Посл.број I-III-II99/02-VI.cy.1361/04, Други општински суд у Београду. KI.бр..2873/07, Телеком 
Србија, Извршна дирекција регије Београда, извршна јединица број 1, њихов:118252/05 , од od 
03.8.2005 године, Београд, Допис Телекома број 35063/04 од 20.1.2004 године., итд.. 
Моја пензија је 300 евра месечно, мој син 30 година није запослен, као и моја сестричина, мој 
брат има пензију 12.000 динара, ми смо сви социјални случајеви, у дуговима, живимо од 
чекова, повремено гладујемо. 
А за то време ја морам стално да плаћам поправке, адвокате, мене свакодневно пљачкају ваши 
обесни и неразумни сарадници. 
Зар је на свом месту да поједини ( преживели) прогонитељи, већина су превремено нестали, 
који су нас унесретили, буду милионери, или милијардери, а да ми гладујемо?! 
На делу је методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, финансијско 
исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 
ликвидације-без увида шире јавности. Напад на моје здравље се спроводи превасходно кроз 
изазивање стреса. Ко ми прави стрес, тај подмукло напада на моје здравље. 
Да будем отворен, овако је са већином грађана Србије. Циљ овога подмуклог пројекта је 
рушење Србије, Црне Горе, РС, по начелу: осиромашени, ојађени ,изнурени и остарели грађани 
су неспособни да бране своје територије, да привређују и да се оплођавају 
Сваки упућени појединац ће се запитати о чему се овде ради? Ви сте мене оптуживали крајем 
1990-их година да сам издајник и страни плаћеник, постоје докази, што су тада громогласно 
пренела медија, и да штитим Албанце! Данас ми се ставља од Ваших сарадника на терет да сам 
српски националиста и да сам против Албанаца и независног Косова! А ја никада нисам био ни 
издајник, нити шовиниста, једноставно ја сам патриота , залажем се за Објективност и 
Исправне процене, за поштовање чињеница и Закона. Ја се залажем за Помирење, Праштање, 
у мојим књигама и јавним списима нигде нисам помињао идентитет починиоца, сматрајући то 
за врло штетно, јер су нам данас потребни слога а не свађе, истичем одувек да нас окружење 
завађа. Вас лично сам подржавао и нову реформисану СПС која постаје модерна европска 
странка Левице. 
Нажалост, ваши сарадници, често млади људи без искуства у политици, које старији 
злонамерни и површни, оптерећени деценијским лошим осветољубивим навикама, могу лако 
злоупотребити против поштених грађана, моју смиреност и промишљеност погрешно 
процењују као слабост, и одговарају острашћеношћу. 
Знајте да се томе радују наши непријатељи којима је циљ метеж у Србији, где год могу да 
завађају и да га направе. Не дозволите да Ви лично будете слепо оруђе у њиховим рукама? 
Ваши сарадници преносе да ја узнемиравам јавност мојим текстовима! Значи они могу да ми 
руше живот и мојим ближњим, а ја не смем то да саопштим, немам право да се браним. Њима 
све смета, бавим се од 2004 године развојем туризма на Дрини, постигао сам значајне 
резултате ( питати гђу Раду Тријић, Началника Општине Љубовија, тел.015-661940,661411), за 
цело ово време ме ваши сарадници драстично опструирају.у овоме пројекту. Значи, њима 
смета економски опоравак Србије. Разуме се њима сметају и моји поступци за обештећење, 
рехабилитацију и реституцију, писање књига, да будем искрен и отворен: сметња је српски 
народ, али већина од њих, дилетаната, о томе немају појма. 
Ја сам познат као поштен патриота, заслужни грађанин, изволите проучити податке о мени на 
Википедији и моме личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com, из мојих бројних књига, научних 
текстова објављених у најпрестижнјим часописима у земљи и ван ње, добитник сам неколико 
значајних међународних признања, писац више запажених књига, научни радник који 
објављуе своје радове у нашим најпрестижнијим научним часописима, члан руководства 
Братства КРСМАНОВИЋА, Kena Schoollland , професор Хаваи Универзитета САД и специјални 
саветник председника САД се обраћао у вези мене председнику Владе Србије др.Мирку 
Цветковићу од 23 јануара 2011 године, и госпођи Снежани Маловић, министру правде Србије 
од 11 септембра 2010 године, и Милану Панићу председнику ИЦН Галеника и СРЈ од 9 
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новембра 1995 године. Ја сам деценијски борац за поштовање закона и људских права, 
председник Покрета за заштиту људских права, заслужан за данашњу демократију, саборац са 
појединим данашњим лидерима државе, укључујући и Бориса Тадића, Мићуновића, и друге. 
Не оптужујем полициј паушално, него нечасне незналице појединце, наша полиција опстаје у 
врло тешким условима, огромна већина полицајаца су на свом месту. Али нажалост има и 
изгредника на шта овога пута указујем. 
Тачно је да провале и криминал бујају јер нема довољно полицајаца, али је још тачније да се 
спроводи замена тезе, значајни полицијски ефективи се баве врло великим бројем поштених 
птариота, уместо да се баве провалницима. ( на делу је превара полиције, да тако буја 
криминал и руши подмукло Србију-Ви би то требали да прозрете). 
Мени је у круговима Вишег суда у Београду дискретно комуницирано да је мој Захтев за 
обештећење (Апелациони суд у Београду број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године, Виши суд у 
Београдау П.бр.2228/10 ) одбијен, сада је пред Апелационим судом у Београду, зато што су 
интервенисали утицајни појединци из полиције.Сасвим логично, па они ми сада прете 
утамничењем, то су непоправљиви осветољубиви преступници из прошлости, који нажалост 
могу то да чине и дан данас, јер имају подршку оних снага мрака које желе овде да овековече 
безакоње и хаос, и да тако дефинитивно изнутра подмукло разбију и уруше Србију.. 
Убеђен сам да сте прозрели у суштину догађања у овом делу света. Владају велике западне 
силе, сви ми овде треба да будемо скромни, да исправно процењујемо, да будемо сложни и 
понизни у нашој ништавности. Кажем ништавности, желим да кажем да будемо реални, али то 
не значи да капитулирамо, напротив, каад смо приземљени, лакше ћемо се изборити. А не да 
се кочоперимо, а не да '' властодршци'' ( капои) тупоглаво киње народ, умишљајући да су 
моћници, а ми бивамо у очима света виђени као примитивни урођеници, '''глупи недорасли 
Срби који се самоистребљују''. Чувајмо се Данајаца и када нам поклоне дају, на властима лежи 
огромна одговорност, њима су дати повољни медени услови живота, од њих се подмукло 
заклања стварност, да их тако пасивизирају, а за то време страдају народ и држава. 
Ви се налазите на врло одговорној позицији у врло сложеним и тешким временима, Вама није 
нимало лако, радите савесно и часно Ваше задатке, то ће бити Ваш најбољи одговор. 
Захтевам од Вас да будете тако љубазни да анулирате интервенције моћника , сада код 
Апелционог суда (број г.ж.132/11 од 15.3.2011 године), да ШТО ПРЕ будем обештећен. 
Да могу да преживим. 
Уколико не буде тако, ја ћу бити принуђен да се свим законским ненасилним средствима 
борим, више него ли икада, против свих оних који блокирају моје обештећење и моја 
права.Знајте да ће моја борба бити жестока, жешћа него ли у време моје борбе против 
злоупотребе психијатрије 80-их и 90-их година прошлог века., Биће,како каже Адам Михњик, 
''као бомба бачена у септичку јаму, неки ће нестати, други бити тешко оштећени, а сви ће бити 
спрљани''. 
Шта нама данас тако нешто треба? Нама данас требају смиреност и слога. Они који данас раде 
против тога су наш највећи непријатељи. Немојмо дозволити господине Дачићу да мене 
користе да овде завађају и стварају метеж, а то чине они плаћеници који су дали налог суду да 
мој захтев одбије ( сада се налази код Апелационог суда), који на мене нахушкају неискусне 
полицајце, да ме тако разјаре, да ме инструментализуј да овде стварам тензије и пометњу.. 
Уместо да се борим за преживљавање сродника који гладују, за развој туиризма, да се бавим 
лепом књижевношћу, ја морам да се прегањам са ноторним незналицама, са оним који не 
схватају о чему се ради са мном, и са свима нама у Србији. А Ви разумете. 
Очекујем од Вас да такве предупредите. Очекујем да спречите оне који опструирају мој захтев 
за обештећење. 
Томислав Крсмановић 
. 
Томислав Крсмановић 7.9.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 
Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова 
Србије 
Предмет: онемогућавање употребе компјутера. 
Дана 8 септембра о.г. сам као што траје већ дуги низ година био ускраћен у употреби мога 
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личног компјутера, у моме раду на књизи Сага о..ићима , фајл 
Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 
СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-БЕОГРАД. 
ПРОТИВ МУП-А СРБИЈЕ , КНЕЗА МИЛОША БРОЈ ,11.000 БЕОГРАД. 
Сарадници ове установе већ дуги низ година ускраћују права подносиоца ове пријаве што се 
тиче употребе телефона, факса и компјутера, односно интернета, последњи пут дана 8 
септембра ове године.. 
П Р Е Д Л О Г 
Да исти суд обави потребне истражне радње, да саслуша сведоке и проучи доказе, и да 
предузме потребне кораке сходно закону да подносиоца пријаве заштити од кршења његових 
законских права, и да починиоце приведе правди.. 
У Београду, 1.9.2011 године Томислав Крсмановић 
Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 
СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-БЕОГРАД. 
ПРОТИВ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ , КНЕЗА 
МИЛОША БРОЈ 101, 11.000 БЕОГРАД. 
Сарадници ове установе већ дуги низ година ускраћују права подносиоца ове пријаве што се 
тиче употребе телефона, факса и компјутера, односно интернета, последњи пут дана 5- 11 
септембра ове године. 
Начини на који се обављају ове злоупотребе су описани детаљно у приложеним документима, а 
о чему ће се изјаснити и сведоци. 
Подносилац ове пријаве је годинама изложен мрцварењу, губљењу времена, нервирању, 
трошковима, нестају му књиге, фајлови, поруке, инбокс, ворд, итд. 
Подносилац пријаве није дао повод за то, на делу је ирационална арбитрарност и самовоља 
асоцијалних починилаца, лоше навике, пљачкаштво и разулареност мафијаша криминалаца. 
Тако се чини многима, уместо да надзоравају провалнике и кримналце који свакодневно 
неометано проваљују, пљачкају, чине злочине. 
ДОКАЗИ: Документа поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее наведене у приложеним 
документима. 
СВЕДОЦИ: Зоран Димитријевић , др.Александра Костића број 13, Гроцка; Миша Ивановић, 
Данице Марковић, број 8, Београда; , Војин Војводић ,сарадник Телекома Србија, Извршна 
дирекција Београд регије Београда, Извршна јединица бро 1, њихов број :118252705 од 
03.8.2005 године; Провајдер Еунет, Служба Подршке и Злоупотреба; Сарадници Службе 977. 
П Р Е Д Л О Г. 
Да исто јавно тужилаштво обави потребне истражне радње, да саслуша сведоке и проучи 
доказе, и да предузме потребне кораке сходно закону да подносиоца пријаве заштити од 
кршења његових законских права, и да починиоце приведе правди.. 
У Београду, 9.9.2011 године Томислав Крсмановић 
ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ У 
БЕОГРАДУ 
На основу ЗКП као председник Покета за заштиту људских права ( Википедија, 
Error! Reference source not found.), и у своје личн име , 
подносим ову 
КРИВИЧНУ ПР ИЈАВУ 
против више особа и установа чији су лични подаци наведени даље у прилогу, као 
и против НН лица. Прилажем ДОКАЗЕ: чињеничне податке, документа и 
сведоке. 
Истичем да су моја начела ОБЈЕКТИВНОСТ и РАЗУМ, заговарам исправне процене, помирење 
и праштање, противим се насиљу. У овој сфери видим излаз разрешења дубоке и сложене 
кризе која Србију гура убрзано у погибељ. 
Нажалост, они који су кршили моја права, који су ме прогонили, неки су још живи ( добар 
део починиоца је преминуо, углавном превремено), упорно настављају своја злодела, упињу 
се острашћено и из све снаге да опструирају моју Тужбу за накнаду штете пред Вишим судом 
у Београду, да и даље узурпирају моја права, да ме изнурују, тако желећи да ми оштете 
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здравље, да ме на дискретан начин уклоне. 
Ја сам врло разжалошћен ирационалним поступцима и мржњом ових особа. Мени је жао 
што ћу морати да поступим противно мојим моралним убеђењима, да их тужим, јер тако 
чинећи стварам жаришта нових тензија и сукоба. А то управо желе наши непријатељи, који 
знају да ћу се ја жестоко бранити, до последње капи крви, те их изазивају против мене, да их 
ја тужим, да настану нове омразе, да се Срби свађају и мрзе. 
Ја немам други излаз, морам се борити за спас живота и здравља, како мога тако и мојих 
сродника. Као што ће се видети даље, ови злочиниоци се могу видети као кривци за 
превремену смрт моје сестре Наџеде ( 1946-2010), за убиство мужа моје сестричине 
Слободана Двокића( 1969-2006) борца против албанске мафије у Београду, за продужени 
статус незапослености мога сина Милана( 1981), моје незапослене сестричине Валерије 
Двокић( 1970) која има ћеркицу од 16 година, мој брат Милић( 1939 ) има пензију 13.000 
динара. Починиоци покушавају стресовима, изнуривањима, финансијским исцрпљивањима, 
да ме дискретно уклоне. Гонићу их док су живи, а неки су на искрају, тешко болесни. А и 
остали куњају, од народа опљачкани новац троше на лечења и сахране. 
Већ дуги низ година, све до данашњих дана, су угрожавани моја лична безбедност и 
имовинска сигурност од стране ових особа и установа, што се састојало у незаконитиом 
утамничењима, посезањима за поступке злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, 
манифестује се перманентним дуготрајним, вишегодишњим, деценијским формалним или 
неформалним ускраћивањима мојих права, малтретирањима, уз повремена лишавања 
слободе и примену физичких обрачуна на јавним местима, или на неком другом месту, уз 
полицијска застрашивања, прибегавајући незаконитим судским поступцима, осудама за 
ненасилни вербални деликт, драстично кршећи права из радног односа, вршећи флагрантне 
нападе на лични углед и престиж, кроз растурању породице и брака, прогоне сродника, 
биуо сам дискриминисан за време војне обавезе, данас манифестује се систематском 
блокадом интернета, повремено и телефона, увредама, клеветама и претњама смрћу, и на 
друге начине. Све до покушаја убиства и рањавања, и у више наврата заплене личне 
имовине. 
Што је на делу деценијско методично перманетно изнуривање, опструкција свих области 
живота, осиромашење, са циљем руинирања здравља и тихог уклањања из живота.. 
Ово вишедеценијско угрожавање мојих права је осмишљено и континуелно чињено од 
стране истих установа, и особа, са истим циљем, никако се не ради о једнократним 
злоупотребама независним једне од друге, него о низу злоупотреба програмираних 
систематски од истих центара моћи. Позивам се на Члан 61.КЗС-Кривичног законика Србије, 
ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО, из Члана 61 КЗС :јер се ради о више истих или истоврсних 
кривичних дела од стране истих учиниоца ( наведених органа центара моћи) у временској 
повезаности од више година, према тужиоцу; по својој природи су то истврсна дела, од истих 
особа, дуготрајног дејства, према истој особи, на истом месту, која дакле допуштају спајање у 
једно дело. 
Узимајући у обзир природу почињених дела, дужину трајања, да се деловање ове групе 
препознаје уз примену застрашивања, сјединили су се услови да је на делу организовани 
криминал из Члана 21 Закон о кривичном поступку: чији резултат је деловања три или више 
лица удружених у криминалну групу, са циљем вршење тешких кривичних дела ради 
стицања моћи, 1-дугогодишња методичност кроз одредив задатак или улогу, 2-дужина 
трајања, 5-примена застрашивања, 6- да се у вршењу делатности користе привредне или 
пословне структуре, 8-очигледно да постоји утицај криминалне групе на политичку власт, 
извршну, или судску власт. 
Имајући у виду наведено, и даља образложења, документа и позиве на сведоке, очигледно 
је да сам ја жртва деценијских, континуелних злостављања чињених у једном пакету, од 
истих установа или појединаца, због истих политичких разлога. 
Ништа не умањује тежину ових злодела чињенца што је добар део починиоца преминуо, 
углавном превремено, има још понеки који је у животу, јер се не ради само о појединцима, 
него о установама којима су припадали, или још увек припадају. 
Ова злостављања су тешки злочини, напади на људско достојанство, понижавања, и 
злостављања , нечовечни поступци. 
13. За ово време су систематски годинама, деценијама била заплењивана писма, блокиран 
телефон, заплењивани примерци листа ЉУДСКА ПРАВА, касније интернет, то је 
вишедеценијска скоро тотална блокада телекомуникација, стрес, ускраћивање права на 
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комуницирање, узимање времена, енергије, настали су огромне Тужиоцеве штете и 
трошкови. Што траје до данашњих дана. 
ДОКАЗИ , овде су дати само неки, деценијама је ометана телекомуникација: Док. бр. 34- - 
Бела књига о заплени преписке сметњама у телефонирању од 25.1.1991 године са 
подацима о већем број решених потражница које су докази да пошиљке нису стигле до 
примаоца, ради се о волуминозној документацији, са великим трошковима копирања и 
поштарине, увек “препоручено, са повратницом”, многе су биле слате ван земље. Док.бр.35- 
ТО ТХЕ ПУБЛИЦ-подаци о 24 решене потражнице да Тужиочева писма нису стигла до 
примаоца; Док. бр. ….. Решене поштанске потражнице које нису стигле до примаоца 
:Док.бр.36-од 13.1.1992, 5.3.1993 године, Док.бр.37 - од 24.2.1986 године УНЕСЦо, Парис; 
Док.бр.38-Унесцо Парис од 7.1.1986 г; Док.бр.39-Потражница послата Т.Милошевићу 
Светозарево 6.7.1992 год; Док.бр.40-Потражница послата Дј.Дјордјевићу 17.2.1993 
г;Док.бр.41-Кривична пријава Јавном тужиоцу Београда са подацима о више решених 
Потражница; Док.бр.42-Допис Окружном јавном тужиоцу од 4.12.1989 г, Док.бр.43-Окружно 
јавно тужиластво од 23.8.1989 године; Док.бр.44-Секретару РСУПа- од 21.8.1989 године, 
Док.бр.45 Републичком јавном тужиоцу од 4.4.1990 год, Док.бр.46- Трећем општинском 
јавном тужиоцу од 28.8.1991 г, Док.бр 47-Градски телефон од 3 јуна 1996 год , Док.бр.48-ПТТ 
блокада наше странке; Док.бр. 49-Другом општинском суду у Београду од 13.3.2000 године; 
Док.бр.50-Кривична пријава од 15.2.2001 године, итд, итд.;Увид у документацију Поште . 
14. Тужиоц и његови сродници су деценијама били изложени физичким нападима, 
претњама: 
ДОКАЗИ ( неки од њих):–видети одељак број 30 
23- Узнемиравање телефоном, ПЦ, факс. Видети ставку број 28. 
24. Тужиоц има Интернет. ПЦ компјутер од 1997 када је отишао у пензију и купио од 
отпремнина један нов компјутер. Сметње у употреби ПЦ су повремено биле честе, то је био 
свакодневни истински стрес, узимање времена, енергије, новца за попавке, што се састоји у: 
упадима у систем, прекиди, крађа времена, нестајање фајлова са више хиљада порука, 
преписке, ресетовања, успоравања, поруке не стижу до дестинатера, или оне које су мени 
послате, изазивање кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска права чији је Тужиоц 
модератор на којој има око 400 учесника, итд. Видети документа одељку 13. 
26. Тужиоц је у периоду 2002-2006 године био жртва истинског терора од стране групе 
раковичких ( и других ) криминалаца из Раковице ( моли из овог поступка изузети 
Тужиочевог суседа Драгана Тривана јер се са њим измирио, сада имају коректне односе), 
који су му претили утамничењем, смрћу, физичким обрачунима, узнемиравали га 
телефоном, итд. За цело ово време несносног терорисања Тужиоц се обраћао судовима , и 
то: Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду 
Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије Број:пр-124/2005, итд. 
Није добио никакву заштиту, судови нису поступили по закону. 
ДОКАЗИ: Увид у архиве поменутих судова 
27. Тужилац је добио телефонску поруку смрћу у четвртак 17 маја 2008 г око 14 часова на 
његов телефон број. 3511829:” Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих”.( 
Телеком надзорава његов телефон, може дати податке о починиоцу). Одмах затим његов ПЦ 
и интернет су у доброј мери онеспособљени за слање порука. О овоме су обавестени МУП, 
Провидер ЕУНЕТ.YУ. Тужилац је изложен провокацијама на јавним местима, увредама и 
претњама преко интернета и од стране асоцијалних особа. 
ДОКАЗИ: Телеком-листинг; Провајдер ЕУНЕТ, МУП Србије. 
28- Узнемиравање телефоном која трају до данас., видети Други општински суд у Београду. 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ КИ.бр.2873/07 (Молим изузети из поступка Драгана 
Тривана са којим се Тужиоц измирио). Окривљене НН особе су Тужиоца узнемиравале 
телефоном преко интернета. У вези чега се Тужиоц у висе наврата обраћао МУП-у Србије и 
суду. Окривљене особе у својим телефонским позивима то тврде, сто се мозе проверити у 
листинзима телефонских порука код Телекома, то се види и из раније проследјених интернет 
порука. 
Чиме Тужиоца узнемиравају у стану, прете убиством, буде ноћу, не дају му да спава, 
угрожавају тако здравље, узимају време, новац, енергију. 
Телеком је установио преко сто узнемиравања за месец дана. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) Тужилац се обратио суду. Што 
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се састојало у звоњењу, када дигне слушалицу нико не одговара, чује се дахтање, или пак 
понекад псовке, увреде, клевете, претње смрцу, итд. Звоњења су често бивала и ноћу, што 
је ометало у сну. Тужилац напомиње да се радило о неколико различитих лица не само о 
једној особи. Повремено би оваква узнемиравања се смањила а понекад су добијала у 
интензитету, сто је било повремено, и трајало би по неколико недеља. 
ДОКАЗ: допис Тужиоцу ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд 
У овоме периоду је било свакодневно, дању и ноцу, на десетине позива анонимних особа, 
то је била истинска тортура, врло интензиван стрес, нарочито ноћу, Тужилац је био спречен у 
раду, свакодневном животу, мирном ноћном сну-а пати од несанице за шта поседујуе 
лекарске налазе, несаница се нагло и трајно појаћала, био је преплашен јер су ми претили 
личној безбедности. 
Телеком је и раније у неколико наврата био остављао ловца и регситровао сличне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године. 
Телеком ће дати суду идентитет особа НН окривљених. Уколико је медју НН особама 
Славица Спасић одустајем од њеног кривицног гоњења јер је она преминула 
Оваквим насилничким поступцима је Тужиоцу нанета озбиљна штета здрављу јер му је 
озбиљно погоршана несаница, од које одавно повремено пати, нагло погоршала, дакле 
нанета му је при извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Извештај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станић, од 
24.2.2005 године. 
Докази су: приложена лекарска потрвда, листинг телефонских позива из архиве 
Телекома.- 
29. Тужиоц има Интернет. ПЦ компјутер од 1997 када је отишао у пензију и купио од 
отпремнина један нов компјутер, видети Одељак 24. 
30. Тужиоц је за цело ово време, нарочито крајем 1980-их година, током, 1990 –их био 
изложен насртајима, претњама, угрожавањима личне безбедности и имовинске сигурности 
од стране свакојаких асоцијалних особа и криминалаца, увек је тражио заштиту од судова и 
надлежних државних установа, без икаквог резултата, чиме су починиоци били стално 
охрабривани да деценијама Тужиоцу живот претварају у патњу, због чега је био изложен 
интензивном душевном болу, стресу, губитку времена, енергије, трошковима, изнуривању, 
морао је стално да се повлачи по судовима, адвокатима. Тужиоц наводи само неке од ових 
злоупотреба, јер уколико би навео све то би узело огроман простор: 
Докази у прилогу: Док.бр.98 -Поводом учесталих полицијских малтретирања Томислава 
Крсмановића од 20.6.1988 године; Док.бр.99-Насиље злоупотребе над Т.Крсмановицем се 
настављају од 4.10.1988 године;Док.бр.100-Секретару РСУП-а Београд од 16.5.1989 године; 
Док.бр.101-Петру Грачанину, Вељку Кадијевицу:Покушај гажења мога сина и супруге од 
6.6.1989 године; Док.бр.102-Председнику СФРЈ Ј.Дрновсеку, С.Милосевицу од 24.10.1989 год; 
Док.бр.103-Радмилу Богдановицу Републичком секретару МУП а Србије, МУП Бела Црква од 
9.4.1991 године; Док.бр.104-Скупштини Србије од 28.8.1991 год; Док.бр.105-Трећем 
општинском јавном тужилаштву у Београду поводом претњи сестричини Валерији од 
18.11.1991 године; Док.бр.106-Угрожавање здравља од 9.9.1991 године; Док.бр.107-Власти 
опасно угрозиле здравље Т.Крсмановица , датум нечитак; Док.бр.108-ЈАВНОСТи- Отворени 
напади на здравље од 17.9.1991 године; Док.бр.109-Покрет се обраћа функционерима СФРЈ 
и Србије поводом прогона Тужиочевог сина Милана 11.1991 године; Док.бр.110-СУП-у 
Вождовац поводом прогона сина Милана од 14.10.1991 године; Док.бр.111-ЈАВНОСТИ од 
17.6.1991 године поводом физичког обрачуна над сином Миланом од 17.6,1991 године; 
Док.бр.112-Томислав Крсмановиц истериван свугде зи станова од 13.5.1991 године; 
Док.бр.113-На адресу више државних функционера Томислав Крсмановц –злоупотреба 
медицне у политичке сврхе од 4.10.1991 године; Док.бр.114-Трећем општинском суду у 
Београду, Кривичном одељењу од 25.3.1992 године протиов Грујиц Дусана и Јакица 
Мирослава из Београда због физичких напада и клевета; Док.бр.115-Секретару ГСУП-а од 
6.4.1992 год; Док.бр.116-Првом општинском суду у Београду Кривична тужба против 
др.Војислава Сесеља од 1.7.1992 године; Док.бр.117- Првом општинском суду у Београду од 
25.3.1992 године перотив Т.Перисица из Београда због нанетих телесних повреда; 
Док.бр.118-МУП-у Србије од 6.1.1993 г, Док.бр.119-Претње убиством, насилним уласком у 
стан од стране Небојсе Петровица, Док.бр.120-Четврти општински суд у Београду Посл.бр.В- 
К-1149/93 одбија 20.6.1994 г тужбу против Н.Поповица; Док.бр.121-Судији за прекршаје 
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Земун против Н.Петровица од 25.10.1993 године; Док.бр.122-Републичком јавном тузиоцу 
од 13.12.1994 год;Док.бр 123-Четвртом општинском суду у Београду 17.11.1994 године 
Кривична тужба; Док.бр. 124-Републичком јавном тужилаштву од 7.12.1994 године; 
Док.бр.125-Четвртом општинском суду у Београду, Кривична тужба ; Док.бр.126-Проваљене 
и опљаћкане страначке просторије стан Тужиоца, саопштење Покрета од 27.9.1996 године, 
Док.бр.127-Кривична пријава Петом општинском јавном тужилаштву у Београду од 3.6.1996 г 
овим поводом; Док.бр.128-Провала у стан, оружана пљацка у стану Тужиочевог сина и 
његове мајке од 25.5.1996 године; Док.бр.129-Кривична тужба Тужиоца Првом општинском 
суду у Београду од 15.11.1995 године против наведених особа Зорана Дјокица, Зарка 
Арсица( оба сарадници СУП-а), Вељка Вукотица и НН особа , који су неовлашћено ухапсили 
Тужиоца, претили му ликвидацијом ВИ К бр.1426/95 од 28.6.1996 г, Док.бр.130-( Тужиоц 
моли не узимати у обзир Голуба Бакица са којим се измирио, напомиње да не жели да тужи 
ове особе због разлога које је напред навео, али без обзира на то настале штете због 
мањкавости судова, које треба да буду надокнадјене,Кривицна тужба против више 
окривљених ( молим не узимати у обзир В.Марковица и Г.Бакица јер смо се измирили); 
Док.бр.131-Првом општинском суду у Београду од 26.8.1993 г; Док.бр.132-Првом 
општинском суду у Београду од 14.12.1995 г; Док.бр.133-МУП Србије од 28.5.1996 године; 
Док.бр.134-Први општински суд у Београду ( ВИ К 1426/95) 1.11.1996 г одбацује тужбу против 
Дјокица; Док.бр.135- Петом општинском јавном тузилаштву од 3.6.1996 године; Док.бр.136- 
Извршена провала у просторије наше странке од 12.7.1997 године; Док.бр.137- Другом 
општинском суду у Београду од 30.4.1997 године; Док.бр.138- Кривична пријава од 18.7.1997 
године; Док.бр.139.ПЕТИЦИЈА: Т.Крсмановица за ОМБУДСМАНА са 117 потписа. 
Телеком је установио преко сто узнемиравања за месец дана, поседује податке о идентитету 
починиоца. Што се састојало у упорном звоњењу, дању и ноћу, када би тужилац подигао 
слушалицу нико није одговара, чуло се дахтање, или пак понекад псовке, увреде, клевете, 
претње смрцу, итд. Звоњења су често бивала и ноћу, што је тужиоца ометало у сну. Тужилац 
напомиње да се радило о неколико различитих лица не само о једној особи. Повремено би 
оваква узнемиравања се смањила а понекад су добијала у интензитету, сто је било 
повремено, и трајало би по неколико недеља. У овоме периоду је било свакодневно, дању и 
ноцу, на десетине позива анонимних особа, претњи, увреда, то је била истинска тортура, 
врло интензиван стрес, нарочито ноћу, Тужилац је био ометан у раду, свакодневном животу, 
мирном ноћном сну-а пати од несанице за шта поседујуе лекарске налазе, несаница се нагло 
и трајно појаћала, био је преплашен јер су ми претили личној безбедности. Телеком је у 
неколико наврата био постављао ловца и регистровао сличне позиве. По савету ТЕЛЕКОМ 
СРБИЈА (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица број 1, њихов број :118252/05 
, од 03.8.2005 године-Београд,) Тужилац се обратио суду. 
ДОКАЗ: допис Тужиоцу ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, допис Телекома 
Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године, Други општински суд у Београду, Истражно 
одељење Ки.бр.1374/007 од 27.9.2007 године. 
Телеком је саопштио тужиоцу да ће дати суду идентитет особа НН окривљених. 
Оваквим насилничким поступцима је Тужиоцу нанета озбиљна штета здрављу јер му је 
озбиљно погоршана несаница, од које одавно повремено пати, нагло погоршала, дакле 
нанета му је при извршењу дела телесна повреда. 
Као што је претходно речено, Тужилац је у периоду 2002-2006 године био жртва истинског 
терора од стране групе раковичких .Ови спорови су наводно окончани од ових судова, а 
припадници тог клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана настављају да 
преко интернета грубо вређају тужиоца, да му прете утамничењем и убиством, што се види 
из њихових даље приложених еемаил порука од 23 .01.2011 године коју је послао Небојша 
Костић, инкриминисана емаил порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference 
source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, и прети утамничењем и Лазар 
Павловић дана 28.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. на Светска 
завера @yахоо.гроупс.цом 
ДОКАЗИ: Увид у архиве поменутих судова, Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, 
КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , 
Уставни су Србије Број:пр-124/2005, приложене емаил порука од 23 .01.2011 године коју је 
послао Небојша Костић, инкриминисана емаил порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, 
Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, и прети 
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утамничењем и Лазар Павловић дана 28.01.2011 године са налога Error! Reference source not 
found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом 
Добио је телефонску поруку смрћу у четвртак 17 маја 2008 г око 14 часова на његов телефон 
број. 3511829:” Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих”. 
Докази: Телеком надзорава његов телефон, саопштио је тужиоцу да му може дати податке о 
починиоцу. О овоме су обавестени у више наврата МУП, Провидер ЕУНЕТ.YУ, Други 
општински суд; Допис тужиоца од 15.1.2008 године ИЗРЕЧЕНЕ ПРЕТЊЕ ЗДРАВЉУ-ДОКАЗИ У 
ПРИЛОГУ.. 
Тужилац је без икаквог повода са његове стране дана 28 јула 2009 године око 15 часова био 
жртва физичког напада у просторијама Поште у Чика Љубиној улици на шалтеру где се 
предају писма, уз евоцирање:'' Платићеш за све''. 
Доказ: КРИВИЧНА ПРИЈАВА, поднета Првом општинском јавном тужилаштву у Београду 
дана 31.7.2009 године 
У уторак 27 јануара 2011 године од 12 часова 45 до 13 часова , тужиоцу је био искључен 
телефон број 3511829, води се на име тужиоца Томислава Крсмановића, Станка Пауновића 
70, 11090 Београд. Сметња је пријављена на телефон 977 Служба за пријаве сметњи на 
телефонским линијама у четвртак 27 .01.2011 године, око 20 часова 35 минута, јавио се 
господин Иван. Последња сметња о којој је тужиоц обавестио Служба за пријаве сметњи на 
телефонским линијама је била 5.11.2010 године , а искључивање телефонског апарата се 
повремено дешавају о чему води евиденцију наведена служба Телекома. 
Тужиоц има ПЦ компјутер од 1997, са приступом интернету .Сметње у употреби ПЦ су честе 
до данашњих дана , тужилац прилаже у овом поднеску документоване доказе, изјаве 
сведока, обраћао се за заштиту судовима, провајдеру Еунет у београду. На делу су 
перманентна чињенина КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ 
ПОДАТАКА, Оштећење рачунарских података и програма, из Члана 298 
КЗ.;Рачунарска саботажа из члана 299 КЗ; Прављење и уношење рачунарских 
вируса, Члан 300.КЗ; Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској 
мрежи и електронској обради података из члана 302 КЗ,. Спречавање и 
органичавање приступа јавној рачунарској мрежи, из члана Члан 303.КЗ, то је 
свакодневни истински стрес, узимање времена, енергије, новца за поправке, што се састоји 
у:упадима у систем, прекидима и блокади рада на компјутеру, крадји времена, нестајању 
фајлова са више хиљада порука, ресетовања, успоравања, поруке не стижу до дестинатера, 
или оне које су мени послате, изазивање кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска 
права чији је тужилац је модератор на којој има око 400 учесника. Тужилац има уредно 
инсталиране антивирус програме, променио је неколико компјутера, садашњи компјутер 
којим се служи је исправан. Упркос свега настављају се описане тешкоће. Током децембра 
2005 године Зоран Ђурић из Београда и особа која се није потписала, обе ове особе су 
заједно са Лазаром Павловићем дуготрајно вређале и претиле тужиоцу, што се види из 
предмета у Другом општинским судом-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у 
Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије Број:пр- 
124/2005, су слали емаил поруке са више емаил налога, један од емаил налога је ''зоран 
дјуриц'', посматрам те у стану цео дан, убићемо те, пази на кваку на вратима, осећаш ли 
неки мирис у стану, тежак случај психопате, итд. 
Доказ: Инкриминисане поруке Зорана Ђурића и других соба из децембра 2005 године. 
Допис МУП СРБИЈЕ од 17.12.2007 године, у вези две претње преко интернета од извесног 
Зорана Ђурића. 
Доказ: инкриминисани допис МУП-у Србије од 17.12.2007 године. 
Тужилац је дана 18.02.2009 године упутио Другом општинском суду у Београду ЗАХТЕВ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ , Ки.бр.483/09 против НН окривљенх лица која су у два наврата и то 26 
јануара и 2 фебруара 2009 године наједном отуђиле из његовог рачунара више десетина 
хиљада порука од изузетног значаја за тужиоца, међу њима и текстове његових књига, док је 
радио на рачунару са Зораном Димитријевићем из Гроцке , овлашћеним експертом за рад на 
рачунарима и власником провајдера Бгд хост. 
Докази: Изјава Зорана Димитријевића од 3.02.2009 године, Сведок: Зоран Димитријевић, 
др.Александра Костића број 13, Гроцка, Увид у архиву притужби Провајдера ЕУНЕТ 
Тужилац се овим поводима у више наврата обраћао државним органима. 
Докази: Допис Искључење фиксног телефона, сметње у употреби мобилног телефона, факса 
и компјутера упућеног државним органима 2.07.2009 године; Захтевам вашу моменталну 
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интервенцију од 04.Нов 2010 Влади Србије, Београд, Допис тужиоца Блокада рада на ПЦ , 
Министру Драгану Јочићу и медијима, ПОКУША ДЕФИНИТИВНОГ ОБРАЧУНА ,ТИХЕ 
ЛИКВИДАЦИЈЕ-ЗАХТЕВАМ МОМЕНТАЛНИ ПРИЈЕМ од 23.09.2008 године; Претње здрављу 
Томислава Крсмановића од 22.9.2008 године; Допси Ивици дачићу од 19.4.2010 године 
НАЈОШТРИЈЕ ПРОТЕСТВУЈЕМ ПРОТИВ УСКРАЋИВАЊА КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА. 
Дана 23 .01.2011 године тужилац је добио претњу од стране особе која на интернету наступа 
под именом Небојша Костић, у прилогу, и прети утамничењем. Напомена: Небојша Костић и 
Лазар Павловић су једни од тужених у спору пред Другим општинским судом-XИИ- 
К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни 
суд Србије , Уставни су Србије Број:пр-124/2005, који је наводн окончан, а у прилогу је доказ 
да Небојша Костић и Лазар Павловић настављају инкриминисано кривично дело због кога је 
био тужен . 
Доказ: инкриминисана емаил порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, послата од стране 
Небојша Костић, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс. 
Дана 28.01.2011 године Лазар Павловић, звани Бата Лака, један од тужених заједно са 
Небојшом Костићем у поступку пред Другим општинским судом-XИИ-К.бр.1376/04, 
КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , 
Уставни су Србије Број:пр-124/2005, који је наводно окончан, у емаил поруци послатој са 
налога Error! Reference source not found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом у одговор на 
поруку Небојше Костића од 23.01.2011 године изриче бројне увреде на рачун тужиоца( 
болесна глава, одлепио, лудак, неурачунљив, треба да се лечи, ). Обадвојица су претила 
туженом убиством, и покушали у спони са Полицијском управом Београда да тужиоца 
сместе у лудницу марта 2008 године. 
Докази: емаил порука Лазара Павловића од 28.01.2011 године на интернет Форум Светска 
завера, увид у досије Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у 
Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије Број:пр- 
124/2005, увид архиву Полицијске управе Београда, саслушање сведока Ненада Лијескица 
сарадника ОУП Раковица, улица Патријарха Јоаникија и Велизара Павловића, правника ДСС, 
париска 13; Увид у архиву Полицијске управе града Београда; провере у МУП-у са цијем да се 
установи ко је Лазар Павловић јер Пн већ годинама вређа, тужиоца, прети му лудницом, 
надзором стана, контролом телефона и интернета. 
У временском интервалу од петка 21 .01.2011 до 28.01.2011 године, у року предвиђеном за 
подношење Жалбе на Пресуду Вишег суда у Београду, тужилац је био систематски ометан у 
раду на компјутеру, што се састојало у нестајању урађених читавих делова Жалбе, блокади 
рада, ресетовањима, итд, чиме је тужилац био ометан да ради концентрисано на жалби, у 
вези овога се обратио 31.01.2011 године МУП-у Србије, и дана 26 и 27 јануара 2011 године 
Провајдеру Еунет, Подршка, абусе. 
Докази: ДОПИС МУП-у Србије, од 31.01.2011 године; Допис Одељењ за надзора рада судства 
од 31.1.2011 године. 
Дана 31.01.2011 године тужиоцу је био онемогућен приступ његовом личном компјутеру од 
12 до 13 часова, обраћао се Подршци Еунета. Блокада ПЦ је престала у 13 часова. 
Доказ: ПОДРШКА ЕУНЕТ. 
. 
- допис Тужиоцу ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, допис Телекома Србија Број 
35063/04 од 20.1.2004 године, Други општински суд у Београду, Истражно одељење 
Ки.бр.1374/007 од 27.9.2007 године. 
-Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду 
Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни суд Србије Број: пр-124/2005 
-емаил порука од 23 .01.2011 године коју је послао Небојша Костић, инкриминисана емаил 
порука од Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска 
завера @yахоо.гроупс, прети утамничењем, на исти начин као и Полицијска управа Београда, 
-Лазар Павловић дана 28.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. на 
Светска завера @yахоо.гроупс.цом., вређа, клевеће, прети.Небојша Костић и Лазар Павловић 
су тужени због сличних дела (Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, 
Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни суд 
Србије Број: пр-124/2005), још пре 4 до 5 година, суд није предузео мере да их спречи, они 
настављају инкриминисана дела до данашњих дана. Ове две особе су сигнализирале да стоје 



 138 

иза покушаја убиства тужиоца у његовом стану 18.9.1997 године, да су повезани са 
полицијским органима, видети досијее:Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, 
КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , 
Уставни суд Србије Број: пр-124/2005. 
- Ттелефонску поруку смрћу 17 маја 2008 г око 14 часова на његов телефон број. 3511829:” 
Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих”. 
-КРИВИЧНА ПРИЈАВА, поднета Првом општинском јавном тужилаштву у Београду дана 
31.7.2009 године, због физичког напада у згради Пшет у Чика Љубиној улици у Београду 
- КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА, Оштећење 
рачунарских података и програма, из Члана 298 КЗ.;Рачунарска саботажа из 
члана 299 КЗ; Прављење и уношење рачунарских вируса, Члан 300.КЗ; 
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској 
обради података из члана 302 КЗ,. Спречавање и органичавање приступа јавној 
рачунарској мрежи, из члана Члан 303.КЗ, - Други општинским судом-XИИ- 
К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни 
суд Србије, Уставни су Србије Број:пр-124/2005, Допис МУП СРБИЈЕ од 17.12.2007 године, у 
вези две претње преко интернета од извесног Зорана Ђурића; Другом општинском суду у 
Београду ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ , Ки.бр.483/09 од 18.9.2009 
против НН окривљенх лица која су у два наврата и то 26 јануара и 2 фебруара 2009 године 
наједном отуђиле из његовог рачунара више десетина хиљада 
порука од изузетног значаја за тужиоца, међу њима и текстове његових књига, док је радио 
на рачунару са Зораном Димитријевићем из Гроцке , овлашћеним експертом за рад на 
рачунарима и власником провајдера Бгд хост.;Изјава Зорана Димитријевића од 3.02.2009 
године; ДОПИС МУП-у Србије, од 31.01.2011 године; Допис Одељења за надзор рада судства 
од 31.1.2011 године. 
Као што се види из Тужбе постоји континуитет од 1975 године, из деценије у 
деценију, из године у годину, све до данас, не може се говорити о застаревању 
рокова, јер се ради о наношењу штета у пакету које се настављају, трају у овоме 
моменту, у оваквим околностима је нелогично говорити о било каквом истеку 
рокова, о истицању рокова би се могло изјаснити тек онда када настане прекид 
кривичних дела. 
ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ Посл.број 43-К-1027711 
Сходно вашем допису од дана 18.04.2011 године, уређујем поднесак-приватну тужбу 
По вашим захтевима. 
1.Имена и презимена окривљених са личним подацима. 
Будући да су инкриминисане особе починиле описана кривична дела слањем емаил порука 
на наведене српске форуме, где не наступају под правим именима, него са именима емаил 
налога, не могу суду дати њихова права имена и презимена и личне податке. Да бих сазнао 
њихов прави идентитет сам се обраћао Интернет провајдеру ЕУНЕТ, они су ми одговорили да 
ове податке може дати интернет провајдер са кога су стигле поруке, али само на захтев суда. 
2.Кратак опис кривичних дела. 
А.Особа интернет налога-Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Небојша Костић'', је послала дана 23 .01.2011 године емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 
2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, у 
којој прети тужиоцу, назива га '' кромањонац'' . ДОКАЗ: :Порука Небојше Костића, Сундаy, 
Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс. 
Из ових података произилазе битна обележја кривичнх дела увреда из члана 170 КЗС , став 
1 и 2, и клевета из члана 171, став 1 и 2, КЗС . 
Б. Особа интернет налога Error! Reference source not found., која своје поруке потписује са 
''Лазар Павловић'' је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference source not found. 
послао емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 
ПМ, у којој тужиоца вређа и клевеће називајући га :'' болесна глава'', ''крпељ'', '' паразит'', 
''дворска луда'', '' лудак''. Дана 29.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. 
шаље емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 
ПМ у којој тужиоца назива будалом, износи увредљиве квалификације на његов рачун.Ћиме 
је починио инкриминисана дела из КЗС , јер је тужилац јавна личност, председник Покрета за 
заштиту људских права, писац више књига, признати јавни посленик. Лазар Павловић тако 
чинећи жели да обезвреди тужиоца у јавности, јер многи читају поруке са Форума светска 
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завера. Тужилац предочава суду да је са Лазаром Павловићем и његовом групом у 
дугогодишњем судском спору (Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, 
Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије 
Број:пр-124/2005, итд). Ови спорови су наводно окончани од ових судова, а припадници тог 
клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана настављају да преко интернета 
грубо клевећу и вређају тужиоца, и да му прете утамничењем и убиством. ДОКАЗ: Порука са 
налога Error! Reference source not found. на Светска завера yахоо.гроупс.цом, Фридаy , 
Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ; 29.01.2011 године; Порука са налога Error! Reference source not 
found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 ПМ. 
3.Означење суда пред којм треба одржати главни претрес. 
Први основни суд у Београду. 
4.Предлог које доказе треба извести на главном претресу. 
Да се на главни претрес позову: приватни тужилац и окривљени, суд треба да сазна њихов 
тачан идентитет, и друге личне податке, да суд изврши увид у доказе, приложене емаил 
поруке, и да саслуша оптужене особе да се изјасне по том питању. 
5. Предлог да се окривљени огласе кривим и осуде по закону. 
Да се окривљени по оцени свих доказа изведених на претресу огласе кривим за почињена 
дела увреде и клевете из чланова 170 и 171 КЗС, и претњи. 
у Београду Приватни тужилац 
29.4.2011 године Томислав Крсмановић, улица Станка Пауновића 70, 
11.090 Београд 
----- ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 
На основу ЗКП подносим 
П р и в а т н у т у ж б у 
Против особа која наступају на Форуму Светска завера под именом Небојша Костић, емаил 
адреса-Error! Reference source not found., и Лазара Павловића емал адреса Error! Reference 
source not found., због почињених кривичних дела увреда из члана 170 КЗС , став 1 и 2, и 
клевета из члана 171, став 1 и 2, КЗС . 
О б р а з л о ж е н ј е 
Лазар Павловић је дана 28 јануара 2011 године са налога Error! Reference source not found. 
послао емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 
ПМ, у којој тужиоца вређа и клевеће називајући га :'' болесна глава'', ''крпељ'', '' паразит'', 
''дворска луда'', '' лудак''. Дана 29.01.2011 године са налога Error! Reference source not found. 
шаље емаил поруку на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 ,2011 8.16 
ПМ у којој тужиоца назива будалом, износи увредљиве квалификације на његов рачун.Ћиме 
је починио инкриминисана дела из КЗС , јер је тужилац јавна личност, председник Покрета за 
заштиту људских права, писац више књига, признати јавни посленик. Лазар Павловић тако 
чинећи жели да обезвреди тужиоца у јавности, јер многи читају поруке са Форума светска 
завера. Тужилац предочава суду да је са Лазаром Павловићем и његовом групом у 
дугогодишњем судском спору (Други општински суд-XИИ-К.бр.1376/04, КТР.бр.909/04, 
Окружни суд у Београду Кз.бр.1577/05 , К.бр.1376/04,Врховни суд Србије , Уставни су Србије 
Број:пр-124/2005, итд). Ови спорови су наводно окончани од ових судова, а припадници тог 
клана Лазар Павловић и Небојша Костић до данашњих дана настављају да преко интернета 
грубо клевећу и вређају тужиоца, и да му прете утамничењем и убиством. 
ДОКАЗ: Порука са налога Error! Reference source not found. на Светска завера 
yахоо.гроупс.цом, Фридаy , Јануарy 28 ,2011 3.34 ПМ; 29.01.2011 године; Порука са налога 
Error! Reference source not found. на Светска завера @yахоо.гроупс.цом, Сатурдаy , Јануарy 29 
,2011 8.16 ПМ. 
Небојша Костић је дана 23 .01.2011 године послао емаил порука :Сундаy, Јануарy 23, 2011 
3.38 АМ, Error! Reference source not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс у прилогу, у којој 
прети тужиоцу, назива га '' кромањонац'' . 
ДОКАЗ: :Порука Небојше Костића, Сундаy, Јануарy 23, 2011 3.38 АМ, Error! Reference source 
not found., То:Светска завера @yахоо.гроупс 
С' обзиром на предње стављам 
П Р Е Д Л О Г 
4. да се пред судом као стварно надлежним закаже и одржи главни претрес 
5. да се на главни претрес позову: приватни тужилац и окривљени 
6. да се окривљени по оцени свих доказа изведених на претресу огласе кривим за 
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почињена дела увреде клевете из чланова 170 и 171 КЗС 
у Београду Приватни тужилац 
31.1.2011 године Томислав Крсмановић, улица Станка Пауновића 70, 
11.090 Београд 
----- Оригинал Мессаге ----- 
Фром: Error! Reference source not found. 
То: Error! Reference source not found. 
Сент: Сундаy, Јануарy 23, 2011 3:38 АМ 
Субјецт: [светска_завера] У сусрет 2013: како позвати папу а да нико не примети? 
Крсмане уозбиљи се или цу ти опет искљуцити и телефон и струју, интернет за следећих 10 
година, а мозда и воду па цес онда да писес о томе како је то бити кромањонац у 21 веку. 
Слусам те и видим ако ме наљутис опет цу те телепортовати у зону x тамо си безопасан. 
--- Он Сун, 1/23/11, Боокс <Error! Reference source not found.> wроте: 
----- Оригинал Мессаге ----- 
Фром: Error! Reference source not found. 
То: Error! Reference source not found. 
Сент: Сатурдаy, Јануарy 29, 2011 8:16 ПМ 
Субјецт: Ре: [светска_завера] ?.??????????: 
2 А у којој и каквој дрзави зиви Миодраг Стојадиновиц док ово поруцује Бата Лаки? За 
његову и свацију другу информацију, Бата Лака зиви у Сумадији на неколико километара 
од географског центра дрзавице Србије а родјен је пре неколико прохујалих ратова на само 
неколико километара од данасњег_НОВОГ (од пре неколико дана) званицног центра ове 
нефасистицке дрзаве Србије! Бата Лака сматра и верује да његова дрзава Србија у којој 
сада зиви није НИ САДА и никада није била фасистицка дрзава, мада су њоме ходили и 
цесто владали фасисти па вероватно и данас док ми ово као бајаги дискутујемо-прицамо- 
писемо и нагадјамо! Бата Лака се помало разуме у дрвенарије и Цyбер бонтон а богами и 
пролазио поред "Лазе Лазаревица" на Губеревцу близу кафане Мостар у престоном граду 
Биограду!Нагледао се и наслусао разних будала на разним српским форумима а посебно 
васег "стиценика по демоктатској линији" господина Error! Reference source not found..Тај 
Вас стиценик Боокс Еунетовиц се прехалдумисе под десетином наслова, имена,трабуња 
сваста, куне, прети, цас је палковник па опет јадни пензионер, па председник некаквог 
Покрета за заститу људских птава и тај вас "стиценик" је својевремено ститио Фрању 
Тудјмана па Алију Изетбеговица и јос гомилу "обесправљених" само није успео да застити 
своја људска и нека друга његова "права" вец 35 година. Слусао сам ја тога господина 
"боокса" на многим форумима и снимио сва његова наклапања, клетве, претње, 
пророцанства и остало му је јос то васе "демократско ухљебљеније" где мозе да серња као 
здребе на руду о његовим лицним "бољкама"и неправдама. те напустила га зена, те 
покрали му 30 написаних али необјављених књига,па неколико рацунара, па сина му 
наговарају, зену отудјују, мало брани јевреје, мало се завлаци у гузицу зутима мало Дацицу 
мало Снезани али никако да напипа јос седам патуљака, изгледа ми да му јос само они 
фале.Ајте молим Вас, јавите ми у којој демократској дрзавици зивите г.Миодразе па да 
наставимо диван. 
3 Бата Лака 
Томислав Крсмановић 7.9.2011. године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 
Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова 
Србије 
Предмет: онемогућавање употребе компјутера. 
Жалосно је да вас и вашу структуру злоупотребљавају наши непријатељи који вас 
нахушкавају на поштене грађане, и овога пута завађају са мном. 
Дана 8 септембра о.г. сам као што траје већ дуги низ година био ускраћен у употреби мога 
личног компјутера, у моме раду на књизи Сага о..ићима , фајл-Saga 1965-1975, cela, ovo.doc, у 
ворду, око 20 часова увече овај фајл није могао да се отвори.Слично је било 19 августа ове 
године. Интервенисао је Миша Ивановић, експерт, отклонио је ову опструкцију, што сам му 
платио. 
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Вашем министарству се обраћам већи дуги низ година због сличних сметњи у употреби ПЦ, 
интернета, телефона, факса, због других злоупотреба . Као што знате, многи починиоци су 
превремено преминули у нејасним околностима. 
Нажалост, поједине незналице иду острашћено њиховим стопама. 
Ја сам поштен патриота, заслужан грађанин, без икакве мрље на мојој савести и прошлости, 
који одувек заговара исправне процене, помирење и против је насиља. Тако се могу 
понашати према мени само особе лишене разума и вулгарни и примитивни лопови и убице, 
наркомани, пијандуре, , ноторне незналице и самоубице које нису свесне да иду грлом у 
јагоде. 
Могуће је да то чине албански хакери са којима сам ја у рату , који ми прете емајл порукама, 
да нас овде завађају као што су чинили деценијама. 
Али мени не блокира Оштетни захтев албанска мафија, мене не позивају Албанци на 
информативне разговоре, него то чине суд и МУП. 
Ја сам сиромашан, моја пензија је око 300 евра, у дуговима сам, мој син не ради, моја 
сестричина је без прихода а има ћерку од 17 година коју треба издржавати, њеног мужа су 
убили неурачунљиви, иза којих стоји албанска мафија у Београду ( он се тукао са њима), мој 
брат има пензију 12.000 динара. Ја сваки месец плаћам интервенције за ПЦ, телефон, факс, ја 
гладујем, те штете ми наносе ваши сарадници, уместо да се баве криминалцима. ( Они су 
засада богати, а брзо ће увидети да су то данајски поклони). 
Њих злоупотребљавају наши непријатељи, по начелу слаба Србија не може да брани 
територије, да привређује, да се размножава. 
Да ли то значи да се они стављају на страну оних који су убили мога зета и уништили моју 
сестру? Ја се не бавим насиљем, никада нисам починио насиље, нити ћу учинити, томе се 
противим одувек. Али ја нисам сам, имам заштиту моћних држава, Путин је велики човек. 
То треба да знате, живимо у врло сложеним и тешким временима, све може да плане као 
барут са суседима, и у земљи, а то се већ дешава мада то јавност не препознаје, томе су 
криви пре свега они који израбљују народ и киње га и муче . А то чине и ваши поједини 
неодговорни и распамећени сарадници отуђени од закона и народа. 
Ко са ђаволом тикве сади, о главу му се лупају. Очистите полицију од криминалаца, иначе 
ћете доживети судбину Томице Милосављевића! Не дозволите да вас носе моменти и 
лагодан моментални живот. 
То ми чине ваши сарадници, без повода са моје стране. Огромна већина наших полицајаца 
су савесни и поштени професионалци, али нажалост постоје међу њима инфилтрирани 
криминалци , они уместо да се баве криминалцима и преступницима, баве се поштеним 
грађанима. А наводно нема довољно полицајаца. Полицајаца има довољно, али нажалост 
они се не баве преступницима закона, него онима који обелодањују криминал. 
Врло велики број грађана се жали да им МУП прави сметње у употреби 
телекомуникација.Они су згранути таквим сулудим поступцима органа МУП-а, сваки дан 
криминалци краду, проваљују, пљачкају , спроводе насиље, а нико их не онемогућава. А за 
то време полицајци врло савесно надзоравају српску поштену интелигенцију. Народ логички 
резонује: у полицији има криминалаца, корупције, тешких будала, неурачунљивих по 
безбедност других опасних, оних који нам свима раде о глави. 
Ја сам био током јуна, јула и августа у више наврата био позиван на незаконит начин од 
стране Полицијске управе Београда због мојих жалби на безакоње ваших службеника. 
Ја ћу вам се обратити ЈАВНО врло брзо детаљнијим дописом, а сада вам се обраћам 
захтевом да дате налог да се ОДМАХ и ЗАУВЕК обустави блокада мојих телекомуникација јер 
за то нема законског основа. Против починиоца ћу поднети КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ, као што сам 
ових дана поднео против Полицијске управе Београда. 
Са нама се спрда це свет, и са нашим судијама и полицијом, ја знам да је вама добро, али 
народу је догорело до ноката, све је пред ескплозијом. Ви то не разумете, јер мислите: мени 
је добро- свима је добро. То је тако подешено да вас пасивизирају и намагарче. Ви нисте 
власт коју умишљате, ви сте преплашени извршиоц наређењу великих сила, капо, ја разумем 
вашу ужасну преплашеност, али треба да се понашате одмерено, јер се не ради само о вама, 
него о милионима угрожених људи, на вама лежи огромна одговорност. И ја сам као и ви 
крај .е преплашен, шта би било када бих ја сада насрнуо на туђа права, да бих се тако 
улизивао светским моћницима, преко грбаче својих сународника. 
Без обзира на све ово, очекујем од вас да дате налог да то ваши сарадници више не раде. Не 
позивајте ме, све податке имате, нека ваши сарадници са мном комуницирају путем емајла. 
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Једноставно нека се не баве са мном него са криминалцима. Уколико обуставите 
опструкције више Вас нигде нећу апострофирати. 
Са разумевањем 
Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 19.4.2010 године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел. 011-3511829; Моб.тел. 064-3095176; 
Pokret@eunet.rs; Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com , ВИКИПЕДИЈА 
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, министар 
Министарство унутрашњих послова 
Србије 
НАЈОШТРИЈЕ ПРОТЕСТВУЈЕМ ПРОТИВ УСКРАЋИВАЊА 
КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА 
Овим путем улажем најоштрији протест поводом прављења систематских сметњи у 
употреби мога компјутера и комуницирања путем интернета. Захтевам од Вас да ОДМАХ 
проверите ове наводе, и предузмете мере да ми се омогући несметана употреба моје 
приватне својине, разуме се, ако ове сметње долазе од Ваших сарадника? 
Лично, као и организација на чијем сам челу, се боримо за поштовање закона, поздрављамо 
значајне помаке у полицији, утолико сам више запрепашћен оваквим поступцима 
неодговорних и очигледно екстремних и изопачених особа; понављам: уколико они потичу 
од стране службеника МУП-а Србије? 
Даље наводим НЕОБОРИВЕ доказе за почињене сметње, изволите проверити ко то чини? Ја 
сам у свакодневном истинском виртуелном рату са албанским и другим саботерима, неки су 
и врло обучени хакери, могуће је да они чине ове опструкције, јер у мени виде патриоту који 
дела за добро и снажење Србије?. Могуће је да то чине поједини мафијашки сегменти 
одметнути од државе, изван структура МУП-а?. 
Уколико је то тачно, онда тако чинећи ми сметају у раду, и уједно ме подмукло завађају са 
МУП-ом, јер је логично да овако оштећени грађанин прво помисли да му то због нечега чини 
званична власт. 
Ако ми ове сметње прави неко други, а не наша полиција, онда је очигледна зла намера. да 
делају по девизи ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ! Зар да нас завађају као неке крпе, зар смо ми на 
нивоу афричких урођеника које западне кућне помоћнице завађају и жедне преводе преко 
воде? У нашој земљи су деценијама били споља лукаво завађани народ и власт, живи сам 
сведок очевидац, зар нисмо извукли поуке? 
Очекујем од Ваших сарадника да ми НАЈХИТНИЈЕ саопште своје налазе? И уколико то спада у 
делокруг њихових компетенција , да такве злоупотребе осујете. 
Уколико ми то чине људи из Вашег ресора, изволите рећи зашто? Ја сам патриота, цео живот 
сам посветио борби за овај народ, за вишестраначку демократију чији сте Ви сада актер 
такође, захваљујући и мени, , у Другом светском рату су усташе убиле тридесетак мојих 
сродника у Сребреници и околини, двоје у Јасеновцу, неки су погинули од усташа у околини 
Сребренице 90-их година 20 века, многи су били невини прогањани од на површним 
проценама пребрзих комуниста, којима су их поједине западне државе. погрешно 
представиле као наводне'' непријатеље'' . Зар да нас дан данас као највеће будалетине 
завађа и даље ко год стигне? Уколико то раде Ваше службе, уместо да надзоравају лопове, 
провалнике, убице, шверцере дроге , оне који насрћу на полицајце ( колико је само 
полицајаца убијено досада? ), они надзоравају и опструирају поштене патриоте који управо 
упиру прстом у убице полицајаца и мирних грађана. Уколико, овај'' надзор'' долази из Ваших 
структура, не дозволите да Вас манипулишу издајници у Вашим редовима ( они добро знају 
унапред када ће бити нападнути полицајци, када ће бити пљачке банака, итд), да измишљају 
лажи и клевећу поштене патриоте, да сервирају лажи за наивне ( ''свашта прича, лудак, 
узбуњује јавност'', итд-ја то говорим да бих се бранио од истребљења), да би тако правдали 
своје злочине, и измишљали радне задатке, хонораре, који се ћаре на сузама и крви 
милиона Срба. Уколико таквих има у редовима МУП-а, то је наша највећа национална 
срамота и трагедија, антрополошки отпад -олош је на местима где треба да буду врхунски 
професионалци патриоте. 
Срамота-то једино могу да кажем. 
Сметње су трајне, понављају се у дугом временском интервалу, састоје се у имобилизацији 
компјутера, нестајању програма, опструкцији програма, нестајању читавих фајлова, текстова, 
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књига, све до порука са отвореним претњама смрћу, насиљем. 
Предочавам да сам у време владавине Тита и Милошевића био жртва перманментних и 
драстичнх сметњи употреби телефона, факса и преписке, подносио сам тужбе, покретане су 
петиције потписиване од стотина сведока, што се може видети у архивама судова, мојим 
књигама, на страницама појединих часописа и листова. 
То се наставља и дан данас. 
ДОКАЗИ: 
Компјутер је исправан, нема вируса. Вебмастер Зоран Димитријевић је упознат са овим 
сметњама ( тел.8511072). 
Од 2000 године до данас је овим поводом поднето више кривичних пријава ( Други 
општински суд у Београду KI.br.2873/07, MУП Србије).Tелеком je нпр.августа 2005 године 
установио неколико стотина узнемиравања телефоном, увреда, претњи смрћу, за месец 
дана ( допис мени од стране Телекома, Србија, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број:118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд. По савету Телекома 
Србија, Извршна дирекција регије Београд, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број:118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд , и Телекома Србија 
број 35063/04 од 20.1.2004 године био је постављен ловац, имају докази код њих). 
У последње време је било неколико пута искључивање мога телефонског апарата из 
телефонског саобраћаја, што доживљавам као провокацију. Нпр.2 јула 2009 године сам се 
обратио надлежним државним органима притужбом због повременог блокирања 
телефонског апараат, број телефона -3511829, ( сведок Мића Слијепчевић, тел..3585246). 
Обавештавам да су ми прављене сметње у коришћењу мога мобилног телефона такође. 
Од 2000 године од када поседујем компјутер , перманентно сам опструиран у раду на компјутеру и интернету, што се 
састоји у 
повременом отежаном функционисању, успоравању, изненадном гашењу програма, нестајању по неколико хиљада врло 
значајних 
фајлова, нестајале су повремено читаве књиге, које сам писао по неколик година. На делу је духовни злочин. Други 
општински суд 
и надлежни државни органи, Провајдер ЕУНЕТ, Ваш МУП Србије, медија, имају велики број мојих притужби овим 
поводом ( 
сведок Зоран Димитријевић, експерт за компјутере тел.8511072). 
У овом времену ми је упућено више претњи смрћу од стране појединаца, или групе 
криминалаца, који су ми такође претили утамничењем, физичким обрачунима , оно што 
нарочито забрињава је што они испољавају интерес за моје здравље, било је и физичких 
насртаја, итд. Овакве претње су биле нарочито присутне у време владавине претходног 
поретка ( нпр. септембра 1997 године сам био озбиљно повређен, то је био покушај 
убиства). Примера ради приказујем неколико догађаја: нападнут сам физички и лакше 
повређен у пределу темена главе, у уторак 14 марта 2000 године око 17 часова на 
шеталишту на Дунавском кеју, у Доњем граду на Дорћолу, од стране једног младића , који 
ме је огребао по глави танком зарђалом бодљикавом жицом, коју је носио у руци, уз гласну 
претњу ’’ страни плаћеник’’ . Поднео сам Кривичну пријаву МУП-у Савски венац , јер сам 19 
марта 2000 године око 12 часова био нападнут испред апотеке на улазу у круг болница у 
улици Др.Суботића ( из Булевара ЈНА), од стране младића старог око 25 година , који ми је 
понудио да замени 100 $ у динаре, узео је новчаницу, дао ми један део суме у динарима ( 
око 500 динара, уместо 1.800 динара), и док сам ја проверавао колико ми је он дао, он ме је 
физички напао и побегао. Примио сам значајан број претњи преко интернета, нпр.13.4. 2003 
године, на мој Pokret@eunet.yu са налога vesnaeric@rogers.com.:.’’ -idiot, kreten, vucibatina. 
olos, idiot, kreten, umobolnik, gubavac, smrad, ubićemo te, zatočiti u ludnicu’’. Детаљна 
документација , докази и сведоци , се налазе у судовима, и то: Други општински суд-XIIK. 
br.1376/04, KTR.br.909/04, IV Oпштински суд , Посл.бр.I-III-II99/02-VI.cy.1361/04). Окружни 
суд у Београду- Kz.br.1577/05 , K.br.1376/04, Врховни суд Србије, Уставни суд Broj:pr- 
124/2005, itd. Тако је 24 јула 2001 године Dragan Zdravković, zvani Tigar, из Београда, упутио 
мени писмо ( PTT , 11026, ROO 87 129, od 19.07.2001 године), којом приликом ми је запретио 
убиством , нпр.добио сам телефонску поруку смрћу у четвртак 17 маја 2008 г.око 14 часова 
на телефон број. 3511829:” Бићеш убијен смраду, како ти је јуначко здравље и твојих''.Одмах 
затим мој ПЦ и интернет су били у доброј мери онеспособљени за слање порука.О овоме су 
били обавештени МУП, Provider EUNET.YU. Изложен сам провокацијама на јавним местима, 
увредама претњама преко интернета и од стране асоцијалних особа. Дана 31.7.2009 г. сам 
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поднео Кривичну пријаву Првом општинском суду у Београду против НН особе коај ме је 
физички напала 28 јула 2009 године, те угрозила моју физичку безбедност, око 15 часова сам 
био нападнут у просторијама Поште у Чика Љубиној улици, на шалтеру где се предају писма, 
док сам чекао у реду да предам препоручено писмо, од стране непознате смеђе особе (PTT 
11102, 5757 28.7.09, 14 часова R, PR137659624RS, 181,0). Нпр. Током јануара 2008 године 
сам добио неколик телефонских порука у којима су изречене отворене претње здрављу ( 
завршићеш на операционом столу , завршићеш као Радовић-напомена : дисидент који је 
отрован, све на мој фиксни телефон број . 3511829, и мобилни тел. -064-3095176). Telekom је 
поставио ловца и зна тачан идентитет починиоца, као и путем e-mail порука , кое су 
прослеђене Другом општинском суду у Београду, МУП-у Србије, МУП-у Раковица, 
Провајдеру EUNET.YU. У овим претњама је речено који здравствени поремећаји ће се 
појавити, што се јасно види из email порука, а то зна и Telekom. Против ових особа чији 
идентитет је установио Телеком, се води поступак пред Другим општинским судом у 
Београду XII.K.br.696/06, судија Небојша Поповић. 
Ако пак то чини неко други, полиција је дужна да заштити грађане. 
Обавештавам Вас да ћу овом допису дати максималан импакт. 
Нећу да грешим душу, да закључујем пребрзо, могуће је да то чини неко изван земље, или 
домаћи криминалци који су злоупотребљени да руше Србију, власт народ, да нахушкавају 
народ на званичну власт( јер народ не разуме, мисли да то чине Влада и министарства , а то 
чини уствари издајничка мафија). 
Очекујући Ваше обавештење. 
Томислав Крсмановић 
- 
Томислав ____Крсмановић 2 јули 2009 године 
Покрет за заштиту људских права, председник 
Tel.3511829 ; Mob tel-064-3095176 ; Pokret@eunet.yu; 
Лични web-www.tomislavkrsmanovic.com. Дрина-http://solair.eunet.yu/~tom 
ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ БОРИСУ ТАДИЋУ 
ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ 
Министру полиције Ивици Дачићу 
ДРЖАВНИМ УСТАНОВАМА И ФУНКЦИОНЕРИМА 
НВО 
СПЦ 
МЕДИЈИМА 
ИСКЉУЧЕЊЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА, СМЕТЊЕ У 
УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ, ФАКСА, КОМПЈУТЕРА И ТВ. 
Захтевам најхинтнију интервенцију надлежних државних органа. 
Дана 29 јуна сам се вратио у Београд из околине Љубовије на Дрини , Србија, где сам 
боравио ради развоја туризма , због претњи мојим блиским сродницима од стране 
мафијаша, у исто време су настале сметње у употреби : 
-фиксног телефона, прекид везе, не чује се, повремено искључење апарата, јуче 2 јула сам 
позвао мајстора Мићу Слијепчевића( 3585246), који ми је инсталирао други телефон, онда 
ми је тај телефон од некога био искључен два часа. Мићо Слијепчевић га је поново пробао 
код њега, није радио, онда је код мене изненадно прорадио ( неко га је укључио). 
-Компјутер, отежано функционисање, ресетовање, успоравање, гашење, недавно је 
необјашњиво нестало неколико хиљада фајлова ( сведок Зоран Димитријевић експерт за 
компјутере, тел.8511072) 
-Мобилни телефон је такође повремено искључен, необјашњиво се гаси тон, не чује се, нема 
регистрованих позива 
-факс, сличне тегобе 
-ово није претеривање, него доказ самовлашћа разуларених мафијаша, који нимало не маре 
за полицију, очигледно да у мојој згради, или у суседству постоји особа сарадник мафијаша, 
која ми даљинским управљачем блокира ТВ, те ме тако често онемогућава да га користим. 
-изложен сам телефонским претњама смрћу, и преко интернета, и мојим блиским, што је све 
документовано и предато Другом општинском суду. 
-Полицијска управа Града Београда је покушала марта 2008 године да ме интернира на 
неодређено време у специјалну установу . 
Предмет сам оваквих репресалија зато јер: 
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-то траје већ дуги низ година, од времена Тита и Милошевића, ја сам борац за људска права, 
указујем на разорно насиље мафијаша над незаштићеним клонулим народом Србије 
-тражим Обештећење, водим успешан спор пред Првим општинским судом 
-водим Захтев за Рехабилитацију 
-покренуо сам Захтев за повраћај одузете имовине од оца моје мајке вредне 6 милиона евра 
--покренуо сам туристички замајац у Општини Љубовија ( видети сајт Дрина у прилогу), 
тајкунима смета опоравак Србије.( Имао сам намеру да се јуче вратим на Дрину, сада сам 
везан за Београд за неодређено време, што је и био циљ мафијаша, да ме спрече у развоју 
туризма у родном крају. Напомињем да сам оптерећен астрономским дажбинама у моме 
несебичном раду на овом плану). 
- није само са мном тако, исто то се чини већини грађана Србије, и на многе друге 
начине, подмукло, крајње кукавички ( огромна већина то не препознаје довољно, 
што охрабрује балубизиране мафијаше наркомане, ноторне пијандуре, ограничене 
психопате), то ми чине као и већини грађана зато што сам Србин ( али страдају и 
друге нације у Србији, можда мање). 
- тајкуни овако охрабрују мафијаше да их јачају, да тако руше Србију. 
Дакле, ја сам жрва прогона јер сам Србин, поштен патриота , што развијам Србију, добитник 
сам више признања, научник и писац ( видети лични веб), зато што указујем како су 
ограничени тајкуни психопате, заслепљени ћаром, злоупотребљени и јачани споља да слабе 
Србе и Србију ( наводно да тако снемоћалим грађанима могу лакше отимати), уствари варају 
их да тако изнуре Србе да не могу да бране Косово, Македонију, Санџак, југ Србије. 
Док огроман апарат свакојаких тајних служби без знања Председника 
Републике,Председника Владе , и већине министара, надозорава народ Србије, поткрада га, 
експлоатише, мучи и пије му крв, гура Србиј у читуље и у гробља, дотле мафијаши 
криминалци убијају, проваљују, премлаћују, краду, рекетирају, на моје очи су у мом кварту 
на Миљаковцу 1 недавно ишли јавно и отворено из продавнице у продавницу и отворено 
отимали новац. Нигде полиције, нико не сме да им се одупре.Тако је у целој Србији. 
ПОЛИЦИЈА, СУДИЈЕ И ЛЕКАРИ ДРХТЕ, УЖАСНО СЕ ПЛАШЕ МАФИЈАША, ЈЕР ЊИХ 
ПОДРЖАВА МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА, преко косовских србофоба крволока 
тестераша Чекуа, Тачија и Харадинаја.. Ко је плашљивац нека се уклони и уступи место 
храбријим. 
У иоле нормалној држави, за неупоредиво ситније пропусте, министри полиције и 
правосуђа би одмах поднели оставке. Уместо тога, у Србији уопште не реагују на нечувен 
терор мафијаша. 
Захтевам прекид опструкција. Поручујем тајкунима да ће бити кажњени. Предстоји борба 
против тајкуна, СРБИЈА или ТАЈКУНИ? То је судбинско питање овог момента. Победа ће 
бити наша. Имамо моћне савезнике. То ће сви видети. 
Tomислав Крсмановић, ПРЕДСЕДНИК 
ДРУГО ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Београд 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, председник Покрета за заштиту људских права, 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Против : НН особа које учестало искучују телефон подносиоца пријаве број 3511829. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Обавеставам Друго општинско јавно тужилаштво да је мој 
телефон број 011-3511829, учестало искључиван из јавног 
саобраћаја, иако је апарат потпуно исправан, без икаквих 
оправданих техничких разлога, о чему је редовно 
обавештавана надлежна Служба Телекома број 977. Последњи 
пут мој телефон је био искључен 3 сепетмбра ове године од 
10 часова 45 минута, све до јутра 4 септембра. О овом 
искључењу сам као и толико пута раније обавестио надлежну 
службу на број телефона 977, чији стручњаци су одмах 
изашли на терен, проверавали у згради, нису нашли никакав 
технички разлог. Као и раније толико пута, мој телефон је 
исти дан прегледао мајстор из зграде Мићо Слијепћевић, 
Станка Пауновића 70, није нашао никакав квар. Сутрадан је 
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телефон сам од себе прорадио, после паузе од преко 30 
часова. Стручњаци службе 977 су ми казали, као и раније 
толико пута, да су у питању ‘’ сметње на мрежи’’. 
СВЕДОЦИ: Стручњаци Службе 977. 
Захтевам од вас да установите ко ме онемогућава у 
употреби мога телефона, узима енергију, време, рачуне 
плаћам редовно, и да исто спречите, да виновници буду 
кажњени по закону. 
Ја сам председник Покрета за заштиту људских права, борим се против 
криминогених сегмената, оних који проваљују, пљачкају, краду, рањавају, убијају 
полицајце, руше наш правни систем, слабе државу и нацију, иза њих стоји гео- 
окружење и поједине велике државе, које их злоупотребљавају да преко њих слабе 
нашу државу и народ, да не могу да бране своје територије. 
У Београду, 9.9.2009 године Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ 
Истражно одељење 
ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ 
Приватни тужилац: Томислав Крсмановић из Београда, председник Покрета за заштиту 
људских права, Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Окривљени: НН лица – која су у два наврата, и то 26 јануара и 2 фебруара, отуђила више 
десетина хиљада порука са личног рачунара Приватног тужиоца , чиме су починила кривична 
дела против безбедности рачунарских података, из члана 302-Неовлашћени приступ 
заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података. 
Приватни тужилац је дана 26.1.2009 године радио на личном заједно са Зораном 
Димитријевићем из Гроцке , експертом за рад на рачунарима, и власником провајдера Бгд 
хост, негде око 16 часова је дошло до изненадног логички необјашњивог упада у систем, 
нестанка неколико десетина хиљада фајлова из рачунара приватног тужиоца .Ови нестали 
подаци су од изузетног значаја за приватног тужиоца, јер су садржавали врло значајне 
адресе, дугогодишњу пословну и личну преписку, научне текстове, пословне пројекте, 
бизнис планове, итд. Исто се поновило 2.2.2009 године, када је нестао фајл Биографија са 
сајта ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ. Приватни тужилац напомиње да у његовом рачунару тада 
није било вируса , и да су се овакви нестанци дешавали и раније. Приватни тужилац је 
председник Покрета за заштиту људских права, публициста заслужни јавни прегалац који 
има непријатеље у криминогеним сегментима који то раде. Приватни тужилац се одмах 
затим обратио поднеском Подршки Провидера Еунет. 
ДОКАЗИ: Поменута ИЗЈАВА Зорана Димитријевича , Увид у архиву Провидера Еунет, и у 
рачунар приватног тужиоца. 
Окривљене НН особе су приватног тужиоца годинама узнемиравале телефоном, крајње 
дрско свакодневно опструирале интернет комуницирања, и рад на ПЦ. 
Захтевам истрагу , јер ми је у ранијим телефонским претњама речено да те исте НН особе 
блокирају мој ПЦ, ./ што се може ослушати из листинга Телекома/што се наставља до 
данашњих дана. Из ових околности, тј из изјаве починиоца које су они сами дали 
телефоном, говорећи да блокирају ПЦ, што је регистровао Телеком , произилази да је сумња 
да они то чине оправдана. У вези чега се тужилац у више наврата обраћао и МУП-у Србије и 
вашем суду ( КИ.бр.2873/07 ), као и надлежној служби Провајдера ЕУНЕТ, Служба ПОДРСКЕ и 
АБУСЕ, они имају поднеске. 
Ова честа опструирања у раду ПЦ тужиоца се дешавају у стану на адреси Станка Пауновића 
70, 11090.Београд, што се тиче времена то повремено траје већ неколико година, и сада, у 
разним часовима дана, када тужиоц ради на ПЦ . Састоје се у следећем: нестајање фајлова, 
успоравање у раду, кочење, блокада појединих програма, повремена немогућност примања 
и слања порука, итд. Не ради се о техничкој неисправности апарата, јер се то дешава од како 
имам компјутер, тј. и кад је био нов, вируси су отклоњени. Обављане су провере, све је било 
у реду. 
Телеком је досада у више наврата постављао ловца, и у неколико наврате установио да је 
било узнемиравања, и то врло бројних, за шта су приложене потврде Телекома ,као докази. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) Тужиоц се обратио вашем 
суду, зато што је већ дуже времена био узнемираван телефоном, што сада није случај, али 
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се настављају опструирања у раду са ПЦ. Телеком је био поставио ловца у периоду 05.7.2005 
г до 25.7.2005 године, те је регистровао ова телефонска узнемиравања: 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, БЕОГРАДУ , видети 
КИ.бр.2873/07 
Телеком је и раније у неколико наврата био постављао ловца и регистровао сличне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године., видети 
КИ.бр.2873/07 
Правна служба Телекома је обавестила тужиоца да је поступила по Правилнику за ову сврху, 
и саветовала му да се обрати суду овом тужбом, Телеком ће дати суду идентитет особа НН 
окривљених, то исто су тужиоцу саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије. 
Тужиоц би хтео да из овога поступка искљуци Драгана Тривана његовог суседа, као 
евентуалног поциниоца, који станује на истој адреси ул.Станка Пауновица 70,11090 Београд, 
стан број 3, са којим се измирио.. 
Ради се о описаним кривичним делима. 
Овакви насилнички поступци су за тужиоца снажан стрес, уносе узнемирење, страх, коштају, 
блокирају рад, уизимају време, новац, енергију.Озбиљно му је погоршана несаница, од које 
одавно повремено пати, било је побољшања , сада се погоршала, дакле нанета ми је при 
извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Извештај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станић, од 
24.2.2005 године, видети КИ.бр.2873/07 . 
С’обзиром на предње тужилац ставља 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом закаже и одржи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тужилац, Окривљена НН лица чији идентитет ће 
дати Еунет, установити увидом у меморију ПЦ, Телеком Србија, и Телеком као наведени 
сведок са доказима 
3.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
почињена кривична дела и осуде по закону 
4.Да ми исплате оштету за нанете штете здрављу и друге штете 
у Београду 9.2.2009 године Томислав Крсмановиц 
ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ БОРИСУ ТАДИЋУ 
ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ 
Министру полиције Ивици Дачићу 
ДРЖАВНИМ УСТАНОВАМА И ФУНКЦИОНЕРИМА 
НВО 
СПЦ 
МЕДИЈИМА 
ИСКЉУЧЕЊЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА, СМЕТЊЕ У 
УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ, ФАКСА, КОМПЈУТЕРА И ТВ. 
Захтевам најхинтнију интервенцију надлежних државних органа. 
Дана 29 јуна сам се вратио у Београд из околине Љубовије на Дрини , Србија, где сам 
боравио ради развоја туризма , због претњи мојим блиским сродницима од стране 
мафијаша, у исто време су настале сметње у употреби : 
-фиксног телефона, прекид везе, не чује се, повремено искључење апарата, јуче 2 јула сам 
позвао мајстора Мићу Слијепчевића( 3585246), који ми је инсталирао други телефон, онда 
ми је тај телефон од некога био искључен два часа. Мићо Слијепчевић га је поново пробао 
код њега, није радио, онда је код мене изненадно прорадио ( неко га је укључио). 
-Компјутер, отежано функционисање, ресетовање, успоравање, гашење, недавно је 
необјашњиво нестало неколико хиљада фајлова ( сведок Зоран Димитријевић експерт за 
компјутере, тел.8511072) 
-Мобилни телефон је такође повремено искључен, необјашњиво се гаси тон, не чује се, нема 
регистрованих позива 
-факс, сличне тегобе 
-ово није претеривање, него доказ самовлашћа разуларених мафијаша, који нимало не маре 
за полицију, очигледно да у мојој згради, или у суседству постоји особа сарадник мафијаша, 
која ми даљинским управљачем блокира ТВ, те ме тако често онемогућава да га користим. 
-изложен сам телефонским претњама смрћу, и преко интернета, и мојим блиским, што је све 
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документовано и предато Другом општинском суду. 
-Полицијска управа Града Београда је покушала марта 2008 године да ме интернира на 
неодређено време у специјалну установу . 
Предмет сам оваквих репресалија зато јер: 
-то траје већ дуги низ година, од времена Тита и Милошевића, ја сам борац за људска права, 
указујем на разорно насиље мафијаша над незаштићеним клонулим народом Србије 
-тражим Обештећење, водим успешан спор пред Првим општинским судом 
-водим Захтев за Рехабилитацију 
-покренуо сам Захтев за повраћај одузете имовине од оца моје мајке вредне 6 милиона евра 
--покренуо сам туристички замајац у Општини Љубовија ( видети сајт Дрина у прилогу), 
тајкунима смета опоравак Србије.( Имао сам намеру да се јуче вратим на Дрину, сада сам 
везан за Београд за неодређено време, што је и био циљ мафијаша, да ме спрече у развоју 
туризма у родном крају. Напомињем да сам оптерећен астрономским дажбинама у моме 
несебичном раду на овом плану). 
- није само са мном тако, исто то се чини већини грађана Србије, и на многе друге 
начине, подмукло, крајње кукавички ( огромна већина то не препознаје довољно, 
што охрабрује балубизиране мафијаше наркомане, ноторне пијандуре, ограничене 
психопате), то ми чине као и већини грађана зато што сам Србин ( али страдају и 
друге нације у Србији, можда мање). 
- тајкуни овако охрабрују мафијаше да их јачају, да тако руше Србију. 
Дакле, ја сам жрва прогона јер сам Србин, поштен патриота , што развијам Србију, добитник 
сам више признања, научник и писац ( видети лични веб), зато што указујем како су 
ограничени тајкуни психопате, заслепљени ћаром, злоупотребљени и јачани споља да слабе 
Србе и Србију ( наводно да тако снемоћалим грађанима могу лакше отимати), уствари варају 
их да тако изнуре Србе да не могу да бране Косово, Македонију, Санџак, југ Србије. 
Док огроман апарат свакојаких тајних служби без знања Председника 
Републике,Председника Владе , и већине министара, надозорава народ Србије, поткрада га, 
експлоатише, мучи и пије му крв, гура Србиј у читуље и у гробља, дотле мафијаши 
криминалци убијају, проваљују, премлаћују, краду, рекетирају, на моје очи су у мом кварту 
на Миљаковцу 1 недавно ишли јавно и отворено из продавнице у продавницу и отворено 
отимали новац. Нигде полиције, нико не сме да им се одупре.Тако је у целој Србији. 
ПОЛИЦИЈА, СУДИЈЕ И ЛЕКАРИ ДРХТЕ, УЖАСНО СЕ ПЛАШЕ МАФИЈАША, ЈЕР ЊИХ 
ПОДРЖАВА МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА, преко косовских србофоба крволока 
тестераша Чекуа, Тачија и Харадинаја.. Ко је плашљивац нека се уклони и уступи место 
храбријим. 
У иоле нормалној држави, за неупоредиво ситније пропусте, министри полиције и 
правосуђа би одмах поднели оставке. Уместо тога, у Србији уопште не реагују на нечувен 
терор мафијаша. 
Захтевам прекид опструкција. Поручујем тајкунима да ће бити кажњени. Предстоји борба 
против тајкуна, СРБИЈА или ТАЈКУНИ? То је судбинско питање овог момента. Победа ће 
бити наша. Имамо моћне савезнике. То ће сви видети. 
Tomислав Крсмановић, ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Димитријевић 3.2.2009 године 
Ул. др.Александра Костића број 13 
ГРОЦКА 
ИЗЈАВА 
Ја доле потписани Зоран Димитријевић, из Гроцке, др.А.Костића бр.13, изјављујем 
под пуном моралном и кривичном одговорношћу, да сам приликом рада на 
компјутеру Томислава Крсмановића из Београда , Станка Пауновића 70, био сведок и 
очевидац, да док смо заједно радили на компјутеру дана 26.1.2009 године, негде око 
16 часова, да је дошло изненада до логички необјашњивог нестанка фајлова Инбокс, 
Сент, Дилит, са налога Покрет, Том, Букс, и других , са више десетина хиљада 
порука. Чиме је власник компјутера Крсмановић претрпео значајне штете. Исто се 
поновило 2.2.2009 године, када је пред нама двојицом нестао фајл БИОГРАФИЈА са 
САЈТА ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ. 
Ја сам признати експерт за рад са рачунарима, имам 20 година искуства на том послу, 
власник сам фирме и провајдера БГД. ХОСТ. Изјављујем да је на делу злоупотреба локалних 
штеточинских хакера, који су то учинили смишљено, са намером да Крсмановића оштете. 
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Крсмановићу се то дешавало и раније у више наврата. 
Зна се ко у Србији може надзоравати рад компјутера и интернета, у вези чега се обраћао 
судовима и надлежним државним органима, нажалост безуспешно. Знам да су овакве 
злоупотребе раширене. 
Спреман сам да у вези ове крађе са компјутера сведочим где то затреба. 
ДРУГО ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Београд 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Подносилац пријаве: Томислав Крсмановић, председник Покрета за заштиту људских права, 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Против : НН особа које учестало искучују телефон подносиоца пријаве број 3511829. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Обавеставам Друго општинско јавно тужилаштво да је мој 
телефон број 011-3511829, учестало искључиван из јавног 
саобраћаја, иако је апарат потпуно исправан, без икаквих 
оправданих техничких разлога, о чему је редовно 
обавештавана надлежна Служба Телекома број 977. Последњи 
пут мој телефон је био искључен 3 сепетмбра ове године од 
10 часова 45 минута, све до јутра 4 септембра. О овом 
искључењу сам као и толико пута раније обавестио надлежну 
службу на број телефона 977, чији стручњаци су одмах 
изашли на терен, проверавали у згради, нису нашли никакав 
технички разлог. Као и раније толико пута, мој телефон је 
исти дан прегледао мајстор из зграде Мићо Слијепћевић, 
Станка Пауновића 70, није нашао никакав квар. Сутрадан је 
телефон сам од себе прорадио, после паузе од преко 30 
часова. Стручњаци службе 977 су ми казали, као и раније 
толико пута, да су у питању ‘’ сметње на мрежи’’. 
СВЕДОЦИ: Стручњаци Службе 977. 
Захтевам од вас да установите ко ме онемогућава у 
употреби мога телефона, узима енергију, време, рачуне 
плаћам редовно, и да исто спречите, да виновници буду 
кажњени по закону. 
Ја сам председник Покрета за заштиту људских права, борим се против 
криминогених сегмената, оних који проваљују, пљачкају, краду, рањавају, убијају 
полицајце, руше наш правни систем, слабе државу и нацију, иза њих стоји гео- 
окружење и поједине велике државе, које их злоупотребљавају да преко њих слабе 
нашу државу и народ, да не могу да бране своје територије. 
У Београду, 9.9.2009 године Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ Ки.Бр.483/09 
Истражно одељење 
Ки.Бр.483/09 
Дана : 18.02.2009 године. 
ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ 
Приватни тужилац: Томислав Крсмановић из Београда, председник Покрета за заштиту 
људских права, Станка Пауновића 70, 11090-Београд. 
Тужени: непозната НН лица 
У складу са вашим дописом, у одређеном року уређујем поднесак. 
Окривљени: НН лица – која су у два наврата, и то 26 јануара и 2 фебруара, отуђила више 
десетина хиљада порука са личног рачунара Приватног тужиоца , чиме су починила кривична 
дела против безбедности рачунарских података, из члана 302-Неовлашћени приступ 
заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података. 
Приватни тужилац је дана 26.1.2009 године радио на личном заједно са Зораном 
Димитријевићем из Гроцке , експертом за рад на рачунарима, и власником 
провајдера Бгд хост, негде око 16 часова је дошло до изненадног логички 
необјашњивог упада у систем, нестанка неколико десетина хиљада фајлова из 
рачунара приватног тужиоца .То је очигледно неко урадио, што сведочи експерт 
г.Зоран Димитријевић. Ови нестали подаци су од изузетног значаја за приватног 
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тужиоца, јер су садржавали врло значајне адресе, дугогодишњу пословну и личну 
преписку, научне текстове, пословне пројекте, бизнис планове, итд. Исто се 
поновило 2.2.2009 године, када је нестао фајл Биографија са сајта ТОМИСЛАВ 
КРСМАНОВИЋ. Приватни тужилац напомиње да у његовом рачунару тада није 
било вируса , и да су се овакви нестанци дешавали и раније. Приватни тужилац је 
председник Покрета за заштиту људских права, публициста заслужни јавни 
прегалац који има непријатеље у криминогеним сегментима који то раде. Приватни 
тужилац се одмах затим обратио поднеском Подршки Провидера Еунет. 
ДОКАЗИ: ИЗЈАВА Зорана Димитријевича од 3,2.2009 године , Увид у архиву Провидера Еунет, 
и у рачунар приватног тужиоца. СВЕДОК: Зоран Димитријевић, Др.Алекасндра Костића број 
13, ГРОЦКА. 
Окривљене НН особе су приватног тужиоца годинама узнемиравале телефоном, крајње 
дрско свакодневно опструирале интернет комуницирања, и рад на ПЦ. 
Захтевам истрагу, јер ми је у ранијим телефонским претњама речено да те исте НН особе 
блокирају мој ПЦ, ./ што се може ослушати из листинга Телекома/што се наставља до 
данашњих дана. Из ових околности, тј из изјаве починиоца које су они сами дали 
телефоном, говорећи да блокирају ПЦ, што је регистровао Телеком , произилази да је сумња 
да они то чине оправдана. У вези чега се тужилац у више наврата обраћао и МУП-у Србије и 
вашем суду ( КИ.бр.2873/07 ), као и надлежној служби Провајдера ЕУНЕТ, Служба ПОДРСКЕ и 
АБУСЕ, они имају поднеске. 
Ова честа опструирања у раду ПЦ тужиоца се дешавају у стану на адреси Станка Пауновића 
70, 11090.Београд, што се тиче времена то повремено траје већ неколико година, и сада, у 
разним часовима дана, када тужиоц ради на ПЦ . Састоје се у следећем: нестајање фајлова, 
успоравање у раду, кочење, блокада појединих програма, повремена немогућност примања 
и слања порука, итд. Не ради се о техничкој неисправности апарата, јер се то дешава од како 
имам компјутер, тј. и кад је био нов, вируси су отклоњени. Обављане су провере, све је било 
у реду. 
Телеком је досада у више наврата постављао ловца, и у неколико наврате установио да је 
било узнемиравања, и то врло бројних, за шта су приложене потврде Телекома ,као докази. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Извршна дирекција регије Београд, Извршна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) Тужиоц се обратио вашем 
суду, зато што је већ дуже времена био узнемираван телефоном, што сада није случај, али 
се настављају опструирања у раду са ПЦ. Телеком је био поставио ловца у периоду 05.7.2005 
г до 25.7.2005 године, те је регистровао ова телефонска узнемиравања: 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Извршна дирекција регије Београд, Извршна 
јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд, БЕОГРАДУ , видети 
КИ.бр.2873/07 
Телеком је и раније у неколико наврата био постављао ловца и регистровао сличне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија Број 35063/04 од 20.1.2004 године., видети 
КИ.бр.2873/07 
Правна служба Телекома је обавестила тужиоца да је поступила по Правилнику за ову сврху, 
и саветовала му да се обрати суду овом тужбом, Телеком ће дати суду идентитет особа НН 
окривљених, то исто су тужиоцу саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије. 
Тужиоц би хтео да из овога поступка искљуци Драгана Тривана његовог суседа, као 
евентуалног поциниоца, који станује на истој адреси ул.Станка Пауновица 70,11090 Београд, 
стан број 3, са којим се измирио.. 
Ради се о описаним кривичним делима. 
Овакви насилнички поступци су за тужиоца снажан стрес, уносе узнемирење, страх, коштају, 
блокирају рад, уизимају време, новац, енергију.Озбиљно му је погоршана несаница, од које 
одавно повремено пати, било је побољшања , сада се погоршала, дакле нанета ми је при 
извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Извештај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станић, од 
24.2.2005 године, видети КИ.бр.2873/07 . 
С’обзиром на предње тужилац ставља 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом закаже и одржи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тужилац, Окривљена НН лица чији идентитет ће 
дати Еунет, установити увидом у меморију ПЦ, Телеком Србија, и Телеком као наведени 
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сведок са доказима 
3.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
почињена кривична дела и осуде по закону 
4.Да ми исплате оштету за нанете штете здрављу и друге штете 
у Београду 26.2.2009 године Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПСТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ КТН. бр.1460/06 
ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОДЕЊЕ ИСТРАГЕ 
Приватни тузилац: Томислав Крсмановиц из Београда, председник 
Покрета за заститу људских права, Станка Пауновица 70, 11090-Београд 
Окривљени:НН лица - цији идентитет це суду дати ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, 
Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица број 1, њихов број 
:118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд 
Благовремено у року од 8 дана од пријема дописа Другог опстинског јавног тузиластва ( 
КТН.бр.1460/06 ,од 9 марат 2007 године) подносим овај ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОДЈЕЊЕ ИСТРАГЕ. 
Неосновани су аргументи Другог јавног тузиластва којим се моја кривицна пријава одбија. 
Окривљене НН особе настављају да узнемиравају телефоном. Те исте особе ми блокирају 
интернет комуницирања и рад на ПЦ. У вези цега сам се у висе наврата обрацао МУП-у Србије 
и васем суду. .Окривљене особе у својим телефонским позивима то тврде, сто се мозе 
проверити у листинзима телефонских пора код Телекома. 
Циме ме узнемиравају у стану, прете убиством, буде ноцу, не дају ми да спавам, угрозавају 
тако моје здравље, узимају време, новац, енергију. Зато захтевам да се спроведе истрага, 
открију поциниоци, приведу правди, и да ја будем обестецен. 
Вец дуги низ година сам узнемираван телефоном од стране непознатих особа., сто се састоји у 
упорном звоњењу, и дању и ноцу, вербалним увредама, претњама, слањем порука смрти, итд. 
Повремено су ова узенмиравања крајње стресна, замарајуца, поготову када се десавају ноцу. 
Патим од несанице, посто су врло цеста узнемиравања ноцу, онемогуцен сам да спавам мирно 
у моме стану. Узнемиравања су била јако уцестала у лето просле године, данима, недељама је 
телефон звонио ноцу, несаница се нагло погорсала, несаница траје до данас. Телеком је досада 
у висе наврата постављао ловца, и у неколико наврате установио да је било узнемиравања, и 
то врло бројних, за ста прилазем потврде Телекома у прилогу.,као доказе. 
Сада има повремених узнемиравања такодје, мада мање него ли рање, али су довољна да ме 
блокирају у сну, да ми изазивају несаницу. 
Телеком је у лето просле године постављао ловца, и установио је преко сто узнемиравања за 
месец дана. За каснија узнемиравања , све до данасњих дана, сам се обратио Телекому да опет 
поставе ловца, они то одбијају, образлазуци да то не води ницему, опет це установити да је 
бил узнемиравања, и иста прица испоцетка. 
Дакле, Телеконм, одбија да поново постави ловца. Они су ми саветовали да поднесем Тузбу 
суду, сто сада циним. 
Дакле, по савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица број 
1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) се обрацам васем суду, зато сто сам 
вец дузе времена био узнемираван телефоном. Сто се састојало у звоњењу, када дигнем 
слусалицу нико не одговара, цује се дахтање, или пак понекад псовке, увреде, клевете, претње 
смрцу, итд. Звоњења су цесто бивала и ноцу, сто ме је ометало у сну. Напомињем да се радило 
о неколико разлициих лица не само о једној особи. Повремено би оваква узнемиравања се 
смањила а понекад су добијала у интензитету, сто је било повремено, и трајало би по неколико 
недеља.Тако је било у јуну, јулу и августу ове године. Телеком је био постави ловца у периоду 
05.7.2005 г до 25.7.2005 године те је регистровао ова телефонска узнемиравања: 
ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд 
У овоме периоду је било свакодневно, дању и ноцу, на десетине позива анонимних особа, то 
је била истинска тортура, врло интензиван стрес, нароцито ноцу, био сам спрецен у раду, 
свакодневном зивоту, мирном ноцном сну-а патим од несанице за ста поседујуем лекарске 
налазе, моја несаница се нагло и трајно појацала, био сам препласен јер су ми претили лицној 
безбедности. 
Телеком је и раније у неколико наврата био остављао ловца и регситровао слицне позиве: 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија мени Број 35063/04 од 20.1.2004 године. 
Правна слузба Телекома ме је обавестила да је поступила по Правилнику за ову сврху, и 
саветовала ме да се обратим суду овом тузбом, Телеком це дати суду идентитет особа НН 
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окривљених, то исто су ме саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије. 
Јос увек има повремених истинских узнемиравања, повремено се јави неко са претњом, 
увредама, то су исте те особе, сто се десава у висе наврата до данасњег дана. Напомињем да 
Телеком испољава нервозу, саопстава да не вреди постављати ловца бесконацно, ухватице 
поциниоце опет, и ниста, казу да треба да их тузим суду. 
Ова узнемиравања се настављају до данасњих дана, она су истинска тортура, разорна по мој 
сан, по моје здравље. 
Ради се о врло озбиљним кривицним делима.: 
-- 
-Цлан 344 КЗСрбије-Насилницко понасање:јер ме наведени НН поциниоци годинама 
неометано грубо вређају, прете, злостављају ме даноноцно, врше насиље према мени , 
дрско и безобзирно насилницки се понашају , значајно угрожавају моје спокојство, теже 
ремете јавни ред и мир, узнемиравају ме у моме стану, ометају да спавам, прете, вредјају. И то 
врло методицно, упорно, дуготрајно. У прилогу докази Телекома. Дошло је до тешког 
понижавања мене од стране њих. 
Оваквим насилницким поступцима је мени нанета озбиљна телесна повреда, јер ми је 
озбиљно погорсана несаница, од које одавно повремено патим, било је побољсања , сада се 
нагло погорсала, дакле нанета ми је при извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Известај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станиц, од 
24.2.2005 године. 
-Злостављање и муцење, Цлан 137 КЗС, јер ме тако цинеци годинама злостављају, 
поступају на начин којим се вређа моје људско достојанство, 
Оваквом применом силе, претње, и на друге описане недозвољене начине су ми 
нанели велики бол и тешке патње с циљем да ме незаконито застраше , казне, сто 
цине из побуде засноване на облику политицке дискриминације, јер се ради особама 
са којима се судим пред васим судом ( предмети-Драган Триван, Весна Мијаиловиц, 
други:П.бр.6878/05; К.1438/05; ВИ Су.бр.117/06;XXИ-П.бр.9742/04;П.бр.1320/06), који 
тврде да ми то цине због мојих активности застите људских права, и сто сам 
председник једне политицке странке. 
-Угрозавање сигурности из Цлана 138, КЗСрбије, њиховим претњама да ће напасти на 
мој живот или тело, мога сина, сто се види из снимљених порука од стране Телекома. 
-Теска телесна повреда из Цлана 121 КЗС(1)-овако цинеци су ме теско телесно 
повреди , нанели стете здрављу, тешко га нарушили трајно, ослабили моју радну 
способност, драстицно умањили квалиет зивота, све из побуда политицког 
ревансизма. 
Докази су: прилозена лекарска потрвда, листинг телефонских позива из архиве 
Телекома.- 
С’обзиром на предње стављам 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом заказе и одрзи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тузилац, Окривљена НН лица цији идентитет це дати 
Телеком Србија, и Телеком као наведени сведок са доказима 
3.да се прибави од Телекома листинг са свим подацима и на претресу процита 
4.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
поцињена кривицна дела и осуде по закону 
5.Да ми исплате остету од 800.000 динара за нанете стете здрављу и друге стете 
у Београду 21.4.2007 године Томислав Крсмановиц 
Томислав Крсмановиц 17.4.2006 године 
Станка Пауновица 70, 11090-Београд 
Тел-3511829;Моб.тел-064-3095176; Error! Reference source not found. 
Господин Мирко Дјордјевиц, дипл.инз.ел 
Инспектор телекомуникација, Република Србија, Министарство за телекомуникације 
Сектор за телекомуникације 
Пердмет: Вас одговор Број:345-07-00065/2006-13, од 13.3. 2006 године, на моју представку 
Постовани господине Дјордјевицу, 
Хвала на Васој интервенцији и допису. Зелим да Вам предоцим да се не ради о исправности 
или неисправности телефона, него о злоупотреби телефона, факса, интернета, сто сам 
претходно објаснио. 
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То је дело специјалнх слузби при МУП-у Србије( БИА, итд). МУП под мудрим водјењем 
Министра г.Јоцица остварује знацајне помаке, али не успева да демонтира криминалце који су 
заузели позиције у тајним слузбама МУП-а.Ове тајне фиљале су национални и дрзавни 
проблем број 1. Једноставно оне русе дрзаву и нацију, регенерису криминал на свим нивома, 
стварају невидјен хаос, насиље. 
Ради се о особама недораслим за такве врло знацајне функције.( знамо њихова имена:Легија, 
Цуме, Сиптар, Будала, Гумар, Салабајзери, итд, итд). Зар није доказ овој тврдњи да сметају 
многим искреним патриотима у раду ? Њих као такве злоупотребљава гео-окрузење и многи 
наси други непријатељи, да их јацају, и тако да дестабилизују земљу и нацију. 
Мало су Будале и Салабејзери сада попустили у узнемиравањима. Уколико наставе бицу 
слободан да Вам се јавим да трагамо за ресењима. Поготову јер се многи на њих 
зале.Досадили су и Богу и људима. 
с’постовањем 
Томислав Крсмановиц 
ДРУГИ ОПСТИНСКИ СУД У 
БЕОГРАДУ XИИ.К.бр.696/06 
ПРИВАТНА ТУЗБА СА ОСТЕТНИМ ЗАХТЕВОМ 
Приватни тузилац: Томислав Крсмановиц из Београда, председник 
Покрета за заститу људских права, Станка Пауновица 70, 11090-Београд 
На основу ЗКП подносим ПРИВАТНУ ТУЗБУ СА ОСТЕТНИМ ЗАХТЕВОМ против : 
:НН лица - цији идентитет це суду дати ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Изврсна 
дирекција регије Београд, Изврсна јединица број 1, њихов број :118252/05 
, од 03.8.2005 године-Београд 
По савету ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица број 1, 
њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд,) се обрацам васем суду, зато сто сам 
вец дузе времена био узнемираван телефоном..Тако је било у јуну, јулу и августу 2005 године, 
то траје у мањој мери и данас.Телеком ми је саопстио да це на вас захтев дати идентитет 
поциниоца, уз напомену да их је било висе. Правна слузба Телекома ме је обавестила да је 
поступила по Правилнику за ову сврху, и такодје ме саветовала да се обратим васем суду овом 
тузбом, то исто су ме саветовали и ОУП Раковица и МУП Србије.Сви су ми саопстли да це 
Телеком дати податке до којих је досао постављањем ловца. 
Ова НН лица су ме узнемиравала телефоном, претила, даноноцно, данима, недељама, 
месецима, годинама, сто се састојало у у упорном звоњењу, када дигнем слусалицу нико не 
одговара, цује се дахтање, или пак понекад псовке, увреде, клевете, претње смрцу, итд. и 
дању и ноцу, итд. Повремено су ова узнемиравања била крајње стресна, замарајуца, поготову 
када су се десавала ноцу, сто ме је ометало у сну. Напомињем да се радило о неколико 
разлициих лица не само о једној особи. Повремено би оваква узнемиравања се смањила а 
понекад су добијала у интензитету..Патим од несанице, посто су врло цеста узнемиравања 
ноцу, онемогуцен сам да спавам мирно у моме стану. Узнемиравања су била јако уцестала у 
лето просле 2005 године, данима, недељама, месецима је телефон звонио ноцу, несаница се 
нагло погорсала, несаница траје до данас. Телеком је досада у висе наврата постављао ловца, и 
у неколико наврата установио да је било узнемиравања, и то врло бројних, за ста прилазем 
потврде Телекома у прилогу.,као доказе. Сада има повремених узнемиравања такодје, мада 
мање него ли рање, али су довољна да ме блокирају у сну, да ми изазивају несаницу. Могу се 
опет појацати, уцестати. 
Прилазем конкретне податке о времену и месту изврсења кривицних дела. Ова узнемиравања 
трају годинама, узнемираван сам у моме стану на адреси Станка Пауновица 70, 11090-Београд, 
преко мога телефона број 3511829. На мој захтев Телеком је у висе наврата постављао ловца, и 
неколико пута је установио да је било злонамерних узнемиравања. У прилогу доказ, допис 
Телекома ,Србија .Предузеце за телекомуникације, Изврсна дирекција Београд 1, број 
118252/05 ,од 3.8.2005 године којим сам обавестен да је у периоду за које време је био 
постављен ловац на мој захтев од 5.јула до 25 јула 2005 године, било узнемиравања. Према 
мојој евиденцији, било их је пар стотина, сто се мозе проверити листингом од стране Телекома. 
У овоме периоду је било свакодневно, дању и ноцу, на десетине позива анонимних особа, то 
је била истинска тортура, врло интензиван стрес, нароцито ноцу, био сам спрецен у раду, 
свакодневном зивоту, мирном ноцном сну-а патим од несанице за ста поседујуем лекарске 
налазе, моја несаница се нагло и трајно појацала, био сам препласен јер су ми претили лицној 
безбедности 
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ДОКАЗ: допис мени ТЕЛЕКОМА СРБИЈА, Изврсна дирекција регије Београд, Изврсна јединица 
број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд. Детаљни подаци се могу добити 
од Телекома на захтев суда. 
ДОКАЗ: допис Телекома Србија мени Број 35063/04 од 20.1.2004 године.( који суд мозе добити 
од Телекома, као и детаљне податке за тај период времена). 
Јос увек има повремених узнемиравања, повремено се јави неко са претњом, увредама, то су 
исте те особе, али много редје него раније.Са напоменом да је и раније било затисја, да би 
опет запоцињало, те тако мозе опет поцети.. Напомињем да Телеком испољава нервозу, 
саопстава да не вреди постављати ловца бесконацно, ухватице поциниоце опет, и ниста, казу 
да треба да их тузим суду.. 
Ради се о врло озбиљним кривицним делима.: 
-Цлан 344 КЗСрбије-Насилницко понасање:јер ме наведени НН поциниоци годинама 
неометано грубо вређају, прете, злостављају ме даноноцно, врше насиље према мени , 
дрско и безобзирно насилницки се понашају , значајно угрожавају моје спокојство, теже 
ремете јавни ред и мир, узнемиравају ме у моме стану, ометају да спавам, прете, вредјају. И то 
врло методицно, упорно, дуготрајно. У исто време дошло је до тешког понижавања мене од 
стране њих. 
Оваквим насилницким поступцима је мени нанета озбиљна телесна повреда, јер ми је 
озбиљно погорсана несаница, од које одавно повремено патим, било је побољсања , сада се 
нагло погорсала, дакле нанета ми је при извршењу дела телесна повреда: 
ДОКАЗ:Известај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станиц, од 
24.2.2005 године. 
-Злостављање и муцење, Цлан 137 КЗС, јер ме тако цинеци годинама злостављају, поступају на 
начин којим се вређа моје људско достојанство. Оваквом применом силе, претње, и на друге 
описане недозвољене начине су ми нанели велики бол и тешке патње с циљем да ме 
незаконито застраше , казне, сто цине из побуде засноване на облику политицке 
дискриминације, јер се ради особама са којима се судим пред васим судом ( предмети-Драган 
Триван, Весна Мијаиловиц, други:П.бр.6878/05; К.1438/05; ВИ Су.бр.117/06;XXИ- 
П.бр.9742/04;П.бр.1320/06), који тврде да ми то цине због мојих активности застите људских 
права, и сто сам председник једне политицке странке. 
-Угрозавање сигурности из Цлана 138, КЗСрбије, њиховим претњама да ће напасти на мој 
живот или тело, мога сина, сто се види из снимљених порука од стране Телекома. 
-Теска телесна повреда из Цлана 121 КЗС(1)-овако цинеци су ме теско телесно повреди , нанели 
стете здрављу, тешко га нарушили трајно, ослабили моју радну способност, драстицно 
умањили квалиет зивота, све из побуда политицког ревансизма. 
С’обзиром на предње стављам 
П Р Е Д Л О Г 
1.да се пред тим судом заказе и одрзи главни претрес 
2. а се на главни претрес позову:Приватни тузилац, као сведоци представници Телекома, 
Србија, те окривљена НН лица цији идентитет це дати Телеком Србија, 
3. Прилазем ДОКАЗЕ: 
- прилозени дописи Телекома Србија о узнемиравањима, а Телеком зна идентитете тих особа 
-податке о идентитету поциниоца це дати ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, (Изврсна дирекција регије 
Београд, Изврсна јединица број 1, њихов број :118252/05 , од 03.8.2005 године-Београд), да се 
прибави од Телекома листинг са свим подацима и на претресу процита .Дакле, Телеком ми је 
саветовао да се обратим суду, а да це они на захтев суда дати податке о поциниоцима, 
времену , броју узнемиравања, садрзају телефонских порука, нацину на који су поцињени 
- Известај лекара специјалисте Дом здравља САВСКИ ВЕНАЦ, др.Славица Станиц, од 24.2.2005 
године.,из кога се види да је досло до погорсања несанице 
. 4.Да се НН окривљени по оцени свих ових доказа изведених на претресу огласе кривим за 
поцињена кривицна дела и осуде по закону 
5.Да ми исплате остету од 800.000 динара за нанете стете здрављу и друге стете 
6.Молим суд да поступи по закону, јер ја сам угрозен вец годинама од наведених поцинилаца, 
те да се окривљени огласе по оцени свих доказа изведених на претресу кривим за наведена 
кривицна дела из цланова Кривицног законика, и осуде по закону, и да ми исплате остету коју 
тразим. 
у Београду 15..4..2005 године Томислав Крсмановиц 
Покрет за заститу људских права у Београду, 23.1.2003 год. 
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( Error! Reference source not found.) 
Ц/О Томислав Крсмановиц, Станка Пауновица 70, 11090- Београд 
Тел/фаx 3911829; 
Error! Reference source not found. 
ИСИЛ, УСА-Yугославиа-www.орг; Error! Reference source not found. 
Томислав Крсмановиц-хттп://солаир.еунет.yу/~том1/ 
Влади Србије, за др.Зорана Дјиндјица 
Министарству правосудја Србије, за др.В.Батица 
МУП-у Србије, за министра Дусана Михајловица 
Министру телекомуникација Републике Србије,за господју Марију 
Расету-Вукосављевиц 
Министру телекомуникација СР Југославије, за министра Бозидара 
Миловица 
Телекому, Србија 
МЕДИЈИМА 
Сметње у употреби 
телекомуникација. 
Обавеставам вас о драстицном онемогуцавању мога права на употребу телефона, факса, 
интернета и преписке које се спроводи отворено и дрско и даље као за време Слободана 
Милосевица.а сто спроводе надлезне дрзавне слузбе а са циљем да блокирају активности насе 
организације. Ове сметње су таквог опсега и интензитета ,да сам ја дрзан, као и раније у 
истинској телекомуникационој блокади и изолацији . 
Ове сметње су истинска свакодневна тортура и рад са ПЦ, телефоном и факсом је врло стресан 
и подразумева губљење времена, новца и енергије. 
Тако сам ја у доброј мери онемогуцен да комуницирам са сарадницима, сродницима, 
пријатељима, разним организацијама и са јавносцу. 
Упозоравам да нам се многи градјани зале на слицне блокаде и злоупотребе. 
1.Телефон број 3911829који је проверен и исправан, као и мобилни телефон број 064-1693893. 
Цесто не могу користити телефон, који је блокиран, линије заузете, други ми се цесто зале да 
не могу да ме добију, да нисам код куце а ја сам у то време био у моме стану, не цује се , сусти, 
многе људе не могу никако да добијем, треба дуго окретати број да се добије веза, прекида се, 
има и претњи убиством и на друге нацине, узнемиравања ноцу.Телеком је поставио ловца и 
установио је да је било претњи узнемиравања али да наводно не могу да установе идентитет 
поциниоца. Купио сам мобилини телефон, (о64-1693893) али није досло до побољсања, ја сам 
и даље дрзан у телефонској блокади.јер јер ме многи обавеставају да не могу да ме добију ни 
на мобилини телефон. Цесто је било у прослости да је Телеком испоруцивао преувелицане 
рацуне за телефон, сто се и мени ранијих месеци десавало( сада је то у границама нормале), 
недавно је моме сину и његовој мајци испоруцен нетацан астрономски висок рацун за 
телефон( преко 1.000 ДЕМ) . 
2.Факс. ,који је на истом броју телефона, проверен је и исправан је.Имам слицне тескоце са 
употребом факса- тескоце слања факс порука, не мозе да се добије веза, прекида се на пола, 
нецитко, други саљу а ја не добијам. 
3.Интернет и ПЦ.Посебан и крајње муцан и тезак проблем је рад са ПЦ и интеренетом који је 
повремено велики стрес и истинска тортура: упади у систем, успоравања, тескоце уцитавања, 
тескоце добијања везе са провајдером ЕУНТ-Yу., слање вируса, прекиди, рецетовања, крадје 
времена, узимање простора на хард дисцу, нестајање фајлова, (последњи пут 22 октобра 2001 
када је нестао Инбоx са 600 врло вазних порука),поруке не стизу до нас или до дестинатора, 
измена садрзаја порука, изазивања кварова, блокада рада миса, атаци хакера,посебан 
проблем је рад са насом дискусионом групом ЉУДСКА ПРАВА на којој има преко 400 уцесника, 
од којих вецина уопсте не добија поруке итд. Сто све узима време, енергију, новац и нервира. 
Рад са ПЦ је свакодневна зебња и стрес. Они који то цине у исто време прете и телефоном и 
казу да ми то цине. Моме сину Милану( 1981) је прецено да це му унистити ПЦ сто се и десило, 
ПЦ се запалио одмах после телефонске претње Милану озбиљно је остецен. 
4.Преписка. Писмо послато од УНЕСЦО Парис дана 8.11.2002 године уопсте није стигло до 
мене него ми је послато поново факсом уз напомену да је вец послтао постом, никада није 
стигло. сто сам набавио ПЦ. 
Ви требате да установите идентитет. поциниоца и да их приведете правди и мени омогуците 
право на слободу комуницирања... 
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Последњих месеци сам се обрацао Телекому, Србија., нпр.15.11.2001 године број 60663 у вези 
преувелицаног рацуна за телефон( стотине хиљада градјана се зале на преувелицане рацуне за 
телефон),Еунету,судовима и МУП-у, без резултата.,одговор МУП-а Србије од 26.10.2001 
бр.4474/2001-3 је да нема описаних узнемиравања.и сметњи. Министарству саобрацаја и 
телекомуникација Србије дана 25.10.2001 њигхов одговор од 7.2.2001 године да није 
установљено да постоје злоупотребе. Провајдер Еунет. ме упуцује на надлезне дрзавне органе, 
Андреј Беднарек, из Мининистарства саобрацаја и телекомуникација, Сектор за телефонски 
саобрацај, упуцује на МУП у Телеком, , Другом опстинском јавном тузиластву у Београду 
ктн.бр.1052/2000 од 2.5.2001 године, Кривицна пријава Одељењу унутрасњих послова 
Раковица од 15.2.2001 године, .дана 15.3.2002 сам поднео Кривицну пријаву Првом 
опстинском суду у Београду у вези крсења ових права од 1975 године до данас захтевајуци 
обестецнеје и казњавање поциниоца на ста нисам добио одговор а злоупотребе се појацавају. 
Захтевам од вас да ОДМАХ: 
-предузмете мере да ове блокаде престану 
- да поциниоци буду приведени правди 
-и од медија да ове поруке обзнане 
Томислав Крсмановиц. 
БЛОКАДА ИНТЕРНЕТАПокрет за заститу људских права ( 
тП:/солаир.еунет.yу/~покрет/покрерт.хтмл) 15.8.2000 године. 
Министру телекомуникација Републике Србије 
Захтевамо од Вас да одмах предупредите сметње које нам праве хакери СДБ у раду са насим 
ПЦ и интернет комуницирањима, као и у слању факс порука, писама, и у телефонирању. 
Сметње у интернету су таквог интензитета последњих дана да је крајње отезано или цесто и 
онемогуцено да примамо и саљемо поруке. Сметње се огледају у следецем: иако је ПЦ скоро 
нов и пентијум, исправан, без рационалног техницког разлога поруке не моземо да саљемо, 
или оне које саљемо не стизу до примаоца. Поруке које нама саљу не стизу до нас цесто. Или 
стизу поруке измењеног садрзаја. Врло су цести хакерски упади у нас систем, прекидања, 
разбијања система, сто захтева цеста ресетовања. Нас Форум ЉУДСКА ПРАВА има посебне 
тескоце у функционисању које се огледају у упадима неовласцених лица у систем, слању 
порука у тудје име, нестизању порука на Форум, или добијању порука са Форума које ми нисмо 
слали. 
Цесто је врло отезано пребацивање порука на мрезу и обратно. Нас wебс је такодје угрозен 
нападима хакера који секу и краду фајлове, скрацују их, убацују тудје поруке и мењају смисао 
насих текстова. Долази цесто до блокада у раду , коцења, искакања, упозорења и других 
сметњи..Висе пута су нестали фајлови и делови текста, као и поруке сместене у "сент", итд.Било 
је и крадје времена у висе наврата. 
Овакве сметње су таквог интензитета и уцесталости да ометају рад, воде губитку времена, 
енергије, губитку поверење и на крају кваре нов ПЦ. Ако се тако настави ПЦ це бити унистен. 
Праве нам се слицне сметње у употреби факса, насе поруке је понекад врло теско послати, 
пали се непотребно црвени сигнал,не иду поруке, или ако оду цесто не стигну до дестинатера, 
или ако стигну нецитке су и нејасне. 
Или нама факс поруке које су послате не стизу. 
Наса преписка је такодје отезана, писма не стизу, нама или другима којима ми саљемо. 
Јос веце проблеме имамо са употребом телефона јер је за нас телефонирање крајње стресан и 
напоран посао, везе цесто врло теско добијамо, треба нам дуго времена да ( заузето, отсутност, 
итд),или нас вецина људи који телефонирају не могу да добију телефоном. Цесто нам се 
испоруцују енормни рацуни за телефон. 
Овакви поступци су супротни закону и представљају драстицно крсење закона и права на 
телекомуникације путем интернета, телефона, факса и преписке. Ми смо легална политицка 
организација и овакви поступци су утолико тези прекрсај јер се ми залаземо за постовање 
законитости и права градјана. 
Овако се не поступа само са нама него са многим градјанима,ил цак са вецином. 
Створена је хаотицна ситуација са правима на телекомунцирање и В као министар сте 
одговорни да обезбедите градјанима права која им припадају по закону. Уколико то нисте у 
стању онда дајте оставку и уступите место онима који имају висе храбрости и струцности да се 
ухвате у костац са онима који оробљавају насу нацију и слабе је да не мозе да брани своје 
територије и интересе. 
Ви цете због оваквог стања бити стављени на стуб оптузбе и сносицете последице. 
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Захтевамо од Вас да предузмете најхитније мере да се овакве злоупотребе предупреде и да 
нам се омогуци да користимо наса права која нам припадају. 
Томислав Крсмановиц 
ПОКРЕТ ЗА ЗАСТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 27.7.1999 године 
Мутапова 12, 11.000-Београд, Тел/фаx-3911829 
Error! Reference source not found. 
ИСКЉУЦЕЊЕ ТЕЛЕФОНА 
Обавеставамо јавност да је нас телефон 3911829 био у висе наврата последњих дана 
искљуцен из употребе, последњи пут синоц у понедељак 26 јула од 20 цасова до 6 цасова 
данас. Насе провере код постанских органа нису дале резултата, телефон није двојник, није 
искљуцван због неплацања, вероватно техницке сметње. Има претњи телефоном и испорука 
преувелицаних и нетацних рацуна. 
Слицне тескоце имамо и у употреби телефакса, линија је заузета, копија бледа, или не стизе, 
пали се црвено светло. Техницар је проверио масину, исправна је. 
Уцестале су сметње у употреби ПЦ-Интернета, тескоце у добијању везе са провајдером ЕУНЕТ, 
поруке не стизу, тескоце у корисцењу насе wебстранице, крадја времена. 
Ове сметње су такве уцесталости и интензитета да доводе до свакодневних застоја и 
блокирања насег рада и губитака времена и нервирања. А то и коста много. 
На делу је репресивна мера апарата према насој организацији за заститу људских права. 
Ми знамо да својим активностима никоме не сметамо, поготову у данасње време свеопстих 
и острих критика вецине градјана окренутих према поретку. Напротив, ми зелимо да миримо 
позавадјане субјекте и да ресавамо конфликте. Изгледа да весницима завада зато и сметамо и 
зеле да нас испровоцирају, да инсценирају сумњицења у правцу нас, да нас претварају у 
сумњива лица и организације, а да би тако сирили позар лосих процена, завада, конфузија и 
позива на хајке и обрацуне. И себи обезбедили радне задатке. И на крају крајева униставали 
ово мало сто нам је остало од дрзаве и зивота. 
Позивамо организације за заститу људских права и опозиционе странке да нас подрзе и 
независна медија да ове податке обзнане. 
Томислав Крсмановиц 
председник 
Томислав Крсмановиц у Београду, 
3.8.1999.године 
Станка Пауновица, 70, стан бр.3 ,11090-Раковица, Београд 
Телефон-3911829; Покрет за заститу људских права- 
хттп://солаир.еунет.yу/~покрет/покрет.хтмл 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
Предузеце за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д.Београд 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ПРЕДУЗЕЦА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ РАЦУНА ТТ УСЛУГА 
Овим поднеском улазем Захтев за проверу исправности рацуна ТТ услуга, за месец 02.1999 
године у износу од 196,69 динара, посто је Слузба ТТ прихода одбила 29.7.1999 године моју 
Рекламацију за овај месец,поднету 16.03.1999 године, под бројем 05/09322, број мога 
телефона је 3911829. 
Напомињем поново да је рацун преувелицан и да се ради о појави која погадја врло велики 
број телефонских претплатника. Ви мени систематски испоруцујете преувелицане рацуне за 
телефон, мојој мајки(558 799) сину и његовој мајки(475467).Нама се обраца свакодневно врло 
велики број градјана који се зале на поткрадања Телекома- Србија. У прилогу насе саопстење 
од 24.7.1999 године"ПОНОВО ЕНОРМНО УВЕЦАНИ РАЦУНИ ЗА ТЕЛЕФОН". 
Захтевамо од вас да престанете да нас поткрадате. 
Томислав Крсмановиц, председник Покрета за заститу људских права 
ЧЕТВОРОМЕСЕЧНО ТЕЛЕФОНСКО МАЛТРЕТИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ 
КРСМАНОВИЋ СА ЦЕРАКА II НЕ ПРЕСТАЈЕ-НЕВОЉА ЗБОГ ИМЕНА-«Новости» 
од 11. 3. 1990 године) 

 Најлогичнија подударност мог имена са једним политичким дисидентом може бити прави узрок невоља, јер сам ја 
аполитична особа – прича нам Томислав Крсмановић, са Церака II 
НЕСПОРАЗУМ, нечије неслане шале или непријатан стицај околности – на све се 
од вога може помислити кад је у питању четворомесечно телефонско терорисање 
породице Томислава Ж. Крсмановића са Церака. Даноноћне телефонске претње и 
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чудна итересовања за њихово здравље је велика невоља ове петочлане породице, јер 
превазилазе сваку меру. Поготово што не памте да су се ма коме замерили. 
У Београду постоје у телефонским именицима три Томислава Крсмановића, од којих 
је један све познатији на новом небу наше алтернативне политичке сцене. Али то 
није антијунак наше приче, кога је синоћ посетила ноћна екипа «Новости», у 
његовом стану, уз једину молбу да не објавимо његову тачну адресу, јер му је таквих 
невоља преко главе. 
на почетку сам мислио да се неко неумесно шали, јер сам ја аполитична личност, па нисам схватио претње у стилу да 
ће ме 
неко убити, као и моје политичке циљеве – објашњава редом своју муку «наш» Крсмановић – Како је ова појава била све 
учесталија схватио сам озбиљност ситуације, поготово што поред супруге, у стану са мном су и моја три малолетна 
синчића. Ја сам свим тим изненадним саговорницима објашњавао да је у питању неспоразум. 
Каже да су се људи јављали из целе Југославије: Чачка, Градишта, Пожаревца, 
Сарајева, Сиска, а да је најупорнија била једна жена са острва Крка и да је 
наглашавала како је занимају чисто економски проблеми. Међутим, никад није 
ближе објашњавала о чему се заправо ради. 
Најтеже ми пада што узнемиравају децу кад нисмо код куће – објашњава нам Зорица, Томиславова супруга – Некад се 
само 
јаве очигледно љутити повишени тонови на језику који не разумем. Једна комшиница која је случајно подигла 
слушалицу, код нас у стану, каже да је то албански језик, ја то не могу да тврдим. Ми иначе живимо веома мирно, 
тако да 
не видим ни један разлог да неко специјално нас, овако, малтретира. 
Њихове комшије потврђују нам ове речи. Како телефонирање овакве природе не 
јењава Томислав се жалио и СУП и ПТТ, па очекује да ће проблем ускоро решити 
заменом телефонског броја. Често се дешава да се он и супруга раније враћају са 
посла јер се њихова малолетна деца све више плаше да сами остају код куће. 
Најлогичније је да та подударност са именом и презименом тог политичког алтернативца могло је бити прави узрок 
ове 
невоље, прича даље Томислав – Политику не коментаришем, чак ни уз кафу, а једино када се породично «празникујемо» 
је ватрено навијање за «Црвену звезду» али то нам може бити само врлина! 
Надајмо се да ће надлежне службе којима се Томислав обратио убрзо решити не мали проблем његове породице и 
повратити добро расположење и стабилност кућног мира, по коме их комшије и пријатељи, како нам рекоше, одувек 
познају. 
Н.Вуковић 
Томислав Крсмановић добио признање Evoy Award 
Часопис ISIL-а Freedom Network News- no.55, March/April 1999 
ISIL-Међународно друштво за индивидуалне слободе, Сан Франциско- 
Резиме. Копенхаген, Данска, 19 марта 1999 године. 
“Томислав Крсмановић, српски дисидент је други добитник признања ИСИЛ-а 
Evoy Award које му је уручено 19 марта 1999 године у Парламенту Данске у 
Копенхагену.” (Статуа, без икаквог новчаног износа). 
“Овогодишње признање је уручено врло храбром човеку, који је посветио цео свој 
живот борби за људска права. Он наставља сваки дан да говори у име истине и 
правичности, против злоупотреба и корупције.”казала је у име ISIL-а Mary Lou 
Gutscher. Ово признање је установљено 1977 године у знак признања истакнутим 
појединцима који су се борили за слободу и нису никад прихватили поклоне од 
стране влада и државних органа. Bruce Evoy је истакнути борац за индивидуална и 
људска права и он је оставио своје завештање да се ово Признање додељује. Прво 
признање су добили 1997 године Винцент Милер председник ISIL-а и Јим Елвуд ,а 
затим Томислав Крсмановић, сва тројица одређени унапред од стране Бруса Евоја 
пре његове смрти . 
Крсмановић(1936) је добро познат борцима за људска права широм света. 
Његова борба почиње од његовог детињства и траје до данас. Упркос демократских 
процеса у Југославији он је и даље изложен кршењима његових права.Оптужен је 
лажно за издајника и страног плаћеника. Крсмановић је аутор књига о људским 
правима и добио је више међународних признања. Верује да је пут ослобођења света 
у просвећивању и образовању. Томас, љубитељи слободе широм света те 
поздрављају!” 
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Томислав Крсмановиц, у Београду , 1.9.2004 године 
Станка Пауновица 70,11.090, Београд 
тел-3511829;моб.тел-064-3095176;Покрет@еунет.yу 
Господин Борис Тадиц, председник Србије 
Господин Војислав Костуница, председник Владе 
Постовани 
Назалост, ни после победе демократије октобра 2000 гоцдине, није досло до стварног 
побољсања, правда јос није достизна за вецину градјана, и за мене и моје сроднике. Јос врло 
велики број градјана зиви у страху ,излозени су прикрацивањима њихових права, пре свега 
када се ради о судијама и групама криминалаца у разним сферама и сегментима друства. Ја 
сам и даље зртва провокација, и теских повреда мојих права.,као и мој син и његова мајка. То 
ми не цини званицна власт него криминализоване структуре бивсе , назалост јос недовољно 
развласцене власти, које су се стабилизовале, повезале уцврстиле , те сада настављају своје 
лосе навике из ранијих периода комунисицке и милосевицевске владавине. Ове криминогене 
структуре, пре свега у редовима судства, и разним мафијама су тако цинеци врло великом 
броју градјана, постали сметња број 1 да се наса дрзава и нација стабилизују. Ове групе 
криминалаца су предмет нароците пазње анти-српских снага из гео окруизења и њихових 
лобија у свету, , који их се лацају, јацају их и злоупотребљавају да сеју хаос и конфузију, 
панику, и да настављају да помоцу њих дестабилизују и слабе дрзаву и нацију. Ове мафије су 
назалост врло дубоко имплантиране и сназне, имају моц утицаја и на званицвну власт, 
препознатљиво је да покусавају да званим властодрсцима дају погодности и мирнији зивот, 
него ли вецини, да их тако заслепе и пасивизирају да не препознају сустину проблема, 
врсљања криминалаца. 
Ми смо се заједно борили у време, комунизма, Тита и Милосевица, за демократију, али за 
мене нема јос правде и зивота у миру, без страха и одузимањаа мојих основних права.Ја сам 
поцео моју борбу за људска права јос пре цетврт века због цега сам деценијама био зртва 
прогона, то се назалост наставља. Ја имам сада 68 година, на ивици сам социјале, моји приходи 
су 180 еура месецно, комунистицке власти су 1945 године конфисковале имовину моме деди 
Василију Поповицу(отац мајке) у вредностио од висе милиона долара, цео зивот сам био 
прогањан и пљацкан, имам и сина кога треба да издрзавам. Уместо награде за мој ангазман за 
демократију, ја сам зртва неправедних судија и група криминалаца. Мој захтев за обестецење 
поднет јос 1994 године судије Првог опстинског суда одбијају да узму у разматрање све до 
данас, мени је одузета архива насе странке,као и моја лицна, моја лицна, све сто сам стварао 
цео зивот је однето априла 2000 и јос није врацено, ИВ Опстински суд одбија да се то врати. .Ја 
сам у моме стану излозен ускрацивањима права на ПЦ, телефон, факс , излозен претњама 
криминалаца. Мени је потцењен износ за редовну пензију у време С.Млосевиац, није ми 
признато у радни стаз цетири године када сам био истеран из радног односа као морално- 
политицки неподобан, ИЦН одбија такодје да исплати дуг из пензионог основа. 
Мој син Милан( 1981) студент, и његова мајка Александра( 1946)пензионер, .су у два наврата 
проваљени и однете девизе и вредне ствари( о цему смо спремни да дамо детаљне податке) 
,Стево Миљус , криминалац из Београда им је узео 6.000 немацких марака да им наводно 
изради визе за Канаду, сто није уцинио, и одбија да врати узети новац, њега стити ИВ 
Опстински суд.(КП.797/01) 
Сметње у употреби телефона, факса, преписке, интернета и 
повреде стана ,угледа. 
Упркос демократских промена се наставља пракса сметњи у употреби телефона, преписке, 
факса, интернета, повреде стана .,сто је цесто, и истински скоро свакодневн притисак и 
изнуривање које узима време, енергију, и новац. То није званицан став и поступак дрзаве него 
илегални акти појединаца који се даље налазе у појединим сферама полиције правосудја, или 
ганговима криминалаца и мафија. 
А.Преписка. 
Јос од поцетка насег ангазмана у одбрану људских права 1971 године, органи полиције су 
цитали и цесто заплењивали насу преписку, прислускивали или искљуцивали насе телефоне, 
сто је било присутно нароцито до 1994 године, као и у извесној мери све до пада 
Милосевицеве власти 2000 године за ста постоје докази: Потразница за проверу , ресених од 
стране Дирекције Поста из којих се види да велики број мојих писама није стигао до 
дестинатера: Документа од броја 100-105. Унесцо, Парис ме је обавестио својом факс поруком 
да су ми послали писмену посиљку на моју адресу од 8.11.2002 године која није стигла до 
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мене.. Такодје њихов одговор није стигао мени јер су они дузни да одговоре, а ја нисам добио 
никакав одговор.,те има индиција да је и ова писмена порука заплењена. У вези заплене 
преписке и сметњи у употреби телефона смо ранијих година салли веци број петиција и 
написали Белу књиг о сметњи у употреби телефона и преписке мај 1993 године: Допис на 
енглеском Прилазем висе докумената из прослости, ради илустрација, зато јер се такве праксе 
настављају и данас,али када се ради заплени преписке далеко мање него раније: 
Б.Телефон. и факс. Ове сметње су постојале у претходном поретку, паралелно са сметњама у 
преписци, . Иако су сметње у употреби постанске преписке смањене драстицно, то се није 
десил са телефоном и факсом. Сто се састоји у телефонским претњама од стране анонимних 
особа, уљуцујуци и ноцу, будјења, увреде, многи не могу да ме добију телефоном, стално 
заузето, искљуцивања телефона, било је и испоруцивања преувелицаних телефонских рацуна( 
сада тога нема), блокаде телефона, не цује се,сусти, прекидање разговора, укљуцивање у 
разговоре других особа, итд. Доказано је да има узнемиравања телефоном,од стране неких 
особа: Известај Телекома Србија да сам био узнемираван телефоном 14.9.2001 године, 
16.9.2001 године.- Телеком Србија ,Васе Царапица 13,Београд слицним својм Дописом број 
35063/04 од 20.1.2004 ме обавестава да је установљено да ме је опет узнермиравао телефоном 
мој сусед Драган Триван (који станује на исој адреси у стану изнад мене)полицијски специјалац 
и власник агенције за обезбедјивање Протекта, ( који ми прети и узнемирава ме ,видети 
касније). Даље це бити прилозено висе докумената који се тицу повреда права на преписку , 
телефон и факс и интернет. 
Ц.Интернет. ПЦ компјутер имам од 1977 када сам отисао у пензију и купио од отпремнина 
један нов компјутер. Сметње су врло цесте , то је свакодневн истински стрес, узимање времена, 
енергије, новца за попавке, сто се састоји у:упадима у систем, прекиди, крадја времена, 
нестајање фајлова, преписке, ресетован ја, успоравања, поруке не стизу до дестинатера, или 
оне које су мени послате, изазиване кварова, злоупотребе дискусионе групе Људска права цији 
сам ја модератор на којој има око 400 уцесника, итд. 
Д.Повреда стана. Било је упада у стан, ломлења апарата, итд. Дана 18.9.1997 године после 
наступа на ТВ у оквиру кампање за парламентарне изборе где је наступала наса странка, у мој 
стан су усле две муске особе које су ме тезе повредиле,Кривицне пријаве тузбе, Лекарски 
налаз 
Против оних који крсе моја права на телекомуникације и повреду стана сам поднео бројне 
кривицне пријаве и поднеске на разне адресе: судовима, јавним тузиластвима, Телекому 
Србија, полицији, дрзавним политицарима, стигло је и до Врховног суда Србије . 
Дрзавни органи нисе предузели адекватне мере да спреце поциниоце, јер се описане 
злоупотребе настављају данас.У прилогу њихови одговори: Моји наводи су од њих 
неосновано демантовани. 
Последњих година сам био у висе наврата неосновано оптузиван да сам издајник и страни 
плаценик, а на сајту Сербиан Дефенсе Леагуе у САД стоји моја слика да сам ја КРВОЗЕДНИ 
СРБОФОБ, агент ЦИОНИЗМА који пије крв Србима, сто је овде показивано мафијасима који то 
злоупотребљавају да овде против мене нахускавају наводне заститнике Српства, (тако Драган 
Триван који је то видео је потстрекиван против мене, јер он умисља да је заститник Срба).. 
Известан Драган Ракиц који зиви у Француској у Стразбуру преко интернета стално понавља 
лази да сам ја анти-семит и српски нациста.,тврди да је интервенисао у европском савету 
против мене и насе оганизације. 
Обрацао сам се раније Врховном суду Србијекао и неедавно ,2 априла 2004 године, без 
икаквог одговра, као и годинама раније.Судови растезу и не одговарају. Како се могу исцрпсти 
све интерне могуцности залби када судови годинама, деценијама растезу своје одлуке.? 
Сест стотина градјана је поднело захтев ПЕТИЦИЈУ Скупстини Србије предлазуци ме за функцију 
ОМБУДСМАН, без одговора.. 
Молим да ме подрзите да најзад буду испостована моја права и да пронадјем мој мир и 
правду. 
Оцекујуци Вас одговор 
с’постовањем 
Томислав Крсмановић 
- 
ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 1-12.1989 g. 
Слободана Пенезића 17А 
Б е о г р а д 
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К Р И В И Ч Н А П Р И Ј А В А 
Против групе непознатих починиоца Службе државне безбедности за учињена кривична дела 
повреде тајности и одузимање преписке, онемогућавање телефонирања, и повреде стана и 
оштећење ствари из КЗ СРС. 
О б р а з л о ж е њ е 
Од стране више прималаца из земље и иностранства годинама примам жалбе да писма која им 
шаљем не стижу до њих или пак сазнајем да нисам примио писма која су ми они послали. 
Провером извесног броја (мањег) послатих писама преко Управе ПТТ саобраћаја путем 
потражница установио сам да већи број писама није уопште стигао до дестинатера. 
ДОКАЗИ: моје писмо послато 4.10.1988. г. пријемна пошта 11102 Београд, број 
пошиљке 3210, прималац лист ТРИБУНА, Љубљана датум рекламације 18.10.1988, ПТТ 
Љубљана 61100, Чопова 11, обавештава 20.10.1988. да писмо није приспело у одредиште; 
писмо послато 4.10.1988. г., пријемна пошта 11102 Београд, број пошиљке 3209, прималац лист 
МЛАДИНА, Љубљана, датум рекламације 18.10.1988. г. ПТТ Љубљана, Чопова 11, дана 
20.10.1988. г. обавештава да пошиљка није стигла у одредиште: писмо послато 30.8.1988. г, 
пријемна пошта Београд 11102 број пошиљке 082, прималац др …….. Неуропсихијатријска 
клиника 21060 Нови Сад, датум рекламације 18.10.1988. г., Пошта Нови Сад дана 7.12.1988. г. 
обавештава да писмо није стигло у одредиште; писмо послато 23.08.1987. г., пријемна пошта 
11102, Београд, број пошиљке 1171, прималац Председништво СФРЈ Нови Београд, датум 
рекламације 12.10.1987. Пошта Београд 11171 обавештава 21.10.1987. године да писмо није 
приспело у одредитше; писмо послато 16.1.1988, број пошиљке 389, прималац УНЕСЦО, Парис, 
датум рекламације 8.2.1988, Пошта Парис 07 од 16.2.1988. обавештава да два моја писма нису 
стигла а да је једно уручено; писмо послато 4. јула 1986, пријемна пошта Београд 11102, 
прималац Унесцо, Парис, Пошта Буреау де Парис 07 обавештава даном 26.11.1986 да моје 
писмо није стигло; писмо послато 24.09.1986. г, пријемна пошта Београд 11102, број пошиљке 
890, прималац Centre pour les droits de l’Homme Geneve, OUN, Suisse, пошта Геневе 1211 дана 
28.10.86. обавештава да моје писмо није стигло до дестинатера; писмо послато 28.10.1985. 
године из поште Београд 11102, број пошиљке 16071, прималац Devision des droits de l’homme 
OUN Geneve, Suisse, датум рекламације 7.1.1986. године, пошта Геневе 1211 дана 28.1.1986 ме 
обавештава да моје писмо није стигло; писмо Унесцо, Парис, пријемна пошта 11102 Београд, 
број пошиљке 3366, прималац Unesco, Paris, датум рекламације 7.1.1986, Пошта Paris rue CLER 
дана 23.1.1985. године обавештава да писмо није стигло на назначену адресу. Истим писмом је 
стигло и обавештење Поште Paris CLER да три моја писма за која сам правио рекламације (на 
посебном картончићу) није било могуће пронаћи да су стигла у Unesco, Paris у периоду 
10.11.1985. до 20.1.1986. године; писмо послато 4.7.1986. године, пријемна пошта Београд 
1102, број пошиљке 408, прималац Унесцо, Парис, Пошта Парис 07 дана 27.10.1986. ме 
обавештава да писмо није стигло; писмо послато 7.02.1985. пријемна пошта 11070 Београд, 
број пошиљке 3446, прималац М. Михајлов, Siegen Durchwahl, DBR, пошта SIEGEN дана 
17.5.1985. ме обавештава да писмо није стигло примаоцу; писмо послато 24.5.1985. године, 
пријемна пошта 11110 Београд, број пошиљке 14860, прималац I.Sorensen Kerteminde 
Danemark, датум рекламације 6.09.1985, пошта Картеминде 24.9.85. обавештава да писмо није 
стигло; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 099, прималац 
Amnesty International, пошта Довер 5. јуна 1984. године обавештава да писмо није стигло, 
писмо послато 3.4.1984, пријемна пошта 11141 Београд, број пошиљке 7636, прималац 
American Association of Psychiatry, пошта New York дана 6.8.1984. обавештава да моја пошиљка 
није уручена; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 101, 
прималац CIEL, Paris пошта Парис 07 Но.2138 да писмо није стигло; писмо послато на адресу 
Estudios del tercero mundo Mexico sity, Mexico, пошта 11101 Београд ми је исплатила оштету 
узела решену потражницу прилажем УПУТНИЦУ о исплати оштете; Пошта 11101 где правим 
потернице ми условљава давање решених потражница али тада немам право на оштету, три 
пута сам у прошлости наплатио оштету али зато ми нису дали решене потражнице, прилажем 
три УПУТНИЦЕ доказ да ми је исплаћена оштета за још три загубљена писма а што се може 
проверити на основу овога документа. 
Многе позитивно решене потражнице нисам ни чувао, више пута су ми познаници се 
жалили да нису добили моја писма или ја њихова, прилажем моје писмо РО ПТТ саобраћаја 
Београда од 7.1.1986, видети подвучено. Последњих дана више особа ми тврде да нису добили 
моја писма или ја њихова, нпр: Илија Илијевски, Струмица, Лењинова ул. бр 2; Војо Војводић, 
Расточине 3/1 Ријека; Љубљана, Цесто у Шмартно 38, итд. 
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Понављам да сам проверавао само мањи број послатих писама и да је сасвим умесна 
претпоставка да када бих проверавао већи број писама да би број установљених 
неиспоручених писама био пропорционално већи. 
Често је да ми се повратнице уопште не враћају или се враћају непотписане, понекад 
већ сутрадан их нађем у моме поштанском сандучету. Прилажем у вези тога мој допис РО ПТТ 
саобраћаја Београд од 17.8.1981. године. Поседујем документацију из које се може видети да 
су моје пошиљке често стизале са великим закашњењем, оштећене или загубљеног садржаја. 
Услед оваквог стања са мојом преписком ја сам принуђен да свако писмо сада шаљем 
препоручено и са повратницом, што је јако скупо. 
Може се говорити о загубљивању неколико пошиљки а што овде није случај јер је 
нестизање или непримање од моје стране писама често. 
Прилажем сва наведена документа као и петицију Председнику Председништва СФРЈ 
………… од 19.5.1986. године потписану од седамдесетак београдских интелектуалаца, међу 
њима и мене, којом се СДБ оптужује за конфискацију преписке која садржи податке о 
повредама људских права. 
II 
Већ десетак година ја се жалим надлежним државним органима, РО ПТТ, Градском 
телефону и јавности на сметње приликом употребе телефона. Упркос мојих честих обраћања 
наведеним установама ове сметње нису елиминисане него су сада интензивније него ли било 
када раније. Тако ми је 1. јула 1989.г., по ко зна који пут потпуно искључен телефонски апарат 
из употребе и мени онемогућено телефонирање које ми је неопходно будући да сам ја јавни 
радник а што подразумева честа комуницирања путем телефона. 
Сметње у употреби телефона се састоје у следећем: Повремено ми је као што је то и сада 
случај телефон у потпуности искључен, то је било више пута, понекад и по неколико дана или 
недеља, обично краће надлежни којима сам се жалио ништа нису могли учинити да мој 
телефон буде поново укључен; прекидање телефонских разговора; увреде и претње преко 
телефона; звоњење ноћу или често преко дана а када се дигне слушалица нико се не јавља; 
пошто ме често буди служба буђења Градског ПТТ саобраћаја дешавало ми се у више наврата 
да закасним на посао, јер ме нису пробудили како сам ја наручио; не чује се довољно глас 
саговорника; установио сам већи број пута да сам звао некога телефоном и да је он био код 
куће и његов телефон исправан а да се веза уопште није добијала, као и да су мене други звали 
када сам био код куће и мој телефон био исправан а да се нико није јављао; добијам често 
телефонски број који не тражим; у више наврата ми је био испоручен астрономски висок рачун 
за телефон, а број разговора са моје стране је био у просеку ранијих месеци, итд. 
Ове сметње нису повремене него учестале, повремено су таквог интензитета да у јакој 
мери онемогућавају употребу телефона или као сада телефон је искључен. То се не може 
оправдати застарелошћу инсталација, или зато што је телефон на коме сам био покварен, или 
двојник, јер сам последњих година променио више пребивалишта и телефона и свугде сам 
имао исте проблеме. Уосталом мени су органи СДБ приликом бројних саслушавања отворено 
рекли да је то њихово дело и да ми се то чини јер се бавим активностима заштите људских 
права. 
Прилажем неколико од већег броја мојих дописа наведеним установама у вези сметњи 
у употреби телефона: Градском телефону од 12.6.1984. године, Секретару Савезног 
секретаријата унутрашњих послова, Секретару Градског секретаријата унутрашњих послова, од 
12.6.1984. на исту адресу 21.5.1984. г, РО ПТТ од 7.2.1983. г. Достављам и петицију 
седамдесетак београдских интелектуалаца и мене међу њима, адресирану на Председника 
Председништва СФРЈ ………. од 19.5.1986. године у којој се тврди да се од стране СДБ чине 
наведене злоупотребе са телефонима и многима грађанима праве сметње у употреби 
телефона. 
III 
Последњих година је прилично учестало да када се вратим кући са посла да затичем 
моју писаћу машину покварену и у неупотребљивом стању иако сам је када сам напустио стан 
оставио у потпуно исправном стању. Учестали кварови писаће машине се састоје у следећем: 
одлемљивање слова, повлачење слова на горе (одједном по неколико) ломљење цугштангле 
(кратке и дуге), пуцање цугбанда, деформисање тастатуре и тастер полуга, кварење механизма 
окретања траке, замене исправних неисправним тракама и запетљавање траке итд. Мени улазе 
у стан станодавци.. 
ДОКАЗ: потврда радне организације ТЕХНИКА 
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од 10.5.1989. године 
Радницима радне организације ТЕХНИКА за поправку писаћих машина сам већ добро 
познат по честим доласцима на поправке писаће машине и по мојим жалбама на кварење. Они 
су ме испитивали у више наврата да ли у стану има неко мало дете или нека друга погодна 
особа која би могла да то ради јер је и њима јасно да до кварова не долази услед неког 
објективног разлога инхерентног самој писаћој машини него да је у питању насилно кварење. У 
вези тога сам се обратио власницима стана где станујем као подстанар …….. домаћици који су 
ми потврдили да они то не раде, али да су долазили неки из Општине или СУП-а, распитивали 
се за мене, и захтевали од њих да ми дају отказ јер се бавим активностима људских права. 
Овакви кварови су нарочито чести када сам ја слободан и имам намеру да користим писаћу 
машину за писање жалби у корист грађана жртава повреда њихових права: за време викенда, 
празника итд. 
Очигледно је да је то дело мени непознатих органа СДБ. Због мојих залагања у корист 
унапређења људских права и заштиту грађана који су жртве бирократске самовоље ја сам од 
1975. године до данас више пута привођен, саслушаван, оптуживан, суђен и осуђиван, изложен 
малтретирањима на радном месту као и моји сродници, вршени су упади у стан, претреси, 
одношене ствари, писаћа машина је стојала годину дана у просторијама GСУП-а, више пута сам 
био испитиван у стану без остављања било какве потврде, више пута су вршени претреси стана 
без сведока и било каквог писаног трага. 
Ово ми се све чини јер сам секретар Комитета и Покрета за заштиту људских права у 
Југославији, зато што се залажем за права српског и других југословенских народа, делам из 
патриотских побуда и у оквиру законских и уставних овлашћења. 
Моје пошиљке садрже обично податке и документа о жртвама прогона бирократије 
претежно са територије СР Србије, одузимање ових пошиљки има за циљ да не онемогући да 
такве случајеве обзнаним јавности и међународним организацијама. Исти циљ гушења наших 
ТРЕЋЕМ ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 28.8.1991. године 
У БЕОГРАДУ 
БЕОГРАД 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
Дана 28. јуна ове године штампарија „АБЦ-Глас“ из Београда је послала преко Поште 
11200 Београд пошиљке са примерцима листа ЉУДСКА ПРАВА који издаје наш Покрет. Ми смо 
регистрована политичка странка РЕШЕЊЕМ Републичког секретаријата за правосуђе и управу 
од 21.8.1991, године под бројем 00-34/90-07, а наш лист је уписан у регистар Секретаријата за 
информације Србије од 8.3.1991 године под бројем 632-03-70/91-01, прилажемо оба решења. 
Да је штампарија „АБЦ-Глас“ то урадила види се из ЛИСТА ПРЕДАЈЕ новина од 28.6.1991. 
године у прилогу. Укупно је отпремљено 1205 примерака листа. На основу телефонских 
провера обављених последњих дана већи број прималаца није био још примио послату пошту 
иако је од дана отпреме прошло скоро два месеца. 
КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПОДНОСИМО ПРОТИВ: 
Поште 11200 Београд која није испоручила све предате примерке листа број 2, чиме је 
починила кривично дело из члана 72, став 3, КЗ Србије повреда тајности писама и других 
пошиљки, као и њихово одузимања или уништавање. 
Као доказе за то прилажемо наведена документа и имена свих оних којима је пошта 
послата и проверама код њих се може видети колики број од њих и који су то који нису 
примили примерке листа. 
У име Покрета за заштиту људских права 
у Југославији 
Томислав Крсмановић 
генерални секретар 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 17.6.1991. године 
У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд, 
Југославија 
Телефакс 
ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 
СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 
МУП-у СРБИЈЕ 
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Јавном предузећу ПТТ „СРБИЈА“ 
Наш Покрет се већ годинама обраћа надлежнима поводом честих заплена преписке и 
сметње у употреби телефона. Ми поседујемо већи број позитивно решених жалби издатих од 
бироа за рекламације Управе пошта СФРЈ из којих се недвосмислено види да наша пошта као и 
пошиљке нама послате од других често не стижу до дестинатера. Нама се обратио велики број 
грађана Србије жалбама, петицијама потписаним од стотина грађана међу којима има и врло 
угледних интелектуалаца, који се жале на сличне злоупотребе. 
Овакве жалбе су недвосмислено доказане и не могу се ничим побијати нити то било ко 
покушава да уради од стране надлежних служби. 
И ово је доказ изванредне ситуације у Србији и Југославији, распада правног система и 
дезинтеграције земље и државе и њених званичних институција и самог ПТТ система. 
Ми смо се због оваквих недела обраћали судовима али они нису нашли за сходно ни да 
одговоре на наше кривичне пријаве што је доказ да је судски систем у распаду и нагрижен рак 
бољком безакоња и корупције. 
На овакве описане начине наш Покрет је онемогућен у своме раду и комуницирању са 
чланством и базом иако је легална политичка странка. Наше везе са другим странкама и 
државним органима и са међународним организацијама су такође јако пригушене. 
Будући да је у земљи стање хајдучије и безакоња ми ћемо се обратити међународним 
организацијама. 
Савет Покрета за заштиту људских права 
у Југославији 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ГАЛЕНИКА 
Б Е О Г Р А Д 
„Галеника“ 
Поштовани Господине, 
Обавештени смо да је на незаконит, самовољан и насилан начин отета лична и 
страначка документација Вашем раднику г. Томиславу Крсмановићу, секретару Покрета за 
људска права Југославије. 
Уколико је то тачно, молимо Вас да се заложите својим ауторитетом да се ова неправда 
отклони. 
Исто тако молимо Вас да г. Томислава Крсмановића не излажете Ви или Ваши 
сарадници дискриминацијама због његовог политичког рада и уверења, пошто смо 
обавештени да тога има. 
Пре него ма шта друго предузмемо код надлежних за заштиту људских права у земљи и 
иностранству ,молимо Вас да нас дописом обавестите шта је у свему томе тачно, па ако 
дискриминације стоје, да ли сте вољни да их на цивилизован начин разрешите, јер наш народ 
каже да прљав веш не треба износити из куће. 
Све ово чинимо крајње добронамерно. 
Примите израде нашег поштовања. 
Председник 
12. јуна 1991. год. Главног одбора Српске светосавске странке 
Београд Др Жарко Гавриловић протојереј 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 10.03.1992. год. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
Секретару ГСУП-а Београда 
У суботу 7 марта око 12 часова испред зграде Народне банке Југославије на Булевару 
револуције у Београду за време одржавања скупа девизних штедиша наш генерални секретар 
Томислав Крсмановић је без икаквог повода са своје стране и без правног основа био нападнут 
од групе особа у цивилу подржаване од органа милиције СУП-а Палилула, којом приликом је 
ударен од стране засад неидентификоване особе у пределу горњег десног дела чела. Он је 
одмах отишао у Ургентни центар где је извршен преглед и дат је Извештај лекара специјалисте 
број 022632 од 7.03.1992. год. са дијагнозом „Contusio capitas reg.fontalis.dex“ (лакша повреда 
мекшим предметом“). 
Органи милиције СУП-а Палилула и присутни инспектори ГСУП-а су у више наврата били 
обавештавани о агресивним поступцима једне групе која је захтевала да се скуп растури али 
није ништа предузето да се спречи насилничко понашање до кога је дошло. Милиционер 
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…………из СУП-а …………је одбио да узме податке од особе која је ударила Т. Крсмановића, а члан 
нашег Покрета Вук Павловић који је фотографисао агресиван испад над нашим генералним 
секретаром је био приведен противзаконито а филм заплењен. Сведоци су били и присутни 
новинари Борбе, Вечерњих новости, Радио Политике и РТВ Београда. 
Напомињемо да се у исто време догодио један лакши саобраћајни инцидент којом 
приликом је један од демонстраната био ударен благо у ногу али су органи реда одбили да 
узму податке од таксисте који је то учинио. 
Упозоравамо вас да је на делу терористички акт према шефу легалне странке људских 
права, да се ради о флагарантном кршењу закона и међународних обавеза Владе СФРЈ и 
Србије. То није ништа друго до политички реваншизам и заслепљеност политичком мржњом 
јер је Т. Крсмановићу речено да му је то учињено зато што је на митингу људских права 
одржаном 2. марта на Тргу Републике у Београду захтевао смену врхова полиције, оптужио 
правосуђе за тешко стање у Централном затвору у Београду и у судству. 
Најоштрије протествујемо против овога терористичког акта и захтевамо од Вас да у 
границама Ваших овлашћења предузмете праве мере да Т. Крсмановићу буде што пре дат 
идентитет починитеља, и онога ко му је дао налог, ради вођења кривичног поступка. Захтевамо 
да и ви казните кривце и спречите да у будућности до таквих испада више не долази. 
АНТИСЕМИТИЗАМ НИЈЕ ОСОБИНА СРПСКОГ НАРОДА 
У последње време је регистровано више појединачних антисемитских иступа. Штампање 
књиге „Протокол Сионских мудраца“,неколико вербалних напада на Јевреје у штампи, на 
радију или телевизији, колико су малобројни иступи толико више забрињавају и захтевају да се 
запитамо о чему се заправо ради? 
Добро је познато да су Срби и Јевреји одувек на овим просторима живели у слози и да 
антисемитизам није особина српског народа. 
Неумесна је тврдња да су за то криви Јевреји јер они наводно захтевају санкције против 
српског народа, јер се санкције не примењују против српског народа него против једне 
политике групе политичара, а има доста Јевреја који протествују против санкција у односу на 
Србију. 
Склонији смо да иза овог видимо једну званичну политичку стратегију која има за циљ 
конфронтације са међународном заједницом, сатанизацију српског народа кроз његово 
завађање са свим својим пријатељима ,да би га тако осамили и изоловали у свету и лишили 
подршке, завадили га међусобно и са својим суседима. И тако га претворили у статисту и лакше 
владали овим просторима и чували status quo који су завели још 1945. године. Или је у то 
умешано гео-окружење? Уједно се Јевреји представљају не само путем медија него и на разне 
друге начине, путем гласина, препричавања и сл, као владари Новог светског поретка, да желе 
да господаре Православцима и Словенима, да су им Срби сметња, а да би тако мобилисати 
Србе да се боре за њих и да штите њихову преживелу идеологију. На радост србофоба из гео- 
окружења. који су у прошлости манифестовали анти-семитизам, а Срби никада. Желе да 
Србима избаце из руку значајан адут. 
Убеђени смо иако знамо отровну заводљивост и моћ медија, да српски народ неће пасти 
под утицај лажи и да антисемитизам овде не може пустити корене.,јер га међу Србима није 
никад ни било. 
за Покрет за заштиту људских права 
Момир Марковић 
У Београду 1995. 
ПРЕВЕДЕНЕ КЊИГЕ ИСИЛ 
АУТОРА НА НАШ ЈЕЗИК 
Наш Покрет је остварио запажену сарадњу са ISIL(Међународно друштво индивидуалне 
слободе) чије је седиште у Сан Француску, САД, на превођењу књига аутора окупљених око 
свога удружења. (Циљ друштва је унапређење индивидуалних слобода и ограничавања улога 
државе, јачање тржишта и приватизација). Јуна прошле године, изашла је из штампе књига уз 
нашу сарадњу, Авантуре Џонатана Галибла“ аутора Кена Скуланда, професора универзитета на 
Хавајима, САД, а октобра прошле године „Исцељење нашега света“ ауторке др Мери Руварт, 
познате америчке научнице и хуманисте. 
„Авантуре Џонатана Галибла“ је књига која је преведена на више језика, између осталог 
на руски, пољски, ускоро ће бити издата на македонском, хрватском и словеначком језику. 
Предговор је написала Јелена Срећковић, која је уједно била и преводилац (сам аутор је 
обавестио да је врло задовољан преводом, честитамо Јелени). 
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Књига је два пута добила много похвала и признања из целога света, од Јапана преко 
Русије па све до западних земаља као изузетан допринос да младима помогне да лако и брзо 
дођу до сазнања о свету одраслих у коме живе, намењена деци и омладини али и одраслима. 
Изванредно је штиво и образовни материјал за децу. Кен Скуланд је професор универзитета на 
Хавајима и члан управног одбора ISIL-a, познати борац за индивидуалне слободе и унапређење 
квалитета образовања. 
„Исцељење нашег света“ је такође књига која је преведена на више светских језика, 
ускоро ће бити публикована и на македонском и словеначком. Предговор је написао др Жарко 
Гавриловић, свештеник и председник Српске светосавске странке, и познати борац за 
демократију и еминентни интелектуалац. Ова књига проповеда пријатељство уместо мржње, и 
њен главни мото је да „други не стварају унутрашњи мир и срећу, него да управо наше 
реакције према другима одређују нашу судбину“. Ауторка др Мери Руварт која је једна од 
престижних америчких научница (и чланица Управног одбора ISIL-а) уједно и политичарка, 
успоставља једну глобалну дијагнозу проблема савременог човека, и уједно указује на путању 
спаса. А то је разумевање и дијалог, уместо мржње и свађе. Ова књига је према неким 
часописима у САД проглашена за „књигу деценије“. 
НАШ МОТО ЈЕ:„ЖИВИ И ПУСТИ И ДРУГЕ ДА ЖИВЕ“ 
!Овде, слика број 28, борци за људска права на Годишњем скупу ИСИЛ-а у Атини, 1 октобра 
1995 г, с лева на десно: Илија Илијевски из Струмице, Рада студенткиња из Никшића, Радмило 
Рачић студент и Београда, и Томислав Крсмановић). 
ПРОВАЛА У СТАН ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 
ПРАВА 
ОРУЖАНА ПЉАЧКА У СТАНУ ЊЕГОВОГ СИНА И МАЈКЕ 
У уторак 21. маја између 17 и 21 час непознате особе су продрле у стан Т. Крсмановића, 
Мажурановићева бр. 3 у Земуну, када није био у њему (Крсмановић је дошао у стан око 21 час 
и затекао врата широм отворена и кључ у брави). Патрола милиционера МУП-а Земун се 
задржала само неколико минута, одбила је иако закон на то обавезује, да позове екипу 
криминолога да обави увиђај и сними отиске. Дежурни у МУП-у Земун није хтео да прими 
Крсмановићеву представку и кључ којим су провалници отвори врата стана. 
Користећи подстанарски стан Крсмановића за страначке сврхе, запазили смо у 
последњих неколико месеци, да у стан улазе непознате особе, када у њему никог нема, да нам 
нестају документа, новац, да ломе писаћу машину и телефонске инсталације. Поднели смо 
неколико кривичних пријава против особа које су долазиле у зграду где станује Крсмановић и 
лепиле плакате по зидовима, убацивале летке у сандучиће станара, клеветале нас, угрожавала 
нашу сигурност, али надлежни судови ништа нису предузели да их спрече у њиховим 
насилничким поступцима. 
Само два дана касније, у четвртак 23. маја око 9 часова и 30 минута, два младића су ушла 
насилно у стан на адреси Војводе Степе 68 у Београду, у коме станује син Милан Крсмановића 
(ученик, 16 година који је тада био у школи) са својом мајком без запослења, који 
преживљавају издавајући игрице за компјутере (картриџе). Уперивши револвере, ударцем су 
оборила на под несретну жену лошег здравственог стања, у року од неколико минута су 
обавили преметачину, покупили сву опрему Сега клуба, узели девизе и динаре, златан прстен и 
крстић (све у вредности од око 4000 ДЕМ) и брзо нестали. Да се ради о професионалцима види 
се по томе што су све обавили брзо и ефикасно, јасно је да су добро познавали жртву и њен 
стан. Престрашена жена је доживела шок нагло јој се погоршало здравствено стање и органи 
ГСУП-а уместо да је охрабре, су је заплашили још више и бацили у безнађе, говорећи јој да је 
могла бити убијена и да је тешко открити виновнике-последњих месеци је украдено из овог 
Сега клуба више скупих реквизита и ГСУП зна ко су лопови, али није предузео мере да се 
власници врати покрадено, и да кривци буду кажњени, па је и ово индикативно у смислу 
откривања стварних пљачкаша. 
Иза ових пљачки се налази садашња власт и имају политичку позадину. 
Директни извршиоци су примитивни деликвенти, незпродукт болесног друштва, „тајни 
агенти“, „мафијаши“, наводни”заштитници Вере и Нације”(борци”бела техника”),циљ им је лак 
плен који деле са онима из редова полиције (који им дају све потребне податке и логистичку и 
другу подршку),наводно се обрачунавају са” издајницима” , а уствари пуне џепове( Лисице у 
кокошарнику).. Мало рафиниранији полицајци мисле да треба казнити наш Покрет који 
„критикује власт“ и „државни је непријатељ“. Нешто виши ниво и шема размишљања су 
поједини манипуланти из редова Тајне полиције који стварајући завере и хајке на све присутне 
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непријатеље, укључујући и наш Покрет, себи стварају радне задатке и оправдавају своје тезе а 
тиме и плате. Уствари прави мотиви се налазе у главама вештих манипуланата, који из 
сеновитости својих office-a са дистанце праве сличне сценарије, рањавају сујете и потхрањују 
омразе, подстичу племенске поглавице једне на друге. Само наивни и неупућени, а њих 
нажалост још има много, па и у полицији и државном апарату, могу помислити да је наш 
Покрет сада, или да је било када раније био било чији опасан непријатељ. Ми нисмо имали за 
циљ власт него одбрану од прогона. Ови манипуланти желе да оваквим угрожавањем наших 
челника потхрањују инфантилизме и да кроз наслађивање њиховим мукама, сеју злобу и 
мржње, и позивају на нове политичке заваде и поделе. 
Обраћамо се независним средствима информисања да ове бруталне нападе на имовинску 
сигурност и личну безбедност обзнане, који поготово добијају у тежини јер је у питању 
председник Покрета за заштиту људских права. Захтевамо од опозиционих странака и 
организација за заштиту људских права да подрже Крсмановића у одбрани његових права. 
за Покрет за заштиту људских права 
Владан Поповић 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 27.9.1996. г. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
: 
ПРОВАЉЕНЕ И ОПЉАЧКАНЕ НАШЕ СТРАНАЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 
У среду 25. септембра око 21 час непознате особе су извршиле провалу и опљачкале 
наше страначке просторије (стан који за ту сврху користимо) на адреси Мажуранићева број 3 у 
Земуну. том приликом су поломљени писаћа машина, електрична инсталације и опрема, 
однето је око 3.500 потписа прикупљених за предстојеће савезне изборе, око 500 
предизборних плаката (МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА) и 200 примерака књиге „ИСЦЕЉЕЊЕ 
НАШЕГ СВЕТА“ америчке ауторке др Mary Ruwart. 
Увиђај је обавила екипа криминолога ГСУП из Београда уз евентуално потребну помоћ у 
подацима очевидаца комшија-сведока. 
Крајње узнемирени овим дрским разбојништвом, обраћамо се пре свега независним 
медијима, као и јавности и опозиционим странкама, обавештавајући их да је на делу бруталан 
обрачун са нашом странком, да нам је нанета велика материјална штета, и да смо онемогућени 
да користимо наша права учествовања на изборима, јер је наш двомесечни труд однет од 
лопова. 
Овај разбојнички акт је утолико флагрантнија репресија, јер је до сличне пљачке дошло 21. 
маја ове године, а надлежни судски и полицијски органи нису предузети ништа, да пронађу и 
казне починиоце. Нажалост, на овакве атаке који се умножавају према појединим политичким 
странкама, организацијама за заштиту људских права, не реагују ни домаће легалне инстанце, 
нити међународни форуми, чиме свесно или несвесно охрабрују деликвенте и криминалце 
Иза ове пљачке се уствари крије једна суптилна манипулација, која има за циљ да судске и 
полицијске органе доведе у лоше процене, конфузију, да ствара хаос. Да је наш Покрет било 
чији „непријатељ“ и да је он то био било када, могу помислити само наивни или неупућени. 
Сличним провокацијама у прошлости ми смо на силу усмеравани да се жалимо на незаконите 
поступке појединих органа власти, да би одмах затим били произвођени у „задрте 
непријатеље“. Тако се скреће пажња на споредно и укривају прави непријатељи, завађа народ 
и власт, сеју омразе и планови реваншизама, нуди органима власти наслађивање мукама 
„противника“ по девизи да „комшији цркне крава“ те се тако подстиче острашћеност, уместо 
смирености која нам је сада најпотребнија. Екстремисти тако себи изналазе радне задатке, 
правдају своје постојање и назадне и застареле тезе. 
Грешке из претходног периода које су разориле претходну СФРЈ се очигледно понављају 
у својој још драстичној форми, јасно је да се жели исто што и раније. А то је слабљење садашње 
наше државе. Острашћени „јастребови“ у паници за своје фотеље и превазиђене и 
ексцентричне тезе, Србију потпаљују у пожар мржње. За ту сврху, желе као и у прошлости, да 
користе и наш Покрет. Захтевамо од средстава информисања да ове податке обзнане. 
Зашто смо се борили, ако се понавља све оно што је било и раније? Грешке које су 
урушиле СФРЈ, комунизам, СКЈ, ЈНА, нашу државу, се понављају. То чине незналице које 
злоупотребљава неко (гео-окружење) да помоћу њих настави самоурушење државе и нације. 
за Покрет за заштиту људских права 
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Томислав Крсмановић, председник 
за Покрет за заштиту људских права 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 30.8.1996. г. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
ПТТ БЛОКАДА НАШЕ СТРАНКЕ 
Обавештавамо јавност да у последње време наилазимо на све израженије тешкоће у 
употреби нашег ТЕЛЕФАКСА и телефона. Иако је наш телефакс нов и под гаранцијом, ретко га 
можемо користити јер нам са друге стране јављају да наша порука није стигла, или да је 
нечитка, копија се прекида на пола, без икаквог техничког разлога се пали црвени сигнал (знак 
да нешто није у реду), телефакс поруке које нам други шаљу уопште не стижу итд. Сличне 
сметње имамо у употреби телефона, тешко се добија веза, не чује се друга страна, прекида се 
разговор, други не могу да нас добију иако смо поред телефона, има и узнемиравања и претњи 
или пак честих периода када је телефонска линија без разлога „мртва“ (искључена). 
У више наврата Дирекција ПТТ Србија испоручила је астрономски високи нереално 
обрачунат рачун за телефон, као и многим другим грађанима. 
Неколико наших писама које смо послали у последње време нашим људима у појединим 
местима Србије са изборном документацијом уопштен нису стигла до дестинатера. 
Ове сметње су перманентне и врло интензивне, нарочито се појачавају за време избора, 
а исто се дешава и сада. Ми смо у правом смислу речи лишени основних достигнућа људске 
цивилизације. То је врло цинично, и знак врло чудне ситуације у земљи, да ми не можемо да 
користимо наш нов телефакс. 
Обраћамо се Савезној изборној комисији и надлежним органима ПТТ захтевом да одмах 
прекину ПТТ блокаду наше странке. На делу је брутално кршење основног људског права на 
комуницирање и размену информација путем ПТТ. Захтевамо од средстава информисања да 
овакво стање обзнане, поготову јер се то дешава многим грађанима наше земље. Дешава се 
истински слом ПТТ система. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 23.9.1997. год. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
РАЊЕН ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ 
У четвртак 18. септембра око 12 час 30 минута по повратку са последње страначке 
промоције на Радио Југославији, рањен је у своје стану на адреси Станка Пауновића 70, стан бр. 
3 у Раковици од стране две мушке особе тридесетих година и то у пределу горњег дела горње 
вилице. Крсмановић је успео после десетак минута уз помоћ суседа сав обливен крвљу која је 
шикљала из пресечене вене по зидовима и подовима стана и ходника, да позове хитну помоћ 
чије возило је стигло у року од десет минута (др Данијела Јефтић, број 74918),. 
Крсмановић је у Ургентном центру чекао код неурохирурга двадесетак минута у ходнику 
иако је крв текла (мање него раније), затим је обављен два пута рентгентски снимак повреде 
(оба пута нејасан). Крсмановић је затим упућен на Клинику ОРЛ-ХИТНО, где му је рана 
зашивена (број протокола 10104, датум 18.0.997). Лекар није хтео да саслуша довољно 
Крсмановића, изјавио је да снимак нејасан. Сутрадан је Крсмановић примио у ДЗ Б. Кидрич 
(Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију против тетануса и антибиотике, и упућен је на даљи 
третман у клинику где је примљен. 
Крсмановић је изгубио много крви и повреда је врло деликатна, да је ударац био 
сантиметар више исход би био кобан. 
На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, над лидером 
Покрета за заштиту људских права, управо после појављивања на медијима, после више 
упозорења, упада у његов стан у току предизборних активности, стављања ван употребе новог 
факс апарата, писаће машине, телефона. 
Да је Крсмановић било чији непријатељ могу мислити само неупућени и наивни. Овакав 
један насилнички акт је утолико острашћенији, јер је Крсмановић управо био тај који је у својим 
порукама позивао на смиреност, слогу и помирење. Ово је јасан знак да се праштање кажњава, 
а подстиче острашћеност и мржња. Нашим примером желе да заплаше друге, његовим 
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сродницима су учестале сличне претње, жели се стварати хаос и ванредна ситуација, сејати 
мржња. Измишљају се лажни непријатељи да би се укрили прави, ово просипање крви се 
показује острашћеним апаратчицима, да се тако подстиче наслађивање патњама 
„непријатеља“ и тако Срби међусобно завадајају и позивају на обрачуне међусобно. Чиме се 
охрабрују силе мрака којима одговара да буде што горе, уместо боље. Њима су потребни 
непријатељи да би оправдали потребу за њима, своје плате, своје застареле тезе, да иза 
бескрајне етикете свакојаких непријатеља укрију обрачун са већином. 
На први поглед ово може изгледати као нека политичка манипулација, а иза свега се 
укрива мржња оних који су то починили, који недостатак личне способности надокнађују 
неизмерном енергијом прогањања грађана. Уместо да манипулишу људима на један 
интелигентан начин ови манипуланти, а у исто време и торционери, тумбају људе и штете их, 
те доказују да неко не може бити у исто време и манипулант (политичар) и торционер. Овакве 
особе су главни кривци за кризу, те позивамо учтиво међународну заједницу да ово светско 
ругло уклони. Поднећемо кривичну пријаву против надлежних власти, а захтевамо од 
опозиционих странака да подрже Крсмановића, а од независних медија да му омогуће да 
комуницира са јавношћу. 
Очигледно да је на делу злоупотреба острашћених, њихово подстицање против разумних, 
јачање кримналаца и мафија, а све са циљем њихове злоупотребе да руше правни систем и 
наставе дестабилизацију, и грешке које су урушиле државу нацију. Овај терористички напад на 
Крсмановића је приказиван ганговима криминалаца у неформалним мафијама, полицији, 
судству, развшћеним, да се наслађују патњама оних које они погрешно виде као њихове 
смртне непријатеље, да се радују по девизи “да комшији цркне крава”, да се стварају лоше 
процене, хаос и конфузија. 
Инструментализација незналица се наставља. 
Јанко Петровић 
!Ovde,slika broj 30 
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 
ASSOCIATION OF WRITERS OF SERBIA 
Француска бр. 7, 11000 Београд 
Југославија 
Тел: 381 11 626-081, 626-278 
Факс: 381 11 626-278, 635-979 
С А О П Ш Т Е Њ Е 
Одбор за људска права УКС са забринутошћу указује јавности да се већ четири године 
пред првим Општинском судом у Београду суди господину Томиславу Крсмановићу, 
председнику Покрета за заштиту људских права због кривичног дела „увреде суда и судија“ по 
члану 93. КЗ Србије, зато што је у просторијама Трећег општинског суда у Београду у спору око 
стана који му је доделила његова радна организација ICN Галеника изјавио да је „суђење 
споро, да судије развлаче и навијају за другу страну, те да у судству има корупције“. 
У складу са процесом демократизације свих државних органа власти и сумња у 
регуларност судских спорова свакако мора добити валидну санкцију отворене и јавне провере. 
Наравно да и изузећа судија морају бити исказана у правној форми. 
Наш став је исказан већ неколико пута раније да рад судија и суда треба да подлеже 
сталној верификацији јавности и да овај процес против Томислава Крсмановића због 
умешаности дневне политике у њега треба свакако обуставити зато што добија тонове 
политичког из времена које је одавно за нама. 
Одбор за људска права УКС 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 3.4.1998. године 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
Поштански фах 72, Пошта 38 
11060 Београд 
Председнику Општине Вождовац 
Виши суд за прекршаје 
Предмет: притужба на недоличан поступак судије за прекршаје Општине Вождовац (VI- 
70 Ул. бр. 113554/97) 
Дана 31. марта око 11 часова сам се обратио судији за прекршаје Општине Вождовац 
поводом усменог позива урученог мени преко два милиционера Станице милиције Раковица. 
Учтиво сам јој саопштио да позиве које ми је суд слао уопште нисам добио, да се могло видети 
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из позива који су се враћали непотписани. Она ми је на то казала да сам „скот један“ а када сам 
јој је испровоциран узвратио да не знам довољно о чему се ради, казала ми је дословце: 
„Море, марш у пизду материну“. 
Напомињем да ми је овај исти судија казао за време рочишта 21. јануара, да ме зна од 
раније, и да сам ја један од оних који су скривили кризу. 
Захтевам од Вас да поменутог судију позовете на дисциплинску одговорност. Њен 
недоличан поступак је утолико већи прекршај, јер сам заслужан грађанин, човек од 62 године 
који је живот уложио у борбу за интересе нације, поврх свега председник Покрета за заштиту 
људских права. 
Што се тиче инкриминисаног дела лепљења Медицинске декларације на местима која за 
то нису предвиђена, треба проћи Кнез Михајловом, Теразијама и видети на истим местима 
плакате разних организација СПС и ЈУЛ-а. А жели се казнити публиковање Медицинске 
декларације која обзнањује тешко стање здравља нације и узроке истога. Тако ја сам поднео 
више прекршајних поднесака против оних који су ме вређали,клеветали, угрожавали моју 
личну безбедност и имовинску сигурност, и против ………..зато што су на врата мога стана и 
зидове зграде где станујем излепили плакате са увредљивим порукама. Судије за прекршаје 
нису ништа предузеле овим поводом. 
Иза овога фабриковања лажних и масовних непријатеља, што се сада дешава у Србији, се 
налазе преживеле формације, које желе да скрећу пажњу са правих непријатеља, са Косова, 
Крајине, Славоније, Босне и Херцеговине, са лопова и криминалаца, са оних који крше закон и 
руше правни поредак. Они тако себи измишљају радне задатке, правдају потребу за њиховим 
услугама, сеју лоше процене и заваде међу Србима, стварају хаос и укривају иза бескрајних 
етикета свакојаких сумњивих личности обрачун са већином, са народом. А све по начелу СЛАБА 
СРБИЈА-СЛАБО СРПСТВО-СЛАБО КОСОВО-СЛАБА СЛАВОНИЈА-СЛАБА КРАЈИНА-СЛАБ САНЏАК- 
СЛАБА ВОЈВОДИНА. Све ово је дело заклетих непријатеља нашег народа, или незналица које 
они злоупотребљавају, да под фирмом наводних државних непријатеља, у Србији угуше све 
они који би могли спасити нацију и државу. 
У нади да ћете исправно тумачити ове поруке и поступити по 
закону. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
! Ovde,slika broj 31 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 21,1.1998. год. 
ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
: 
ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 21.1.1999. 
Мутапова 12, 11000 Београд, Тел/Факс-381.11-3911829, 
емаил=покрет@eunet.yu 
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 
ВЛАДА СРБИЈЕ ПРОГЛАСИЛА ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА ЗА СТРАНОГ ПЛАЋЕНИКА 
Влада Србије је издала саопштење, које су уз велику медијску помпу огласили др 
………… према коме су дошли у посед званичног документа ЦИА, тврдећи да су САД доделиле 
значајна средства српским опозиционим странкама, нарочито концентрисаним у савезу за 
промену и организацијама за заштиту људских права ,са циљем да руше Србију и издају српски 
народ. У групу наводних страних плаћеника и издајника је сврстан и Покрет за заштиту људских 
права под својим пуним називом. 
Покрет за заштиту људских права саопштава да је на делу дрска лаж и примитивна 
увреда, јер никада од свога постанка 1975. године до данас, ни од кога из земље или 
иностранства, није примио било какву иоле значајнију финансијску или материјалну подршку. 
Челници наше организације су сви заредом врло сиромашни људи без икакве покретне и 
непокретне имовине, који су поврх свега обавезни да троше своја скромна примања да покрију 
трошкове организације, и да плаћају разне намете и отимачине од стране поретка.Наша 
организација је без просторија, инфраструктуре, без икаквих средстава, иако обављамо врло 
велики опсег послова, ми то чинимо волонтерски, и трошскове плаћамо од скромних личних 
прихода. 
Позивамо Владу Србије да изађе са доказима да смо ми добијали новац од ЦИА. Захтевамо 
да се оформи КОМИСИЈА НЕЗАВИСНИХ ЕКСПЕРАТА која ће установити имовно стање наших 
челника, као и имовно стање наведених чланова Владе, и свих других функционера Владе и 
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Коалиције на власти, и да о томе обавести јавност. Откуд њима новац? 
Ми смо, позивајући се на Закон о јавном информисању, послали исправку великом броју 
медија која су пренела ову лажну информацију, захтевајући да је објаве. Обавештавамо јавност 
да ћемо против починиоца поднети, на основу одредби Закона о јавном информисању, тужбе 
надлежним судовима. 
Оваква једна лажна квалификација је упућена пре свега недовољно информисаним 
органима власти, са циљем стварања лоших процена и завада, и није ништа друго у садашњој 
тешкој и нејасној политичкој ситуацији, него ли позив на линч. А то може имати последице и по 
нашу личну безбедност. Уједно, ово је још једна добро оркестрирана секвенца у масовној 
пропагандној кампањи производње лажних издајника и страних плаћеника и њихове 
инструментализације у сврхе друштвене контроле (скретање пажње са правих виновника, лоше 
процене, заваде, политичка хомогенизација). 
Позивамо независна медија да позову наше представнике на разговор, и да им омогуће 
право на одбрану, и да изнесу податке о имовном стању и криминалним радњама оних који 
њих лажно квалификују, и о стању људских права у нашој земљи. Захтевамо од независних 
медија да нам дају право да комуницирамо са јавношћу, и да износимо наша виђења на суд 
јавности, и да не дозволе да нас наведене особе дрско клевећу и дезинформишу јавност. 
за Покрет за заштиту људских права 
Томислав Крсмановић, председник 
Покрет за заститу људских права: До сада прикупљено 280 потписа. 
(2003 г) 
ПЕТИЦИЈА 
Предмет: Предлаземо Томислава Крсмановица, председника Покрета за 
заститу људских права за функцију"ОМБУДСМАН" 
Скупстина Србије 
др.Војислав Костуница, председник СРЈ 
др.Зоран Дјиндјиц, председник Владе Републике Србиије 
др.Владан Батиц, Министар правде 
Ми доле потписани градјани, Вам се обрацамо предлогом да Томислав 
Крсмановиц, председник Покрета за заститу људских права буде 
наименован на функцију ОМБУДСМАНА, народног правобранитеља. 
Образлозење 
1.Томислав Крсмановиц је вец незваницно скоро трецину века борац 
за права градјана испред његове организације, и као такав је 
познат од градјана насе земље.. Он то ради бесплатно, са јединим 
циљем да подрзи зртве безакоња, да обзнани стање људских права, и 
да унапреди постовање законитости. И то у крајње теским условима. 
Упркос објективних ограницења Крсмановиц је помогао многима, 
свакоме се трудио да изадје у сусрет свестан да је врло теско 
остварити правду, допринео је раскринкавању злоупотребе 
психијатрије и медицине, и упознао је градјане са теским стањем 
људских права и потстакао 
милионе да се боре за њихова права. 
2.Он није правник, али је заврсио Економски факултет у Београду и 
пост-дипломске студије из друствених наука у Брислу Белгија, и 
припремио докторат тамо, имао је предмет "право", бореци се вец 
деценијама он је стекао велика знања из области правних наука, има 
огромно искуство .Дакле, он има потребне струцне квалификације за ту 
функцију. 
3.Он је врсни познавалац материје и поступака залби, залиоца, 
њихових навика и психологије, са њима зиви и сарадјује вец врло 
дуго времена., узива њихово велико поверење. 
4.Он је постен и бескомпромисан борац, сам је био зртва безакоња 
врло дуго, и он це тај задатак обављати на опсте задовољство и 
ефикасно. Време је да му се прузи могуцност да да свој допринос. 
Нецемо дозволити да на ту функцију додју они који су раније зивели 
лагодно, или цак крсили тудја права, ОМБУДСМАН треба да буде онај ко 
је сам био угрозен и ко зели енергицно да се обрацуна са свима 
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онима којима крсе закон. Јер"Сит гладног не разуме". А то је 
Крсмановиц. Управо због свога бескомпромисног залагања за ствар 
људских права он је вец дуги низ година зртва кампања и интрига са 
циљем да буде компромитован и дискредитован као лицност и борац за 
људска права. 
Напомињемо да је народ с'правом незадовољан и одбија да изадје да 
гласа, јер сматра да је изневерен, безакоње се наставља. Сустина 
данасње крзе су непостовања људских права која се настављају. 
У нади да цете услисити нас захтев и наименовати Крсмановица на ту 
функцију и испостовати нацело"ПРАВИ ЦОВЕК НА ПРАВО 
МЕСТО"..Крсмановиц це , будите уверени, помоци залиоцима и да у 
насој земљи најзад поцну да се постују закон и људска права. То је 
у интересу свих нас. 
(Напомена:следе потписи 280 грађана). 
, 
Покрет за за[титу qудских рава 
2003 
СПЦ.-духовни спас и препород нације. Залаже се за 
толеранцију, саживот са другим конфесијама и етничким 
групама. 
Српска православна црква игра све знацајнију улогу у друству. Уводи 
се верска настава, граде нови храмови, све је веци број посленика на 
Бозијој њиви, верски наступи на медијима су цесци, утицај вере на 
зивот младих нароцито је све знацајнији, једном рецју СПЦ постаје 
сназан стуб националног перпорода. СПЦ се залазе за добре односе са 
другим верским заједницама.Његова Светост Патријарх Српски Павле се 
залазе за Србе на Косову. 
! !овде, слика број 37, Аутор у Медјународном културном центру октобра 2004 годие 
Томислав Крсмановић, 9.3.2005 године 
Станка Пауновића 70, 11090-Београд 
Тел-3511829; Моб.тел-064-3095176 ; Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
ЛИДЕРИМА ЗЕМЉЕ 
Њј.Св.ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ПАВЛУ 
Њ.Пр.ВЛАДИКИ ЛАВРЕНТИЈУ 
Њ.К.В.АЛЕКСАНДРУ КАРАЂОРЂЕВИЋУ 
ДИЈАСПОРИ 
САНУ 
УНИВЕРЗИТЕТУ 
ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА 
СИНДИКАТИМА 
НВО 
АМБАСАДАМА СТРАНИХ ЗЕМАЉА 
МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
МЕДИЈИМА 
Настављају се прогони-драстична кршења права моје породице и мене лично 
Поштовани и преузвишени, 
Обавештавам Вас да се упркос демократских промена у земљи, наставља са 
драстичним кршењима мојих права , и моје породице. А што све траје већ неколико 
деценија. Нажалост, слично је данас са многим грађанима ове земље..То не чнии данас 
званична власт, као што је то било раније у време Слободана Милошевића и Ј.Б.Тита, него је 
то дело свакојаких гангова криминалаца и мафија. 
Ми смо се раније ношени надом борили за наша права, и многих других грађана, 
очекујући долазак демократије. Она је званично, на папиру, дошла , али у стварности нема 
поштовања наших права, нема правде, настављају се флагрантне судске неправде, али има и 
истинских насртаја од стране гангова криминалаца, угрожавања од њихове стране наше 
имовинске сигурности и личне безбедности. 
Судови одбијају, као што су то чинили и у време С.Милошевића и Ј.Б.Тита, да нам 
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пруже адекватну , правичну и благовремену судску заштиту. Судство и Министарство 
правосуђа су ресор у оквиру државе.Како је могуће да у оквиру званичне демократске 
државе коју чине искрене патриоте и експерти , по први пут од 1945 године, и даље опстају 
судови и судије који крше често и драстично закон и тако штите и охрабрују криминалце? 
Ово што се овде дешава сада са већином грађана које криминалци оробљавају, 
укључујући и судски флагрантни кримннал, је велика срамота за нашу државу и за све 
нас.Ми сада имамо мање поштовања закона него ли у 14 веку у време Цара Душана, у 
Законику Цара Душана је писало:” До судије суде по закону, како пише у закону, а не по 
страху од царства ми”.Тако је и било.Зато је тадашњаСрбија била велика и моћна, а због 
непоштовања закона наша данашња земља се смањује, тежи да нестаје. Без слободе нема 
хлеба и моћи. 
Претходну СФРЈ и СРЈ је урушило непоштовање закона. Ако се то не спречи, то ће бити и 
овога пута случај. Свећа догорева. 
Велика је срамота да у држави постоји паралелна власт мафијаша, врста побуне и 
гериле,криминалци многима живот претварају у пакао, уз помоћ судства. Они уништавају 
овај народ и ову државу, распамећени -охрабривани су да то чнне од гео-окружења. Желе 
да нам на превару комунизам замене новим оковима.А званична власт која је моментално 
поштеђена, до прве прилике, ћути, не препознаје довољно подлу превару. После ће бити 
касно. 
Захтевам од Вас да узмете к’знању садржај ове поруке, и предузмете енергичне и 
брзе мере , у границама Ваших компетенција и овлашћења, да права моје породце, и моја 
права ,најзад буду испоштована. Предочавам Вам да сам се обратио Европском суду у 
Стразбуру, поступак је у току. 
Уколико не предузмете адекватне мере брзо, почећу са више грађана ШТРАЈК ГЛАЂУ 
ДО СМРТИ. Овако више не може. Ја имам 69 година, цео живот сам се борио за поштовање 
закона, трошио своје време, енергију,новац, био прогањан, и уместо сада да уживам 
плодове мога рада, да живим у миру , ја сам и даље скоро свакодневно изложен 
притисцима, провокацијама, блокади телефона, факса, компјутера, судским трошковима, 
моје драгоцено време, уместо да посветим породици и мојим преферираним активностима, 
ја све то трошим да се свакодневно прегањам са судијама, свакојаким криминалцима и 
провокаторима. Радим на развоју туризма у моме родном крају (Средњи ток Дрине , 
Љубовија-западна Србија, )ја сам у томе онемогућен од криминалаца, поврх свега ја сам 
сиромашан човек, моја пензија је око 13 хиљада динара, нисам у стању да плаћам редовне 
дажбине , обавезан сам да плаћам судске трошкове.(И то без икаквог резултата у судовима). 
Овакав поступак према мени нема оправдања, јер сам ја поштен грађанин, и нисам 
дао било какав повод а то.Уосталом то ми не чини званична васт. Будући да је на сличан 
начн угрожен огроман број грађана, то се не може видети другачије него као стратегија 
уништавања још једногх грађанина, у оквиру уништавања већине грађана. 
Држава има обавезу да заштити поредак од анти-народне гериле која хоће да уништи 
већину. 
Мој син и његова мајка од које сам се развео 1984 године су у сличној позицији. 
У прилогу детаљни подаци. Стојим на располагању за додатне нформације и за разговор са 
Вама. 
И.Повреда личних права 
.1.ЗАПЛЕНА АРХИВЕ 
Почетком априла 2000 године ………… је по налогу ондашње власти запленио нашу 
страначку и моју личну архиву, у којој је било више хиљада досијеа жалби грађана , 
рукописи двадесетак мојих необјављених књига, стотинак стручних и научних домаћих и 
страних часописа са мојим публикованим радовима, врло велики број мојих стручних и 
научних анализа, моја лична и страначка преписка, личне фотографије, стручна литература, 
саопштења, око 2.000 нових кнњига америчких аутора, лични предмети, материјал, итд. 
Однето је све што сам стварао цео живот. На делу је монструозан духовни злочин, брисање 
меморије. Први општински суд је развлачио годину дана, иако је био обавезан да решава 
одмах (Тужба за повраћај имовине XXП 2083/2000 од 6.4.2000 г, Тужба за ометање посета 
XИX П2082/200). Суд је донео одлуку да ……… врати архиву и дао на извршење Четвртом 
општинском суду ( Посл.бр.И-ИИИ-ИИ99/02-судије :Катарина Савић ,Зорица Туцаков, Верица 
Ђукић-Михалчић-Посл број ВИ. Су.1361/04 Посл број И И.101/01;председник суда Анте 
Бошковић, Виолета Катић, Ђорђе Мирковић председник суда, ) који до данас одбија да 
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приволи ………… да врати нашу отуђену архиву, стално растеже, враћа моје поднеске. Моја 
архива је заплењена априла 2000 године, зна се ко је узео, али ње нема јер суд то 
онемогућава.(Посл.број-И-ИИИ-ИИ99/02).Напомињем да је на делу манипулација поједних 
ешелона тајних служби, са циљем да ствара тензије, да мене подстиче у судске процесе, 
терећења појединаца из апарата са моје старне, судства, полиције, да тако производи 
конфликте и растакања.Ја нисам имао ннкакву намеру да ову архиву обзнаним са именима, 
да некога теретим, или тужим. 
2. ОШТЕТНИ ЗАХТЕВ 
Ј.ош 1994 године сам поднео Првом општинском суду у Београду Оштетни захтев у вези 
тешких прогона којима сам био изложен укључујућуи пресуде за вербални деликт, држање у 
затворима и казненим психијатријским установама, разне тортуре ,кажњавања, тд. За време 
владавине Милошевића овај суд је стално одлагао рочишта, и правио непрестане 
зачкољице, изговарајући се да ја нисам био никада жртва прогона, онда када је то доказано, 
истицали су недостатак пасивне легитимације, то је наставио до данашњег дана. Сада тврде 
да поднесци нису лепо урађени и стално их враћају, како год адвокат уради не 
ваља.Једноставно, овај суд одбија да разматра мој Оштетни захтев стално измишљајући 
неке нове разлоге, растеже у недоглед ( XXИВ.П.бр.688/02-Драгица Љумовић-XXИВ 
П.бр.6888/02; Окружни суд у Београду- Тања Шобат Гж.бр.3472/04;Мирјана Стевовић-П- 
бр.11426/97; Весна Станковић-ВИИ.П.бр.176/2001; . 
3. УГРОЖАВАЊА ЛИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ИМОВИНСКЕ СИГУРНОСТИ ОД СТРАНЕ 
ПРИПАДНИКА” РАКОВИЧКОГ КЛАНА”:……… и других. 
……..,мој сусед ……… ми од 25 маја 2001 године прети, …….узнемирава ме, постоји сведок Ј. Р 
из Београда , Други општински суд у Београду одбија да закаже рочиште чиме га 
охрабрује.Од тада сам се обраћао на бројне адресе, без икаквог резултата.(КТР- 
бр.851/2004, Драган Нешић-Александра Грбовић, Александра Ђурић-Лулић, ).Преко 
интернета и телефоном ми прете ………из Београда која станује у суседној ……… улици, 
………и други, који ме такорећи свакоденвно, заједно са …….. узнемиравају, прете ми, 
уцењују, ометају да живим мирно у моме стану, наводно јер сам политички 
неистомишљеник, борац за људска права да оптужујем СПС, ЈУЛ, Милошевића, итд. 
Тврде да ми сви заједно контролишу стан, телефон, интернет, факс, интересује се 
свакодневно за моје здравље, итд. 
Други општински суд уопште не реагује на моје поднеске и поуздане доказе.Чиме охрабрује 
………..и његову групу, уместо да их приведе правди. 
………..то чини по задатку појединаца из бившег милошевићевског поретка, који ми се тако 
свете за мој претходни ангажман у одбрану људских права, и због мојих жалби и 
поденсака против оних који крше моја права без повода са моје стране, без 
оправданог разлога. 
4.Сметње у употреби телефона, Интернета, компјутера, факса. 
На делу је честа перманентна блокада, узнемиравања телефоном, блокада употребе 
факса, интернета, компјутера. Телеком је у неколико наврата установио да је било 
узнемиравања (Једном је потрдио да је то био……). Телефон је често заузет иако није 
двојник, повремено је искључен, не могу да ме добију, или шушти, друга страна 
каже да звони а ја не чујем ,или да је заузето а ја не говорим. Сличне тешкоће имам у 
употреби факса. Посебне тешкоће имам са употребом компјутера и нтернета. Честе 
блокаде програма, ресетовања, нестајања ,итд. Обраћао сам се судовима, полицији, 
без резултата. 
5.Повреда права на пензију 
А.ИЦН-Галеника.У превремену старосну пензију сам отишао 31.12.1997 године са лажним 
обећањем да ћу, као и други, добијати месечно доживотно 100 ДЕМ немачких 
марака. Од 1999 годне не примамо оно што је обећано и због чега смо и отишли у 
превремену пензију. А пензиони основ ми је умањен на превару за четири године 
Б.Редовна пензија. 
У редовну пензију сам отишао 31.12.1997 године са непуних 61 године.Републички фонд за 
пензионо осигурање ми је намерно умањио основицу за пензију, што је била освета 
кадрова Милошевића.Обраћао сам се судовима, без резултата.. 
Ц.Умањење износа пензије због клаузуле политичке неподобности, јер сам у периоду 1972- 
1975 година био без запослења ,као “морално-политички неподобан”. 
6.Здравље 
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Мени је због продужених притисака и тегоба угрожено здравље.Уколико се то деси, настаће 
нов коренит фундаменталан обрт у мојој борби за људска права, која ће се крајње 
радикализовати, укључујући тужбе против свих виновника од 1971 године до данас, 
обзнањивање, итд. 
ИИ.Повреде права мога сина и његове мајке. 
Мој син ……. ( 1981) студент, и његова мајка ……..(1946)пензионер, су прошли кроз бројне 
прогоне, заједно са њиховим породицама, . ……….из Београда им је узео на превару од 2000 
године око 8.000 ДЕМ немачких марака, постоје докази ,сведоци, …….је то признао у истрази, 
али Четврти општински суд( КП.797/01-судија Александар Вељић) растеже и штити 
криминалца.У 1995 години су доживели две провалне крађе којом приликом је опљачкано 
око 10.000 ДЕМ. Мој син је на регрутацији 1999 године пред другим регрутима био оптужен 
од жене лекара да је”издајник, страни плаћеник”.Затим је на улици био лакше повређен од 
аутомобила који је побегао, отиман му је мобилни телефон. 
Захтевамо од надлежних државних органа да предузму праве мере да наша права буду 
испоштована и да се прекине са незаслуженим прогонима, да виновници буду приведени 
правди. 
Прекинимо лудило и апсурд. 
ЗАКЉУЧАК. 
Врло бројни текстови, документа, подаци и сведоци ( а овде је приказан само делић , у нашој 
Архиви имамо врло богату документацију) у овој БЕЛОЈ КЊИЗИ необориво потврђују и 
доказују да надлежне безбедоносне службе већ дуги низ година опструирају мој рад на 
поменутим апаратурама. 
Апелујем на све оне који ову Белу књигу прочитају да предузму оно што сматрају да могу 
учинити. Фундаментална права и слободе у Србији су драстично ограничени или укинути. 
Нашу земљу гурају у прошлост, у ропство. У нади да ће ова БЕЛА КЊИГА бити прочитана и 
имати ефекат који ће водити побољшању квалитета телекомуницирања у Србији. 
Томислав Крсмановиж 
Томислав Крсмановић: Настављају се опструкције новог личног рачунара- 
поново нестају фајлови и поглавља књиге. 
Данас 16 марта 2017.године,у 11 часова и 30 минута су нестали урађени фајлови и поглавља из 
моје књиге САГА О ... ИЋИМА Том 6 ( 2005-2017.година ). исто се десило 10 овога месеца, 
Нестаје мој вишедневни труд. 
Вандализам починиоца се наставља. Пала им је кашика у мед. Седе у својим становима, одакле 
повезани са провајдерима, злостављју и киње оне који седе за њиховим компјутерма не 
сањајући да им то неко чини. 
А они добијају дневнице. 
А пошто су навикли да лако долазе до новца, дневнице су им недовољне, а неки раде и `` по 
учинку``, снађу се. У дослуху са надређеним безбедњачким структурама добијају строго 
поверљиве податке, како да опљачкају банке, мењачнице, поште, све до приватних станова. 
И тако зараде новац., на штету народа грађана и државе. 
Они су у дилу са лоповима који несметано краду и пљачкају широм Србије, ојадили су села и 
градове од Прешева све до Келебије. 
И о њиховим злоделима нико не говори на прави начин. 
Починиоци који спроводе сметње моме личном рачунару од како користим компјутер 1997 
године, настављају да то чине до данашњих дана. 
Доказ: на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација 
.http://enlite.org/bela/05.doc. за време од 1975 до данас, укључујући и време пре појаве 
компјутера, заплену преписке, искључење телефона, сметње у употреби факса. 
Моје жалбе и тужбе досада нису дале резултате. Оваква неспутана разбојништва могу да 
постоје у земљи безакоња и насиља каква је Србија, и какву воде интелектуална и духовна 
недоношчад. 
Али фанатицима интелектуалним и духовним фундаменталистима је лако доскочити 
мудрошћу, јер су њихове мождане вијуге исправљене и испражњене мржњом и бесмисленим 
поступцима. 
Грађани, доскочићете им, већина од вас је мудрија од већине њих, треба заменити 
распамећене мудријим. Њима истиче рок употребе. 
А то се већ дешава.. 
Гео -политичка сцена се дрма, то је истински земљотрес. Долазе убрзано нова времена. 
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Они који владају светом овде захтевају нове и свежија виђења. Њима су досада понекад били 
употребљиви, потребни, лопови, пљачкаши, просјаци, и свакојаки антрополошки отпад. 
Сада се они окрећу новим кадровима. 
Захтевамо до оних који су плаћени да овакве деликвенте који дестабилизују Србију 
санкционишу, или да ПОДНЕСУ ОСТАВКЕ. 
Томислав Крсмановић. 
Станка Пауновића 70, 11090 Београд. НВО-Покрет за заштиту људских права, председник, тел.011-3511829, 
Моб.Books@eunet.rs. www.isil.org. Википедија. Архив САНУ. 
ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ МУП-а Србије. 
УПРКОС ШТО САМ КУПИО НОВ ЛИЧНИ РАЧУНАР МАЈА ОВЕ ГОДИНЕ, ОПЕТ ДРАСТИЧНЕ СМЕТЊЕ У 
УПОТРЕБИ. 
Поштовани, 
Позивам се на моје поднеске од 17.6. 2016.године, и 8.7.2016 године у вези сметњи у употреби мога личног рачунара. 
19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе, 10.6.2016.године сам купио нов компјутер. 
ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 
Нови компјутер је инсталирао 11.6.2016.године и установио да је исправан експерт Бојан Новак, мобилни телефон 
7487546 
Том приликом је почињен духовни злочин, нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима Том 6, ( 2005-2016) 
неколико година. 
Овом терористичком нападу је претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним рачунаром, кочење, застоји, 
учестале поправке, био сам изложен несносном стресу, застоју свих за мене значајних активности које обављам сам 
време, а нарочито сам исцрпљен финансијски. Лично ја, и моји смо запали у дугове, не можемо због тога гладујемо. 
Живимо у страху да нам на врата не дођу судски извршиоци, да ми не продају стан и да се не нађем У прилогу су докази 
и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета ограничено. 
куповао нове рачунаре, или дограђивао модерније компоненте, компјутере су прегледали овлашћени стручњаци 
установивши да су исправни, изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера. 
Докази: 
-на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве сведока и стручњака, .http://Дана 26 
овога месеца експерт за рад и за поправке кварова личног рачунара Миољуб Ивановић, сарадник тима при једној врло 
значајној установи, је дошао у 16 часова да обави пребацивање преосталих фајлова са старог рачунара задатаку је 
безуспешно радио све до 23 часа, јер је се због потпуно непознатих разлога нов рачунар блокирао, испочетка. Изгубио је 
цео дан а није ништа урадио. 
Миољуб Ивановић, улица Данице Марковић број 8, Београд 
011-2880036, 064-1821731. mioljub@orion.rs 
Миољуб Ивановић је на сличне тешкоће наилазио и са мојим старим компјутером, овај је нов, а понављају се исте то 
дело из кривичног законика , истих оних који су сличне сметње правили са ранијим компјутерима, и са рачунаром 
употребе маја ове године. 
Вашем тужилаштву .сам претходно доставио податке да су мене напале физички две особе. уз претњу смрћу 
ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми надзоравају лични рачунар. Патрола Полицијске станице је привела насилника у 
четвртак 26 новембра 2015 године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, 39 А, на 
Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом Пауновића 70, и 
то без икаквог повода са моје стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред дословце: `` Не плашим се 
никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало приликом су га органи полиције 
привели и извршили увид у његове личне податке. 
ОУП Раковица је подносилац пријаве обавестио да је 11 октобра 2015.године око 18 часова, на аутобуској станици 2, на 
улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без икаквог повода са његове стране био у сличним околностима 
неприликама од стране поодраслог дечака, који му је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, руци, 
уперивши у њега као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу бум. Мој отац 
надзире твој компјутер````. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и могле повезаност. 
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног поретка, и да 
компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам од тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете 
повезани са домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама? 
Сада је поново дошло до упада у компјутерски систем мога личног рачунара. 
Ваше јавно тужилаштво ме није обавестило шта је досада предузето. 
Починиоци се осећају охрабрени и неспутани. 
Захтевам од вашег јавног тужилаштва , да ОДМАХ по пријему ове пријаве предузме најенергичније мере да и приведени 
правди, и да ми се омогући неометана употреба мога личног рачунара. Изволите да ваш стручњак 
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рачунар? 
у Београду 27.10.2016 године Томислав Крсмановић ОУП Раковица 
Патријарха Јоаникија број 30 
Кривична пријава. 
Томислава Крсмановића, Станка Пaуновiћа 70, 11090 Београд, Mоб.тел. 064-3095176. 
Против НН пчочиниоца. 
Дана 4 септембра ове године електричар и водоинсталатер Миодраг Мијо Полић, из Београда је довео у нормално бочну 
цев која улази у ВЦ шољу, и није више пропуштала воду. Када сам 5 овога месеца био отсутан неколико стан, цев је 
поново почела да пропушта. 7 овога месеца је се наједном појавила вода из сливника испод каде, а замењен и стављен 
исправан од стране суседа водинсталатера Пеђе Рашковића. 
8 овога месеца је Миодраг Полић закључио да се нешто заглавило у тој цеви што одводи воду испод каде, пре био је 
данас са жицом да отпуши, изгледа да је квар отклоњен. 
Водоинсталатер поправи, све је у реду, изађем из стана, вратим се, поново хаварија. 
Сведок: водоинсталатер Миодраг Полић. 
Наиме , по повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула 
ове године, затекао сам померане ствари у стану. Од тада све до до данас је 
уследила црна серија мрачног хорора мога свакидашњег живота, све до 
уништавања инсталација и парализе стамбених погодности, укључујући и инсталације у купатилу. Пре неколико 
поломљен шпорет, па сам га заменио другим, раније оштећен бојлер, електричне инсталације, а јуна ове године 6 
септембра ове године сам на моју емајл адресу Books@eunet.rs, добио емајл поруку од особе која се представља 
Стевановић, у којој стоји: 
-------- Forwarded Message -------- 
Тема: Re: [Republika Srpska] Corporal, dokture-stuks se. Colonel, Полковник 
Датум: Tue, 6 Sep 2016 15:58:52 +0200 
За: Svetisav Stevanovic <svetistevan@yahoo.com> 
Прима: Books <books@eunet.rs> 
Krsmanovic, the peder, stuk se . Dolazi ti crni petak, procurile ti klozetska šolja , 
Shal, je bal , Achtung feld marshal 
Envoyé de mon iPad 
. 
А пре 
тога: 
Sun, 7 Aug 2016 11:55:23 
+0200 
За: 
Svetisav Stevanovic 
<svetistevan@yahoo.com> 
Прима: 
Tomislav Krsmanovic 
<books@eunet.rs> 
. Iduce nedelje ti dolazi crni petak. Tvoj racunar će da bude ociscen . 
General, Marsal i Vožd. 
Envoyé de mon iPad 
Докази су и следећи: 
Тачно је да се десила хаварија у моме купатилу, али о којој нико није био обавештен сем водоинсталатера Миодрага 
личности и сродника. 
А `` Стеван Стевановић`` то зна и провоцира ме. Он је казао у инкриминисаној поруци -`` procurile ti klozetska šolja``. 
дана када никоме нисам то саопштио? То би се могло схватити логички, да ми он прети, и да је он на неки начин 
Поврх свега он ми поручује да ће ми доћи црни петак, он ми је и раније претио убиством. 
Да је то неко учинио доказ је евидентан јер је водоиснталатер сведок, да се све десило овако како ја кажем. Пре каде 
није била запушена, то запушење се нечим десило у моме отстуству. 
Починиоци су улазили у стан , види се и по томе што су лист Политике са читуљама који је од мене постављен у 
улазних врата стана, згужван и гурнут под фотељу. Они у дрски и самоуверени, као што су били неки други, иду Ради 
се о упадима у стан, очевидно криминализованих особа, о чему нисам обавештавао полицију. 
Сматрам да је то дело клана криминалаца који по Београду и Раковици краду и проваљују, проводе оружане пљачке они 
су пре извесног времена и провалили у Пошту у Борској улици у Раковици 
У мени виде поштеног грађанина и председника НОВО Покрет за заштиту људских права који им се супротставља. 
обавештен о агресивним иступима према мени 11 октобра и 26 новембра прошле године, када је интервенисала 
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станице која је обавила свој задатак врло професионално, и мене су том приликом посетили у моме стану ваши 
Стојановић, а раније и господин Ранковић. 
Тако чинећи желе да ме казне и застраше. 
У чему неће успети. 
Истичем да им је у стану на дохвату руке и храна, а будући да се ради о опасним криминалцима, нетолеранцијом 
нанети штету здрављу, у Србији где људи масовно умиру у нејасним околностима.. 
Изложен сам енормним трошковима. Данас су били кључари, заменићу браву 
Зграда је под видео надзором, моји наводи се могу проверити. 
Обавештавам вас да нам се обраћају грађани изложени сличним неприликама. 
Криминалци снажно дестабилизују Србију. 
Молим вас да проверите ове моје наводе и да предузмете мере у границама ваших овлашћења и компетенција. 
у Београду10.9.2016.године Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић 15.8.2016.Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs, 
Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 
Вандализам тајкунских разбојника, уништавање инсталација у стану, онемогућен нормалан живот. 
KO JE OВДЕ ЛУД? 
По повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула ове године, затекао сам померане до данас 
је уследила црна серија мрачног хорора мога свакидашњег живота, све до уништавања инсталација и погодности : 
-изненадно је пукла цев испод каде, настала је мала поплава, процурила вода у стан испод 
-од 1 овог месеца доживљавам истинску застрашујућу агресију, из дана у дан долазе нови ударци, плашим се ћу нову 
хаварију затећи. 2 август пршти вода испод цеви ВЦ шоље, некако поправљам, 5 август, вода куља испод ВЦ је 
неупотребљив. 
-11 август изненадна нова хаварија са електричним шпоретом 
-пуцају грејач водокотлића у кухињи, ТВ, радио, експлодирају сијалице у ходнику, у просторијама 
Хапшења због ненасилних речи, осуде, казне, отимачине, пљачке, физички обрачуни, насиље, то траје од 
1971.трошкови, оправке личног рачунара и необичних кварова и свакојаких нејасних врло стресних неприлика . 
У правом смислу речи сам банкротирао, немам новца да платим поправке, за храну, у минусу сам на свим рачунима, 
као преисторијски човек у станu без неопходних инст алација. 
Сваки дан живим у страху од нове хаварије и насиља. 
-новембра прошле годне је изненада експлодирао скоро нов бојлер, морао сам да купим нов. 
-помагао сам годинама незапосленог сина, повремено и млађег брата 
-физички сам недавно нападнут два пута, уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ, надзоравамо твој 
компјутер, 26 новембра 2015.године, без икаквог повода са моје стране, нападача нисам никада видео пре тога. и 11 
октобра без икаквог повода са моје од стране поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу 
,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим 
полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој компјутер````. 
Докази: ОУП Раковица који је извршио увид. 
-симптоматично је да ми је 1 децембра прошле године, из INBOX-a налога Books@eunet.rs, одједном нестало порука, 
међу њима и оних које се тичу овога насилничког акта. 
-из дана дан се све до данас настављају истинске провокације и сметње у раду на моме личном рачунар у. А то ове 
године је мој исправан лични рачунар , у добром стању, стављен ван употребе, изгубио сам много новца на и труда, 
нестали су заувек рукописи моје књиге на којој сам радико неколико година, на хиљаде фајлова емајл испразнили, све је 
нестало што је тамо било снимљено. 10.6.2016.године сам позајмио новац и купио нов компјутер. инсталирао 
11.6.2016.године и установио да је исправан експерт Бојан Новак, мобилни телефон 062-9626394. 
ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 
Починиоци прете да ће разорити и нов компјутер. 
-у линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, су дати докази-и изјаве сведока и стручњака, данас, о 
насилничким актима, укључујући и време пре појаве компјутера, заплену преписке, заплену рукописа искључење 
телефона, факса. У овом временском периоду су била драстично ускраћивани моја права на преписку, факса, а од 
1997.године мога личног рачунара и интернета. Менеи прете непознате особе убиством, моме здрављу преко 
интернета и на јавним местима. 
ДОКАЗИ: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за време од 1975 -у 
неколико наврата у 2015 и 2016. години су ми били испоручени очигледно драстично преувеличани рачуни за -због 
неблаговремене испоруке од стране поште Србије писма са чеком пензије из Белгије, преко Немачке, сам 2015.године 
Другом општинском јавном тужиалаштву 
Доказ: Архиве ЕПС -а и Телекома. 
А таквих злоупотреба је било годинама. Докази се налазе на приложеним линковима. 
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-У овоме временском периоду од 1975.године, до данас, сам био жртва деценијских кршења мојих законских са моје 
стране, зато што сам учтиво захтевао поштовање мојих законских права, због чега сам 1994.године поднео суду у 
Београду захтев за накнаду штете, све до највише инстанце, без икаквог резултата. 
Доказ: БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ-http://enlite.org/bela/01.doc. 
-Виши суд у Београду стешњен доказима ме је рехабилитовао својим Решењем од 14.2.2012.године, оглашен вербалног 
деликта и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. 
Доказ: БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА- http://enlite.org/bela/02.doc 
Виши суд у Београду је у предмету 7 П 358/2015 дана 29.децембра 2015.године, донео ПРЕСУДУ у парници тужиоца 
Крсмановића против тужене Републике Србије, ради рехабилитационог обештећења, вредност спора 6.000.000,00 
тужена Република Србија обавезује да тужиоцу Томиславу Крсмановићу ради захтеваног рехабилитационог 
обештећења, нематеријалне штете, а по основу рехабилитационог обештећења исплати износ од 50.000, оо. динара., 
одбијајући накнаду материјалне штете и ренте. 
Што је најобичнија дрска провокација. 
Исти тај суд ми је Одлуком 2П-2228/10 од 28.2.2012 године. дао налог НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊУ У ГОТОВУ суме судску 
195.000 ,00.дин ( око 1.900 евра), уз претњу принудном наплатом. 
А сада ми изриче накнаду штете за вишедеценијско уништавање пуког живота и мојих блиских у износу од 50.000, 
Доказ: Бела књига накнада штете. 
Ова најновија хистерија тајкунског подземља, има за циљ да ме, узимајући у обзир моје године, и скромне приходе, 
као захтеваоца накнаде штете и мојих угрожених права, и као председника Покрета за заштиту људских права 
упозорава о њиховим злоделима. 
Чиме жели да ме дискретно у мутљагу уклоне и неутралишу здравствено, морално , физички, као жалиоца, без гурне у 
енормне свакодневне трошкове. 
Упркос судске рехабилитације, судови одбијају да услише мој легалан захтев за накнаду штете. Судским органима по 
коју цену не дају правичне накнаде штете, да не враћају одузету имовину, и да не обештете све оне који су од било који 
начин оштећени незаконитим поступцима државних органа. 
Јер наводно држава нема новца, банкротираће, охрабриће безброј оних који ће тражити накнаде. 
Оваква изјава није заснована на чињеницама, судски органи су је некритички усвојили, не препознајући да бивају тако 
унесрећују народ, да стварају вечито незадовољство, уместо да изнађу мудра решења помирења и слоге, не буде 
задовољена, тињаће све убрзаније незадовољство и раздор у Србији. 
Тачно да је држава драстично осиромашила, али јој имовину није отео народ, него свакојаки енормни новопечени 
мафијаши и криминалци, који су сви заредом били припадници различитих структура и сегмената државе. 
Некажњавање необавезивање прекршиоца на накнаду штете, наводно јер држава нема новца, их тиме подстичу, јер 
они виде санкционишу, и не надокнађују штете, које су другима починили. Мене су лично прогонила два тајкуна, 
Мирослав Томић, први је милијардер у еврима, а други милионер. 
Судови обилато обештећују високим износима поједине судије и припаднике структура власти, којима су нанете него 
ли мени. 
А ко ће и како, сутра надокнадиити оне који буду тражили накнаде данашњих произведених штета, јер многи грађани 
ускраћивња њихових законских права? 
Мене оспоравани ратни и транзициони богаташи желе да лажно представе као по државу опасног појединца који 
икаквог основа, упорно покушавају да ме заваде са званичним поретком у Србији. И да ме зато треба хитно уклонити 
прибегавајући разорним обрачунима из арсенала најпрљавијег подземља специјалног рата, укључујући и уништавање 
без пресуде и пуцња 
. 
У државном апарату Србије су постојали појединци, обманути и изманипулисани Титови и Милошевићеви кадрови, 
предрасудама према мени, који су и после завођења вишепартијског система у Србији, 1990.године, и касније, 
злостављају. 
Сретан сам да се однос мења, ипак судски и пoлицијски органи увиђају да сам поштен патриота и да сам био жртва 
без повода и законског основа, жртва завада и лоших проценa апроизведених интригама од стране усташке и албанске 
Белгији, по девизи DIVIDER ET IMPERA-MAGNUM CRIMEN, а насталих након мога повратка из Брисела, Белгија сам 
боравио од 1965, а потом поново од 1973 до 1974.године. 
Доказ: РОМАН О БРИСЕЛУ Сага о ... ићима Том 3, --http://enlite.org/sage/3.pdf. мој аутобиографски роман о боравку 
1974.године. 
Они који су ме унесрећивали, и моје блиске, и већину грађана, уместо да накнаде штете, желе да ме уклоне, и њих 
траже своја права, гурну превремено на сметлишта и гробља-. 
Србију неформални центри моћи, пљачкаши и разбојници, из потаје намерно економски руинирају и подмуко отпор, јер 
им такав клонуо и обеспомоћен народ одлично одговара, јер им се не може супротставити. ДА МОГУ 
ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ МОГУ 
ТУЖИТИ 
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ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. 
ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК статус qуо. 
Овакав франкенштајнски пројекат разрешавања кризе у Србији , је лишен разума и у својој бити је сулуд. И због у 
Србији састављена од недораслих и распамећених психопата и агресивних душевних болесника, је виђена на иоле 
уређенијих држава, као недорасла, аутсајдерска. 
Нажалост, већина криминализованих појединаца и гангова је заслепљена својим личним ћаром, а на штету државе, 
довољној мери да на мало дужи временски рок тако чинећи ипак секу грану на којој се и они налазе. Јер било 
криминалци и мафије, ако немају заштиту своје државе, ако немају јаку своју Матицу, свој народ, онда немају ближње , 
своју имовину. 
Зар да такве поремећене особе претворене у опасне укривене терористе-снајперисте, нам упропашћавају животе? 
Шта чинити? 
Моје жалбе на њихово насиље, правдају, да то не чине они, него неко други. 
Кривци за здравствену катастрофу и канцер, према њима су Американци и Јевреји, бомбардовање Нато 1999 изворе да 
су италијански војници који су ратовали на бомбардовним подручјима бивше Ј угославије обољевали Што је потпуно 
нетачно 
Доказ: увид у здравствене статистике, драстичан раст канцера и других обољења је почео још 1970-их година. 
италијанским војнициа је сумњива и неподупрта валидним доказима. 
Паушално оптуживње Јевреја као народа је бесмислица, јер су Срби и Јевреји одувек живели у слози и пријатељству. 
Кажу да су кривци за криминал Цигани. Што је такође нетачно и потстицање мржње и завада по етничкој основи, 
оним који су кршили трајно моја права нисам препознао ниједног Рома. 
Или једноставно тврде да су моје притужбе неосноване, плод моје болесне уобразиље, да нико не контролише судије 
независне, да су ме напали алкохоличари и лудаци, да нико не улази у мој стан. Они не хају за доказе, приложени. 
Не само ја, многи угледни грађани ми се жале да им непознате особе улазе у станове када нису у њима. 
Већ деценијама оне несретне појединце који кажу истину, који се усуде да јавности саопште оно што ја тврдим у 
луднице као`` параноичаре``. 
Они, су убеђени да ће моје жалбе на њихове уласке у мој стан бити неубедљиве, или пак дa ће бити узете као знак ме 
означе као `` душевни болесник`` , тако су покушавали још 1980-их и 1990-их година. Потсећам их на дописе личности, 
установа и великих држава у вези мене, питали би ме отуда из света: Ко Вам прети , ко Вас прогони?. у вези мене су 
саветовали да ме се ману. 
Питајте шта је било са њима? 
Кажем ```свемоћним калаузашима``:Не идите грлом у јагоде. 
Докази: Књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislav-krsmanovic/ и у 
прилогу ниже. 
Њих треба јавно раскринкати! 
Добитник сам престижног светског признанња BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( www.isil.org). 
Они желе да ме изманипулишу, да од мене створе жртвеног јарца, да мојим примером заплашују друге, да јачају 
производе лоше процене, заваде, хаос и конфузију, да ме претворе у њихово бесплатно средство рада, да тако и њихове 
плате. 
Имам право да се браним, и да приступим надређеним хијерахијама, као и они. Имам вишедеценијско искуство моћних 
сегмената из појединих Великих моћних државаа. Ако могу они распамећени и унезверени да се `` придруже``, Познајем 
ја такве силеџије, и њихову `` моћ``, завршили су на сметлиштима и тамо мирно 
почивају. А исто овако су се понашали асоцијално и самоуверено као ове данашње осионе незналице. 
Њих треба раскринкати у јавности. 
Неформална власт ван званичне, изузетно је снажна и бројчано врло разуђена организована скаламерија, која о 
животима грађана без њиховог увида и сазнања. 
Данас злоупотребљавајући затечене дојучерашње позиције моћи, мутирали су на превару из бескрупулозних бирократа, 
брлог транзиције, у данашње новопечене енормне богаташе, тајкуне, мафијаше и криминалце. 
Притом гурнувши Србију и њен народ, уместо у очекивану демократију и препород, у нове још отровније мочваре 
препуне језивих људских крикова и вапаја.. 
Саопштавам да мафија одржава претходни друштвено-политички систем у коме националне институције и 
организације подлежу политичким директивама и одлукама које долазе из тајкунских центара моћи непознатих 
јавности и грађанима. 
не регулишу садржину и примену ових директива и одлука, обично су издаване усмено, иза њих не остаје никакав је 
непозната јавности, која не може ни знати, нити утицати на њих. Налогодавци су одговорни једино њима самима, 
сопственим хијерахијама ( у земљи и изван земље, углавном у гео-окружењу). 
Уз напомену, да такве структуре неформалне власти постоје у свакој држави на планети. Ипак, у свакој држави 
припадници делају превасходно за интересе својих држава и народа, Србија је изузетак, тајкунска власт у Србији, 
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хајући нимало за трагедију народа и државе. Вероватно таквих штеточинских формалних власти има у црној 
Африци, Америци. 
Не увиђајући последице. 
А грађани тако мало знају о тој замагљеној најтрагичнијој стварности њихове трновите свакодневице-загрљаја и 
њиховим блиским, мада често понешто нагађају.. 
Тајкунска завера је подмукла, она гура грађане у параноју, кошмар, у лудило. Народ добија разорне ударце, због одакле 
долазе, како, због чега. Народ је у конфузији ,склон је да погрешно закључи да то чини неко из званичне Како ће народ 
разумети ову превару, како да се брани: 
Тајкунска завера је подмукла. Суд ће донети незакониту одлуку на штету грађанина, а он не може ни сањати да нечија 
моћничка директива. Ако су конкурисали на радно место, а буду одбијени, како они могу сазнати стварни Неко бива 
отпуштен са посла, оправдање послодаваца није да је то учинио по наредби тајних моћника, него да "да је прекршио 
дисциплину"; неко је ометен да добије запослење, "јер влада масовна незапосленост”; не напредује други способнији"; 
некога сместе у затвор "јер је починио проневеру"; или у психијатријску болницу "да се тамо пресуду "јер је све по 
закону"; непоћудни је премлаћен " дело непознатих хулигана"; убијен је у саобраћајној несрећи" 
проблем"; или по политичкој директиви-дело криминалаца ; деца лоше уче-"јер су лења"; осуђен је на казну затвора 
непостојеће) кривично дело, приватизују- `` по закону``.Пљачкају, краду, 
Ове тајне службе имају своје сараднике у компјутерским провајдерима, директно су повезани са рачунарима грађана, 
лозинке, могу им без њиховог увида опструирати рачунаре на разне начине ( направити квар, блокирати, украсти 
добијање и слање фајлова, модификоват их, ометати учествовање на друштвеним групама, разорити рачунар, 
телефоном, на ваш телефонски број може бити укључено из Телекома електронско упутство да пропушта сваки 
уписани бројеви телефона које треба одбити, или се јавља глас аутомата`` изабрали сте погрешан број``, заузето, ви га 
не чујете, а у стану сте. Још су безграничније и дрскије злоупотребе са мобилним телефонима. Могу вам надувати или 
рачун за струју, висину пореза. Сазнало се за крађе са рачуна у банкама. Ово није параноја, ЕПС је интегрално 
домаћинство има своју таблу у којој су уцртане све електричне инсталације и уређаји у стану, одакле се са дистанце 
њихов рад ( искључење, квар на кућанском апарату, и слично). А то се може чинити и преко телефонских табли 
Подземна илегала је бескрајно разуђена и софистикована, све до кућних савета, калаузаша, провалника, рекеташа, 
организованих група које оперишу у градском и међуградском превозу, такозваних `` заводничких ескадрона љубави`` 
могу незрелу женску особу навести на дрогу или проституцију) `` пратиља` и ` зечица``, `` старлета`` , елитних и 
педофила, трговаца дрогом, обијача станова, пљачкаша банака и пошта, свакојаких предузетника. 
А када одете у болнице, тек тамо можете доживети врло болне неприлике. Све је у болницама компјутеризовано, 
инструменти, дијагностичка средства, рентген апарати, лабораторије, могу вам дати погрешне налазе? Тамо су 
људским органима, замењивали мртваце, убијали људе на операцијама, давали погрешне лекове, тровали. Извитоперени 
``тајкуни су болнице понекад претворили, уместо да лече, у профитабилну некрофилију. 
Ове речи нису претеривање, нити параноја, будите опрезни у бакалницама, ресторанима, шта пијете и једете? 
Медија су пренела да су криминалци електрошоковима у парковима и у возовима успављивали несретнике, да даљински 
апарат електрошок, делује кроз зид, и ако се појача може бити кобан, изазвати мождани удар, а може друге органе. А 
све без знања индивидуе, настане обољење, а не зна да је тиме произведено. Лекар тако нема поремећаја. 
Светски је познат такозвани ``Московски театар``, када је руска тајна полиција пре неколико година у овоме 
московском уморила гасом неколико десетина чеченских терориста. Зар гас за такве сврхе не може користити крајње 
бескрупулозна настројена према појединцима, мафија Србије?. Могу ставити неопажено у пиће, или пустити у 
просторију гасну 
директно у дубинске сфере мозга у хипоталамус, центар сексуалних инстинката.. 
Ове тајне безбедоносне службе злоупотребљају поједине врло софистиковане тајне методе контролисања индивидуе 
којима још не смемо да отворено и јавно проговоримо. 
А у западним земљама за такве `` софистиковане технике тајног убеђивања ``en distance ```, знају и поједине кућне 
хиљадама година. 
Погодном комбинацијом, дозирањем, интензитетом и временом трајања различитих репресалија, дискриминација, 
притисака, грађани бивају временом опљачкани, ослабљени, здравствено руинирани , често разбијених или 
разлабављених неприлике се шире и на децу, супружника, слуђени, и тако онеспособљени за било какво 
супротстављање или једноставно постају жртве алкохола, порока, оболели , једноставно, многи су физички нестајали. 
Исто онако као да су били жртве легалне судске или неке друге видљиве формалне егзекуције. Из године у год 
клима непостојања све присутније елементарне физичке безбедности и имовинске сигурности. 
ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ Џ ЕЛАТИ! 
На овај начин је обезбеђена сигурна владавина путем терора, али се то укрива. 
Они данас покушавају да дресирају званичну власт да би је претворили у послушну слушкињу, 
крпу. А да у грађанима убију и последњи делић наде и да их наведу да се помире са ропством, то јест самоубиством. 
Јадни, распамећени народ Србије је од тајкуна претворен у крпу. Оробљен је невидљиво. Опасно је казати да доказати, 
а чека га лудачка кошуља, или још веће трагедије. 
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Мафијаши ликују. Уместо да свој неизмерну моћ подарену од других, из гео-окружења,да је разумно користе они чине 
супротно, копне народ да им се не може одупрети, енормно се богате, изживљавају се у власти, хође Папе, 
Објективно сагледавајући, није лако званичној власти да подигне преко ноћи из праха и пепела земљу која је ,поврх свега 
изморену санкцијама и ратовима, бомбардовањем, чија економија је у колапсу, у презадужености, 
напустили земљу, преостали људски реурси смањене виталности, нема капитала. 
Нација у кризи идентитета, је као таква лак плен врло добро организованих кланова криминалаца и мафија,врло 
ресурсима. 
Нација треба да се уједини и мобилише све своје снаге и ресурсе , у дубоком освешћењу и покајању, према свима дугује, 
да у моралном ваксрсу ,кроз понизност и искреност тежи препороду, да би тако спасла себе и своју државу. 
Ко је овде луд? 
Разбојници улазе у мој стан, све ломе. Мој живот је парализован. Могу данас или сутра затећи у стану све изломљено? 
финансијски деценијским нанетим штетама, Немам шта да једем, немам новца да платим рачуне? Мој син, његова 
гладују? Докле ће да траје ово лудило? Имам 80 година. Заслужан сам граћанин. Добитник међународних признања, 
десетина књига, члан УКС, 1980-их година сам био члан Удружења социолога Србије. Аутор стотинак чланака 
објављених часописима, оснивач првог југословенског одбора за људска права 1 марта 1975, обзнанио сам злоупотребу 
психијатрије сврхе. Члан сам ЛИ ( ИСИЛ) , Сан Франциско, публиковао сам њихове књиге на осам балканских језика. 
Зар да наша држава и међународна заједница овако нешто толеришу? То раде многима, већини. 
Докази : 
Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за време од 1975 до данас. 
-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 
http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА. 
http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ. 
- http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 
И у мојим књигама, у прилогу линкови мојих 5 књига, у којима је описан цео мој живот ( 1940-2004, пишем Том 
породице, где се виде страдања од усташа у Другом светском рату, Јасеновац, моји су спашавали Јевреје ( Том Бриселу 
Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од албанских политичких емниграната анти српска 
емиграција, иста она која је поклала тридесетак мојих сродника у Другом светском рату у Сребреници повратку у 
земљу преко својих људи у Београдау, опањкала и завадила са званичним поретком., Мене је лично их година док је био 
сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 
---Сага о ..ићима Том 1, ВИСКИ ВОТКА, ШЉИВОВИЦА-http://enlite.org/sage/1.doc. Сага о ... ићима Том 2, 
БЕОГРАДСКА http://enlite.org/sage/2.pdf .Сага о ... ићима Том 3, РОМАН О БРИСЕЛУ--http://enlite.org/sage/3.pdf. Сага о ... 
ићима ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ---http://enlite.org/sage/4.pdf. Сага о .... ићима Том 5, PUZZLE- 
ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША --http://enlite.org/sage/5.pdf. 
КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislav-krsmanovic/ 
Томислав Крсмановић. 
Станка Пауновића 70, 11090 Београд. НВО-Покрет за заштиту људских права, председник, тел.011-3511829, 
Моб.тел-064-3095176. Books@eunet.rs. www.isil.org. Википедија. Архив САНУ. 
ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ МУП-а Србије. 
Поштовани, 
Позивам се на мој поднесак од 17.6. 2016.године, у вези сметњи у употреби мога личног рачунара. 
После претњи моме рачунару од стране особе која наступа под именом Свети Стеван, 
Stevanovic,svetistevan@yahoo.com, 10 маја из мога личног рачунара је нестало неколико хиљада емајл порука, са врло 
вредним подацима. Неколико дана након тога мој лични рачунар је у два наврата оштећен и коначно стављен Изгубио 
сам много новца, времена и труда, Од истога сам добио емајл поруку послату 8.10.2015.године, email 
svetistevan@yahoo.com, на моју емајл адресу books@eunet.rs,, у којој ми дословце каже на посрбљеном енглеском 
направити блокаду употребе мога компјутера. Обратио сам се за заштиту провајдеру ЕУНЕТ рс,. дана 8.10.2015.09.10.-
2015.године. Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје претње, што такође се 
налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 
Нови компјутер сам инсталирао 11.6.2016.године и установио да је исправан експерт Бојан Новак, мобилни телефон 
Починиоци су тада запретили да ће наставити да праве сметње. 
Исти почиоц svetistevan@yahoo.com, ми је данас 7 августа поново запретио да ће ми разорити мој лични рачунар 
ДОКАЗ: Његова порука од 7 августа 2016.године, послата данас 7 августа на моју амајл адресу 
-------- Forwarded Message --- 
Тема: 
Re: Ovo se nalazi u mоme 
hodniku. 
Датум: 
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Sun, 7 Aug 2016 11:55:23 
+0200 
За: 
Svetisav Stevanovic 
<svetistevan@yahoo.com> 
Прима: 
Tomislav Krsmanovic 
<books@eunet.rs> 
. Iduce nedelje ti dolazi crni petak. Tvoj racunar će da bude ociscen . 
General, Marsal i Vožd. 
Envoyé de mon iPad 
Мени су органи МУП-а Србије недавно јасно саопштили да ми овакве злоупотребе не чине њихови органи, него 
организованих хакерских група, и да се државне установе боре са њима јер им обарају сајтове и праве друге сметње. и 
домаћих криминалаца у сајтове у Србији се увелико пише и у мас медијима, и наша полиција се труди да исте Да је 
оваква тврдња МУП-а Србије заснована на чињеницама је доказ да су мене напале физички две особе. УБИЋЕМО 
ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми надзоравају лични рачунар. 
ДОКАЗИ- ОУП Раковица, који су иозвршили увиђај. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и могле повезаност. 
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног поретка, и да 
компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам од тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете 
повезани са домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама из локалног гео окружења? 
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да подносиоца пријаве завађају са нашом власти у Србији? Да ли су 
државама и терористичким групама? 
Стицајем несретних околности сам у време Тита и Милошевића био услед погрешних процена оквалификован прилогу 
линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до данашњих дана, и моје породице,се виде Другом светском 
рату, Јасеновац, моји су спашавали Јевреје ( Том 1). . Усташки фратри су наредили несрпским убију рођеног брата и 
ујака моје мајке покојне Зоре Крсмановић (1914-2002, девојачко презиме Поповић), из Братунца 
Јасеновцу на Светога Саву јануара 1942.године. Моји сродници су спашавали Јевреје од Холокауста, усташе су поклале 
сродника за време Другог светског рата, а неке и 1990-их година у Источној Босни, почетком 1990-их година.. 
За време мога боравка у Бриселу Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од албанских Том 3), 
непријатељске анти српске емиграције, истих оних који суј поклали двадесетак мојих сродника у Другом Сребреници и 
околини, који су ме по повратку у земљу преко својих људи у Београдау, опањкала и завадила са Мене је лично хапсио 
Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 
За ово време сам био жртва деценијских кршења мојих законских права, без стварног повода са моје стране, завада, због 
чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду од 14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона злоупотребе 
психијатрије у политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. 
Доказ: -Бела књига рехабилитација--http://enlite.org/bela/02.doc 
У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета ограничено, 
завађања са поретком од стране наведених особа.. 
Докази: 
ДОКАЗИ: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација--http://enlite.org/bela/04.doc 
Нажалост, ове снаге мрака и дан данас покушавају да овде завађају народ и власт, све и свакога, као што су то 
злогласна ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ-Divider et impera. из кога је међу завађаним народима произилазио страховити 
ратови и самоистребљење, сада по политичкој основи. 
Иза описаних сметњи мени, се налазе појединци србофоби из суседних држава, који нажалoст опстају инфилтрира 
одакле сеју разарање и пропаст Србије и њеног народа. 
Дошао је час освешћења, геополитичка слика света се драстично мења, долазе нова времена, и да над попом РУСИЈА-
НЕМАЧКА још неке друге државе, су дефинитивно превагнуле и свет је сада другачији. 
Не дозволимо Светом Стевану, и сличним протувама да нас завађају. 
Докази: 
БЕЛЕ КЊИГЕ: 
-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 
-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 
-http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- - 
-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 
- БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.- --- 
-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА . 
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АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН САГА О .. ИЋИМА: 
Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица 1940-1953-http\\:enlite.org/sage/1.doc 
Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1953-1965-http://enlite.org/sage/2.pdf 
Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 
Сага о ... ићима Tom 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-1992.године- http://enlite.org/sage/4.pdf 
Сага о ...ићима Tom 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-http://enlite.org/sage/5.pdf 
( пише том 6-2005 до 2016). 
Kaznena psihijatrija-ko je ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 
Изволите поступити у оквиру ваших овлашћења и компетенција да би ме заштитили и мој компјутер који је нов, 
оштећен, или разорен- 
с`поштовањем 
Томислав Крсмановић 
On 8/7/2016 10:45 AM, Tomislav Krsmanovic wrote: 
Na podu hodnika moga stana su citulje. Stuk se. Dolazi vam novi stres. Videcu citulju na kapiji zgrade. 
Colonel CIA Полковник НКВД 
On 8/6/2016 6:31 PM, Svetisav Stevanovic wrote: 
Крсмановић, кењаш ли кењаш. Уместо што сереш упиши се на курс информатике и твој рачунар ће да ради без да 
користиш рачунар је твој проблем. Ти сибгоримодвСоње Бисерко 
Ти си серко а Бисерко је за тебе краљица. Искењај се већ једном и престани да сереш. 
Envoyé de mon iPad 
Le 6 août 2016 à 09:56, Tomislav Krsmanovic books@eunet.rs [SrpskaInformativnaMreza] <SrpskaInformativnaMreza 
noreply@yahoogroups.com> a écrit : 
Томислав Крсмановић: РАЗОРЕН ЛИЧНИ РАЧУНАР, ПОЧИЊЕН МОНСТРУОЗАН ДУХОВНИ ЗЛОЧИН-Н 
КОЈОЈ САМ РАДИО НЕКОЛИКО ГОДИНА, НЕСТАЛЕ СВЕ ЕМАЈЛ ПОРУКЕ И ВИШЕ ХИЉАДА ФАЈЛО 
19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе, изгубио сам много новца, времена и труда, 
10.6.2016.новац и купио нов компјутер. ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 
Том приликом је почињен је монструозан духовни злочин, нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима То 
сам радио неколико година. Предочавам да је 1 априла 2000.године заплењена моја лична и страначка архива, у 
мојих необјављених књига, а децембра 1981 године је заплењен рукопис моје књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИ 
1975.године су заплењивана моја документа и рукописи. 
Чиме су почињени монструозни духовни злочини, равни инквизиторском спаљивању јеретичких књига. 
Овом терористичком нападу је претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним рачунаром, кочење, застоји, 
учестале поправке, био сам изложен несносном стресу, застоју свих за мене значајних активности које обављам сам 
време, а нарочито сам исцрпљен финансијски. Лично ја, и моји смо запали у дугове, не можемо због тога гладујемо. 
Живимо у страху да нам на врата не дођу судски извршиоци, да ми не продају стан и да се нађем на У прилогу су докази 
и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета ограничено. куповао нове рачунаре, или 
дограђивао модерније компоненте, компјутер су прегледали овлашћени стручњаци установивши да је исправан, 
изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера. 
У временском периоду од 1975 укључујући време пре појаве компјутера, долазило је до учесталих заплене преписке, 
телефона, сметњи у употреби факса. 
Докази: 
-на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве сведока и стручњака, .http://За ово 
време сам био жртва деценијских кршења мојих законских права, без стварног повода са моје стране, рехабилитован 
Решењем Вишег суда у Београду од 14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта психијатрије у 
политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Доказ: -Бела књига рехабилитација--http://У прилогу линкови 
мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до данашњих дана, и моје породице,се виде Другом светском рату, 
Јасеновац, моји су спашавали Јевреје ( Том 1). За време мога боравка у Бриселу Белгија до 1974.године, бранио сам се од 
албанских политичких емиграната ( Том 3), непријатељска анти с рпска емиграција, поклали тридесетак мојих 
сродника у Другом светском рату у Сребреници и околини, који су ме по повратку у Београдау, опањкала и завадила са 
званичним поретком., Мене је лично хапсио Насер Орић 1980 их година док Србије ( Томови 3 и 4) 
Нажалост, у полицијском апарату Србије су постојали обманути и изманипулисани Титови и М 
задојени ранијим предрасудама према мени, који су и после завођења вишепартијског система 
и касније, наставили да ме злостављају. 
Мени су органи МУП-а Србије недавно јасно саопштили да ми овакве злоупотребе не чине њихови органи, него 
организованиох хакерских група, и да се државне установе боре са њима јер им обарају сајтове и праве друге Да је оваква 
тврдња МУП-а Србије заснована на чињеницама је доказ да су мене напале физички две особе. УБИЋЕМО 
ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми надзоравају лични рачунар. 
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Патрола Полицијске станице је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 2015 године, 
минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је 
Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без 
стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, 
полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су га органи извршили 
увид у његове личне податке. 
ОУП Раковица је подносилац пријаве обавестио да је 11 октобра 2015.године око 18 часова, на аутобуској станици 2, на 
улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без икаквог повода са његове стране био у сличним околностима 
неприликама од стране поодраслог дечака, који му је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, руци, 
уперивши у њега као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу бум. Мој отац 
надзире твој компјутер````. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и могле повезаност. 
Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног поретка, и да 
компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам од тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете 
повезани са домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама? 
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да подносиоца пријаве завађају са нашом власти у Србији? Да ли су 
државама и терористичким групама? 
Симптоматично је да је 1 децембра 2015 године, из мога INBOX-a налога Books@eunet.rs, одједном нестало неколико 
порука, међу њима и оних које се тичу овога насилничког акта. 
Добио сам емајл порука послату 8.10.2015.године, од стране особе која се потписује са Свети Стеван , email adresa –
svetistevan@yahoo.com, на моју емајл дословце каже на посрбљеном енглеском језику да ће ми направити блокаду 
употребе мога компјутера. ( страна 3). Обратио сам се за заштиту провајдеру Одговор сам добио 09.10.-2015.године, 
страна 1. Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје претње, што се види у Белој 
архиви ЕУНЕТ-а. 
Мене је лично хапсио .у Београду 1980-их година душевни злоуотребљени болесник Насер Орић, касније кољаш и крволок 
1990-их година у Братунцу и Сребреницу),, који је тада био на дужности у СУП-у касније и у личном обезбеђењу 
Слободана Милошевића., што је описано у мојој књизи. 
Носилац сам престижног међународног признања Bruce Evoy Memorial Award ( www.isil.org), додељеног у Парламенту 
Копенхагену марта 1999.године, и других међународних признања. Усташки фратри су наредили затворенцима 
брата и ујака моје мајке покојне Зоре Крсмановић (1914-2002, девојачко презиме Поповић), из Братунца- Сребренице, 
Светога Саву јануара 1942.године. Моји сродници су спашавали Јевреје од Холокауста, усташе су поклале двадесетак 
Другог светског рата, а неке и 1990-их година у Источној Босни, почетком 1990-их година.. 
На делу су продужени покушаји да ме заваде са поретком у Србији, представљајући ме као некакву бунтовну стално 
ровари против власти. 
Нажалост, ове снаге мрака и дан данас овде завађају народ и власт, све и свакога, као што су то чиниле вековима- то је 
та злогласна ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ 
завађаним народима произилазио страховити MAGNUM CRIMEN, крвави ратови и самоистребљење, сада по 
политичкој основи. 
Иза описаних сметњи мени, се налазе појединци србофоби из суседних држава, који нажалoст опстају инфилтрирани 
у подземљу Србије, одакле сеју разарање народа. 
Трагична је чињеница по све нас, да ови сегменти то чине недовољно ометано од званичног поретка. 
Дошао је час освешћења, геополитичка слика света се драстично мења, долазе нова времена, и да над попом има поп. 
Коалиција САД-РУСИЈА-НЕМАЧКА 
дефинитивно превагнуле и свет је сада другачији. 
Дошло је време да се Јужни Словени ослободе од вишевековног нечувеног зла и дестр укције. Трагичан је податак да су 
исти ти који су поклали за време наставили да злоупотребљавају недораслу комунистичку власт у Србији да 
покушавају да наставе да прогоне оне моје сроднике који су побегли у Србију Докази: 
БЕЛЕ КЊИГЕ: 
-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 
-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 
-http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- - 
-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 
- БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.- --- 
-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА . 
АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН САГА О .. ИЋИМА: 
Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица 1940-1953-http\\:enlite.org/sage/1.doc 
Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1953-1965-http://enlite.org/sage/2.pdf 
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Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 
Сага о ... ићима Tom 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-1992.године- http://enlite.org/sage/4.pdf 
Сага о ...ићима Tom 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-http://enlite.org/sage/5.pdf 
( пише том 6-2005 до 2016). 
Kaznena psihijatrija-ko je ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 
Многи корисници компјутера и интернета се слично жале као и ја, да им ометају употребе компјутера. 
Овакве злоупотребе су дело мафијаша и енормних транзиционих богаташа, тајкуна, да и на тај начин слабе држву 
могу да им се, да им се остарио и изнурен народ не може одупрети, да несметано приватизују, пљачкају, краду, 
службама, да се енормно богате, да ослабе оне који ће тражити повраћај одузете имовине, накнаду штета, да туже 
за кривична дела, да не обелодане њихова недела. 
Поредак Србије треба да им се енергично одупре, или ће Србија и њен народ све убрзаније од њих бити гурани Томислав 
Крсмановић: РАЗОРЕН ЛИЧНИ РАЧУНАР, ПОЧИЊЕН МОНСТРУОЗАН ДУХОВНИ ЗЛОЧИН- 
КОЈОЈ САМ РАДИО НЕКОЛИКО ГОДИНА, НЕСТАЛЕ СВЕ ЕМАЈЛ ПОРУКЕ И ВИШЕ ХИЉАДА ФАЈЛО 
19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе, изгубио сам много новца, времена и труда, 
10.6.2016.новац и купио нов компјутер. ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 
Том приликом је почињен је монструозан духовни злочин, нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима То 
сам радио неколико година. Предочавам да је 1 априла 2000.године заплењена моја лична и страначка архива, у 
мојих необјављених књига, а децембра 1981 године је заплењен рукопис моје књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИ 
1975.године су заплењивана моја документа и рукописи. 
Чиме су почињени монструозни духовни злочини, равни инквизиторском спаљивању јеретичких књига. 
Овом терористичком нападу је претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним рачунаром, кочење, застоји, 
учестале поправке, био сам изложен несносном стресу, застоју свих за мене значајних активности које обављам сам 
време, а нарочито сам исцрпљен финансијски. Лично ја, и моји смо запали у дугове, не можемо због тога гладујемо. 
Живимо у страху да нам на врата не дођу судски извршиоци, да ми не продају стан и да се нађем на 
У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета ограничено. куповао 
нове рачунаре, или дограђивао модерније компоненте, компјутер су прегледали овлашћени стручњаци установивши да 
је исправан, изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера. 
У временском периоду од 1975 укључујући време пре појаве компјутера, долазило је до учесталих заплене преписке, 
телефона, сметњи у употреби факса. 
Докази: 
-на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве сведока и стручњака, .http://За ово 
време сам био жртва деценијских кршења мојих законских права, без стварног повода са моје стране, рехабилитован 
Решењем Вишег суда у Београду од 14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта психијатрије у 
политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. Доказ: -Бела књига рехабилитација--http://У прилогу линкови 
мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до данашњих дана, и моје породице,се виде Другом светском рату, 
Јасеновац, моји су спашавали Јевреје ( Том 1). За време мога боравка у Бриселу Белгија до 1974.године, бранио сам се од 
албанских политичких емиграната ( Том 3), непријатељска анти с рпска емиграција, поклали тридесетак мојих 
сродника у Другом светском рату у Сребреници и околини, који су ме по повратку у Београдау, опањкала и завадила са 
званичним поретком., Мене је лично хапсио Насер Орић 1980 их година док Србије ( Томови 3 и 4) 
Нажалост, у полицијском апарату Србије су постојали обманути и изманипулисани Титови и М 
задојени ранијим предрасудама према мени, који су и после завођења вишепартијског система 
и касније, наставили да ме злостављају. 
Мени су органи МУП-а Србије недавно јасно саопштили да ми овакве злоупотребе не чине њихови органи, него 
организованиох хакерских група, и да се државне установе боре са њима јер им обарају сајтове и праве друге Да је оваква 
тврдња МУП-а Србије заснована на чињеницама је доказ да су мене напале физички две особе. УБИЋЕМО 
ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми надзоравају лични рачунар. 
Патрола Полицијске станице је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 2015 године, 
минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је 
Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без 
стране, кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, 
полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало рвање по тротоару. Том приликом су га органи извршили 
увид у његове личне податке. 
ОУП Раковица је подносилац пријаве обавестио да је 11 октобра 2015.године око 18 часова, на аутобуској станици 2, на 
улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без икаквог повода са његове стране био у сличним околностима 
неприликама од стране поодраслог дечака, који му је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, руци, 
уперивши у њега као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу бум. Мој отац 
надзире твој компјутер````. 
Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и могле повезаност. 
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Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног поретка, и да 
компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам од тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете 
повезани са домаћим илегалним подземљем, или са страним обавештајним службама? 
Да ли је ово дело страних хакера, који желе да подносиоца пријаве завађају са нашом власти у Србији? Да ли су 
државама и терористичким групама? 
Симптоматично је да је 1 децембра 2015 године, из мога INBOX-a налога Books@eunet.rs, одједном нестало неколико 
порука, међу њима и оних које се тичу овога насилничког акта. 
Добио сам емајл порука послату 8.10.2015.године, од стране особе која се потписује са Свети Стеван , email adresa –
svetistevan@yahoo.com, на моју емајл дословце каже на посрбљеном енглеском језику да ће ми направити блокаду 
употребе мога компјутера. ( страна 3). Обратио сам се за заштиту провајдеру Одговор сам добио 09.10.-2015.године, 
страна 1. Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје претње, што се види у Белој 
архиви ЕУНЕТ-а. 
Мене је лично хапсио .у Београду 1980-их година душевни злоуотребљени болесник Насер Орић, касније кољаш и крволок 
1990-их година у Братунцу и Сребреницу),, који је тада био на дужности у СУП-у касније и у личном обезбеђењу 
Слободана Милошевића., што је описано у мојој књизи. 
Носилац сам престижног међународног признања Bruce Evoy Memorial Award ( www.isil.org), додељеног у Парламенту 
Копенхагену марта 1999.године, и других међународних признања. Усташки фратри су наредили затворенцима 
брата и ујака моје мајке покојне Зоре Крсмановић (1914-2002, девојачко презиме Поповић), из Братунца- Сребренице, 
Светога Саву јануара 1942.године. Моји сродници су спашавали Јевреје од Холокауста, усташе су поклале двадесетак 
Другог светског рата, а неке и 1990-их година у Источној Босни, почетком 1990-их година.. 
На делу су продужени покушаји да ме заваде са поретком у Србији, представљајући ме као некакву бунтовну стално 
ровари против власти. 
Нажалост, ове снаге мрака и дан данас овде завађају народ и власт, све и свакога, као што су то чиниле вековима- то је 
та злогласна ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ 
завађаним народима произилазио страховити MAGNUM CRIMEN, крвави ратови и самоистребљење, сада по 
политичкој основи. 
Иза описаних сметњи мени, се налазе појединци србофоби из суседних држава, који нажалoст опстају инфилтрирани 
у подземљу Србије, одакле сеју разарање народа. 
Трагична је чињеница по све нас, да ови сегменти то чине недовољно ометано од званичног поретка. 
Дошао је час освешћења, геополитичка слика света се драстично мења, долазе нова времена, и да над попом има поп. 
Коалиција САД-РУСИЈА-НЕМАЧКА 
дефинитивно превагнуле и свет је сада другачији. 
Дошло је време да се Јужни Словени ослободе од вишевековног нечувеног зла и дестр укције. Трагичан је податак да су 
исти ти који су поклали за време наставили да злоупотребљавају недораслу комунистичку власт у Србији да 
покушавају да наставе да прогоне оне моје сроднике који су побегли у Србију Докази: 
БЕЛЕ КЊИГЕ: 
-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 
-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 
-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 
-http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- - 
-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 
- БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.- --- 
-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА . 
АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН САГА О .. ИЋИМА: 
Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица 1940-1953-http\\:enlite.org/sage/1.doc 
Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1953-1965-http://enlite.org/sage/2.pdf 
Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 
Сага о ... ићима Tom 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-1992.године- http://enlite.org/sage/4.pdf 
Сага о ...ићима Tom 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-http://enlite.org/sage/5.pdf 
( пише том 6-2005 до 2016). 
Kaznena psihijatrija-ko je ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 
Многи корисници компјутера и интернета се слично жале као и ја, да им ометају употребе компјутера. 
Овакве злоупотребе су дело мафијаша и енормних транзиционих богаташа, тајкуна, да и на тај начин слабе држву 
могу да им се, да им се остарио и изнурен народ не може одупрети, да несметано приватизују, пљачкају, краду, 
службама, да се енормно богате, да ослабе оне који ће тражити повраћај одузете имовине, накнаду штета, да туже 
за кривична дела, да не обелодане њихова недела. 
Поредак Србије треба да им се енергично одупре, или ће Србија и њен народ све убрзаније од њих бити гурани __,_._,___ 
, 
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Томислав Крсмановић: Онемогућен сам да обавим компјутерску 
припрему књиге Сага о ...ићима, Том 6, Пијанац крииве Дрине. 
Очекујући светлост са неких удаљених звезда. 
Завршио сам писање овог тома, и дао фајлове у копирницу, да их ставе на дискове, 
добио сам урађено, како год почнем, све се испремешта. Радим по цео дан дотерам, 
онда се све измеша. Обавештавам да је јуна 2016.године овај исти том , на коме сам 
радио две године, нестао из мога компјутера којом приликом је компјутер уништен. 
Јавност је упозната са вишегодишњим перманентним и врло интензивним ометањима у 
раду на моме компјутеру, отимачинама фајлова, и запленама 20 рукописа необјављених 
књига. Што се наставља. 
Иза овога насиља и отимачине књиге и цензуре стоје они којима сметам, јер захтевам 
накнаду почињене штете и повраћај одузетог, и залажем се за добробит нашег народа. 
Починиоци, а то су они који су се енормно обогатили у транзицији, под утицајем 
блиског гео окружења, које Србију и Србе изазива на недипломатичност, њих 
злоупотребљава и подстиче у међусобне заваде, и подмеће им кујкавичје јаје 
антисемитизма, да тако Србе изолује, тајкунима суфлира да се не обави правично 
обештећење, накнаде штете, повраћаји имовине, да уместо тога гурају становнике и 
потражиоце да остаре, оболе, и да тако буду онемогућени да остваре њихова права. 
Енормни богаташи плаћају гладне минималним сумама да по цео дан и ноћ ометају 
појединце да раде на личним рачунарима,обучили су их да раде на компјутерима, дали 
им личне рачунаре, и тако многима претварају животе у несносне стресове и кошмар. 
Молим да узмете ове чињенице к` знању и реагујете на начин који сматрате као 
уместан и могућ са ваше стране? Не дозволимо лешинарима да Србију покопају што су 
зацртали. 
Томислав Крсмановић 
Томислав Крсмановић: Дрска блокада личног рачунара -уз претње 
насиљем. 
Младалачки деликвенти пљачкају, краду, злостављају, све до учесталих убистава 
незаштиђених грађана. Србија дрхти у страху пред њима. 
Држава се брани да је немоћна, јер се ради о младима који наводно не падају под 
ефикасан удар закона. 
Иза ових криминалаца се налазе моћници који их злоупотребљавају, усмеравајући их 
на све оне који им на било који начин престављају сметњу, или који нису по било чему 
по њиховој вољи. 
Није крива стока када оде у зијан, крив ја власник. 
Идентитет оних који усмеравају ове младе разбојнике се може видети у списку 
најбогатијих у Србији. 
У мутном се лови. 
Њима одговара ванредна ситуација преплaшен, остарео и изнурен народ. Да им се не 
може одупрети, да могу харати по Србији, пљачкати, красти, приватизовати за 
багателу, спречити све оне који захтевају рехабилитацију, обештећење, повратак 
одузетог, који очекују судску правду, лустрацију. 
Открили су нове путеве стварања хаоса и метежа. Све се више лаћају оних који су 
гладни и живе у беди. А добро је познато да такви маргинални сегменти Србије лишени 
средстава за живот, доживљавајући да су одбачени и презрени од богатијих, поврх 
свега које краси нарочита психологија, су склони да зачас на друге усмере мржњу,све 
до тешко замисливих садистичких изживљавања. Спремни да за мале паре чине велика 
зла овом напаћеном и незаштићеном народу. Све до убистава. 
Они истински дестабилизују Србију. 
Србија ћути. 
Полиција се жали да за поједине прекршиоце упуте судским органима на десетине 
кривичних пријава за тешка кривична дела, а да судови не реагују. Судови са своје 
стране доживљавају да не смеју да овакве деликвенте поцесуирају због `` виших 
разлога``, ``тако захтевају они одозго``. 
Полицајце криминалци бију или убијају, по зидовима се могу видети натписи `` Смрт 
мурији``. 
Чиме су прекршиоци закона у Србији охрабрени до те мере да је Србија такорећи 
оборена на колена пред њима. 
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Замислимо да пси луталице нападају грађане, да их има толико, да се размноже, да 
нико не сме да их одбије, удари, да власници никоме не одговарају, у Србији би настао 
метеж. То би тако потсетило на филм Хичкока `` The birds``,ПТИЦЕ., неспутана 
најезда птица је дестабилизовала читаву свемоћну државу. 
Тако су криминалци и мафијаши дестабилизовали Србију. 
Закон важи за све без обзира на етничку припадност. 
Србији пију крв и сокове криминалци, од оних `` великих`` да оних кокошара и 
пилићара. Не присвајају незаконито туђе, не узурпирају туђа права, само они доле, 
нити гладни и агресивно распамећени сегменти становништва Србије, крађа и 
угрожавања туђих права су ушли у све поре друштва, све до врха друштвене пирамиде.. 
Нама су познати масовни случајеви неометаних поткрадања старих и немоћних , 
болесних, у зградама, све до тријумфа јачег и асоцијалног у породицама. И то не од 
стране мањинских народа, или од стране гладних, него од Срба психопата , који нису 
гладни. Не ради се о гладнима него о онима који посежу за туђим, јер знају да неће 
бити судских санкција. 
Јавност је упозната са вишегодишњим перманентним и врло интензивним ометањима у 
раду на моме компјутеру, отимачинама фајлова, и запленама 20 рукописа необјављених 
књига. 
Што се наставља. 
Био сам физички нападнут последњих година у два наврата од уличара, уз претње 
смрћу и јаросне повике`` Убијам полицајце``, `` Контролишем твој кoмпјутер``. 
Да их шаљу распамећени моћници из дубоких врхова државе се видело и по томе што 
је упркос ефикасне акције полиције Прекршајни суд се према мени на рочишту маја 
прошле године односио агресивно претећи. Два починиоца нису приведена правди. 
Бивају охрабрени 
Иза актуелне блокаде мога личног рачунара стоје исти они они који злоупотребљавају 
младалачке деликвенте да Србију неометано дестабилизују, јер им сметам, што 
захтевам накнаду почињене штете и повраћај одузетог, и залажем се за добробит нашег 
народа. 
Починиоци су они који су се енормно обогатили у транзицији. Они бивају под утицајем 
блиског гео окружења, подстицани на недипломатичност, њих подмукло 
злоупотребљавају, подстичући их у међусобне заваде, подмећући им подло кукавичје 
јаје антисемитизма, да тако Србе изолује. Гео окружење тајкунима суфлира да се не 
обави правично обештећење, накнаде штете, повраћаји имовине. Да уместо тога, гурају 
становнике и потражиоце да остаре, оболе, и да тако буду онемогућени да остваре 
њихова права. 
Енормни богаташи плаћају агресивне гладне деликвенте, минималним сумама да по 
цео дан и ноћ ометају појединце да раде на личним рачунарима, укључујући и мене, 
обучили су их да раде на компјутерима, дали им личне рачунаре. 
И тако многима претварају животе у несносне стресове и кошмар. 
Томислав Крсмановић 
 

Томислав Крсмановић.  

Станка Пауновића  70, 11090 Београд. НВО-Покрет за заштиту људских права, председник, тел.011-
3511829, Моб.тел-064-3095176. Books@eunet.rs. www.isil.org. Википедија. Архив САНУ. 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ  КРИМИНАЛ  МУП-а Србије.         

Поштовани, 

Позивам се на мој поднесак од 17.6. 2016.године, у вези сметњи у употреби мога личног рачунара.  

 После претњи  моме рачунару од стране особе која наступа под именом Свети Стеван,  
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Stevanovic,svetistevan@yahoo.com, 10 маја из мога личног рачунара је нестало  неколико хиљада емајл 
порука, од великог значаја за мене, са врло вредним подацима. Неколико дана након тога мој лични 
рачунар је у два наврата оштећен и коначно стављен ван употребе. Изгубио сам много новца, времена и 
труда, Од истога сам добио  емајл поруку послату 8.10.2015.године, email adresa –
svetistevan@yahoo.com,  на моју емајл адресу  books@eunet.rs,, у којој ми дословце каже на посрбљеном 
енглеском језику да ће ми направити блокаду употребе мога компјутера. Обратио сам се за заштиту 
провајдеру ЕУНЕТ рс,. дана  8.10.2015.год. Одговор сам добио 09.10.-2015.године. Иста особа ми је и 
раније у више наврата слично претила, и остваривала своје претње, што се види у Белој књизи , а такође 
се налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 

Нови компјутер сам  инсталирао 11.6.2016.године и установио да је исправан експерт  Бојан Новак, 
мобилни телефон 062-9626394. 

Починиоци су тада запретили да ће наставити да праве сметње.  

Исти почиоц   svetistevan@yahoo.com, ми је данас 7 августа поново запретио да ће ми разорити мој 
лични рачунар ,као прошли пут. 

ДОКАЗ: Његова порука од 7 августа 2016.године, послата данас  7 августа  на моју амајл адресу 

-------- Forwarded Message --- 

Тема:  
Re: Ovo se nalazi u mоme 
hodniku. 

Датум:  
Sun, 7 Aug 2016 11:55:23 
+0200 

За:  
Svetisav Stevanovic 
<svetistevan@yahoo.com> 

Прима: 
Tomislav Krsmanovic 
<books@eunet.rs> 

  

. Iduce nedelje ti dolazi crni petak. Tvoj racunar će da bude ociscen . 

General, Marsal i Vožd. 
 
Envoyé de mon iPad 

Мени су органи МУП-а  Србије недавно јасно саопштили да ми овакве злоупотребе не чине њихови 
органи, него да је то дело организованих хакерских група, и да се државне установе  боре са њима јер им 
 обарају сајтове и праве друге сметње. О упадима страних и домаћих  криминалаца у сајтове у Србији се 
увелико пише и у мас медијима, и наша полиција се труди да исте спречи. 
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Да је оваква тврдња МУП-а Србије заснована на чињеницама  је доказ да су  мене  напале физички две 
особе. уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми  надзоравају лични 
рачунар. 

ДОКАЗИ- ОУП Раковица, који су иозвршили увиђај. 

Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и 
могле би имати заједничку нит и повезаност. 

Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног 
поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам  од 
тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете власти, могуће је да су повезани са домаћим илегалним 
подземљем, или са страним обавештајним службама из локалног гео окружења? 

Да ли је ово дело страних хакера, који желе да подносиоца пријаве завађају са нашом власти у Србији? 
Да ли су у  спрези са страним државама и терористичким групама? 

Стицајем несретних околности сам у време Тита и Милошевића био услед погрешних процена 
оквалификован као `` непријатељ``. У  прилогу линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот 
до данашњих дана, и моје породице,се виде страдања од усташа у Другом светском рату, Јасеновац, 
моји су спашавали Јевреје ( Том 1). . Усташки фратри су наредили несрпским затвореницима  да маљем 
убију рођеног брата и ујака моје мајке покојне Зоре Крсмановић (1914-2002,  девојачко презиме 
Поповић), из Братунца- Сребренице, у Јасеновцу на Светога Саву јануара 1942.године. Моји сродници 
су спашавали Јевреје од Холокауста, усташе су поклале двадесетак сродника за време  Другог светског 
рата, а неке и 1990-их година у Источној Босни, почетком  1990-их година.. 

За време мога боравка у Бриселу Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од 
албанских политичких емиграната ( Том 3), непријатељске анти српске емиграције, истих  оних  који суј 
поклали  двадесетак  мојих сродника у Другом светском рату  у Сребреници и околини,  који су ме по 
повратку у земљу преко својих људи у Београдау, опањкала и завадила са званичним поретком.  Мене је 
лично хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 

За ово време  сам био жртва  деценијских кршења мојих законских права, без стварног повода са моје 
стране, због лоших процена и завада, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду  од 
14.2.2012.године, оглашен жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у политичке 
сврхе, и друго, са правом на накнаду штете.  

Доказ: -Бела књига рехабилитација--http://enlite.org/bela/02.doc 

У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета 
ограничено, услед лоших процена и завађања са поретком од стране наведених особа..  

Докази:  

ДОКАЗИ: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација--http://enlite.org/bela/04.doc 

Нажалост, ове снаге мрака и дан данас покушавају да овде завађају народ и власт, све и свакога, као што 
су то чиниле вековима- то је та злогласна ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ-Divider et impera.  из кога је међу 



 192 

завађаним народима произилазио страховити MAGNUM CRIMEN, крвави ратови и самоистребљење, 
сада по политичкој основи. 

 Иза описаних сметњи мени, се налазе појединци србофоби из суседних држава, који нажалoст опстају 
инфилтрирани у подземљу Србије, одакле  сеју разарање и пропаст Србије и њеног народа. 

 Дошао је час освешћења, геополитичка слика света се драстично мења,  долазе нова времена, и да над 
попом има поп. Коалиција САД-РУСИЈА-НЕМАЧКА  још неке друге државе, су дефинитивно 
превагнуле и свет је сада другачији.  

 Не дозволимо Светом Стевану, и сличним протувама да нас завађају. 

Докази:   

  

БЕЛЕ КЊИГЕ: 

  

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 

-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 

-http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- - 

-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 

- БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.- ---   

-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА . 

  

АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН САГА О .. ИЋИМА: 

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1940-1953-http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1953-1965-http://enlite.org/sage/2.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ... ићима Tom 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-1992.године- 
http://enlite.org/sage/4.pdf 
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Сага о ...ићима Tom 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-
http://enlite.org/sage/5.pdf 

( пише том 6-2005 до 2016). 

Kaznena psihijatrija-ko je  ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 

Изволите поступити у оквиру ваших овлашћења и компетенција  да би ме заштитили и мој компјутер 
који је нов, да не буде поново оштећен, или разорен- 

с`поштовањем 

Томислав Крсмановић  

 
On 8/7/2016 10:45 AM, Tomislav Krsmanovic wrote: 

 

 

Na podu hodnika moga stana su citulje. Stuk se. Dolazi vam novi stres. Videcu citulju na kapiji zgrade. 

Colonel CIA                                                                                         Полковник НКВД 
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On 8/6/2016 6:31 PM, Svetisav Stevanovic wrote: 
Крсмановић, кењаш ли кењаш. Уместо што сереш упиши се на курс информатике и твој рачунар ће да 
ради без грешке. То што ти не знаш да користиш рачунар је твој проблем. Ти сибгоримодвСоње 
Бисерко  
Ти си серко а Бисерко је за тебе краљица. Искењај се већ једном и престани да сереш. 
 
Envoyé de mon iPad 
 
Le 6 août 2016 à 09:56, Tomislav Krsmanovic books@eunet.rs [SrpskaInformativnaMreza] 
<SrpskaInformativnaMreza-noreply@yahoogroups.com> a écrit : 

Томислав Крсмановић: РАЗОРЕН  ЛИЧНИ  РАЧУНАР,  ПОЧИЊЕН  МОНСТРУОЗАН  ДУХОВНИ 
ЗЛОЧИН-НЕСТАЛА  КЊИГА  НА  КОЈОЈ  САМ  РАДИО  НЕКОЛИКО  ГОДИНА, НЕСТАЛЕ СВЕ 
ЕМАЈЛ ПОРУКЕ  И ВИШЕ ХИЉАДА ФАЈЛОВА И ТЕКСТОВА. 

  

19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе, изгубио сам много новца, времена и 
труда, 10.6.2016.године сам позајмио новац и купио нов компјутер. ДОКАЗ: Малопродајни рачун број 
:16-3298-0006003 

Том приликом је почињен је монструозан духовни злочин,  нестала је из рачунара моја књига Сага о 
..ићима Том 6, ( 2005-2016) на којој сам радио неколико година. Предочавам да је 1 априла 2000.године 
заплењена моја лична и страначка архива, укључујући рукописе 20 мојих необјављених књига, а 
децембра 1981 године је заплењен рукопис моје књиге КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА,  у више наврата од 
1975.године  су заплењивана моја документа и рукописи. 

Чиме су почињени монструозни духовни злочини, равни инквизиторском  спаљивању јеретичких књига. 

Овом терористичком нападу је претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним рачунаром, 
кочење, застоји, упади у систем, учестале поправке, био сам изложен несносном стресу, застоју свих за 
мене значајних активности које обављам на компјутеру, изгубио сам време, а нарочито сам исцрпљен 
финансијски. Лично ја, и моји смо запали у дугове, не можемо због тога  да плаћамо дажбине, 
гладујемо. Живимо у страху да нам на врата не дођу судски извршиоци, да ми не продају стан и да се 
нађем на улици. 

У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета 
ограничено. Од 1998.године сам куповао нове рачунаре, или дограђивао модерније компоненте, 
компјутер су прегледали овлашћени стручњаци за рад са рачунарима, установивши да је исправан, 
изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера.  
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У временском периоду  од 1975 укључујући  време пре појаве компјутера,  долазило је до  учесталих 
заплене преписке,  искључења телефона, сметњи у употреби факса. 

Докази:  

-на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве сведока и стручњака, 

.http://enlite.org/bela/04.doc.. 

За ово време  сам био жртва  деценијских кршења мојих законских права, без стварног повода са моје 
стране, због чега сам рехабилитован Решењем Вишег суда у Београду  од 14.2.2012.године, оглашен 
жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, и друго, са правом на 
накнаду штете. Доказ: -Бела књига рехабилитација--http://enlite.org/bela/02.doc 

У  прилогу линкови мојих 6 књига, у којима је описан цео мој живот до данашњих дана, и моје 
породице,се виде страдања од усташа у Другом светском рату, Јасеновац, моји су спашавали Јевреје ( 
Том 1). За време мога боравка у Бриселу Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам 
се од албанских политичких емиграната ( Том 3), непријатељска анти с рпска емиграција, истих  оних 
 који суј поклали  тридесетак мојих сродника у Другом светском рату  у Сребреници и околини,  који су 
ме по повратку у земљу преко својих људи у Београдау, опањкала и завадила са званичним поретком., 
Мене је лично хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 

Нажалост, у полицијском апарату Србије су постојали обманути и изманипулисани Титови и 
Милошевићеви кадрови, задојени ранијим предрасудама према мени,  који  су и после завођења 
вишепартијског система у Србији, 1990.године, и касније, наставили да ме злостављају.  
  

Мени су органи МУП-а  Србије недавно јасно саопштили да ми овакве злоупотребе не чине њихови 
органи, него да је то дело организованиох хакерских група, и да се државне установе  боре са њима јер 
им  обарају сајтове и праве друге сметње. 

Да је оваква тврдња МУП-а Србије заснована на чињеницама  је доказ да су  мене  напале физички две 
особе. уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми  надзоравају лични 
рачунар. 

Патрола Полицијске станице  је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 
2015 године, око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка 
Пауновића 39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-
а Србије), са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без икаквог повода са моје стране, 
кога нисам никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима казао дословце: `` Не плашим се 
никога, не плашим се полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало рвање  по тротоару. 
Том приликом су га органи полиције  привели и извршили увид у његове личне податке.  

 ОУП Раковица  је подносилац пријаве обавестио да је 11 октобра 2015.године око 18 часова, на 
аутобуској станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са његове стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који му је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` ,држао 
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је нешто у руци, уперивши у њега као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не 
плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој компјутер````.  

Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и 
могле би имати заједничку нит и повезаност. 

Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног 
поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам  од 
тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете власти, могуће је да су повезани са домаћим илегалним 
подземљем, или са страним обавештајним службама? 

Да ли је ово дело страних хакера, који желе да подносиоца пријаве завађају са нашом власти у Србији? 
Да ли су у  спрези са страним државама и терористичким групама? 

Симптоматично  је да је 1 децембра 2015 године, из мога  INBOX-a налога Books@eunet.rs, одједном 
нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се тичу овога насилничког акта.  

Добио сам емајл порука послату 8.10.2015.године, од стране особе која се потписује са Свети Стеван , 
email adresa –svetistevan@yahoo.com,  на моју емајл адресу  books@eunet.rs,, у којој ми дословце каже на 
посрбљеном енглеском језику да ће ми направити блокаду употребе мога компјутера. ( страна 3). 
Обратио сам се за заштиту провајдеру ЕУНЕТ рс,. дана  8.10.2015.год. Одговор сам добио 09.10.-
2015.године, страна 1. Иста особа ми је и раније у више наврата слично претила, и остваривала своје 
претње, што се види у Белој књизи , а такође се налази и у архиви ЕУНЕТ-а. 

  

Мене је лично хапсио .у Београду 1980-их година душевни злоуотребљени болесник Насер Орић, 
касније кољаш и крволок 1990-их година у Братунцу и Сребреници ( кривац број 1 за Сребреницу),, који 
је тада био на дужности у СУП-у  касније и у личном обезбеђењу Слободана Милошевића., што је 
описано у мојој књизи. 

  

Носилац сам престижног међународног признања Bruce Evoy Memorial Award ( www.isil.org), додељеног 
у Парламенту Данске у Копенхагену марта 1999.године, и других међународних признања. Усташки 
фратри су наредили затворенцима  да маљем убију рођеног брата и ујака моје мајке покојне Зоре 
Крсмановић (1914-2002,  девојачко презиме Поповић), из Братунца- Сребренице, у Јасеновцу на Светога 
Саву јануара 1942.године. Моји сродници су спашавали Јевреје од Холокауста, усташе су поклале 
двадесетак сродника за време  Другог светског рата, а неке и 1990-их година у Источној Босни, 
почетком  1990-их година.. 

На делу су продужени покушаји   да ме заваде са поретком у Србији, представљајући ме као некакву 
бунтовну и сумњиву особу, која стално ровари против власти. 

Нажалост, ове снаге мрака и дан данас овде завађају народ и власт, све и свакога, као што су то чиниле 
вековима- то је та злогласна ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ-Divider et impera.  из кога је међу завађаним 
народима произилазио страховити MAGNUM CRIMEN, крвави ратови и самоистребљење, сада по 
политичкој основи. 
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Иза описаних сметњи мени, се налазе појединци србофоби из суседних држава, који нажалoст опстају 
инфилтрирани у подземљу Србије, одакле  сеју разарање и пропаст Србије и њеног народа. 

  

Трагична је чињеница по све нас, да ови сегменти то чине недовољно ометано од званичног поретка. 

  

Дошао је час освешћења, геополитичка слика света се драстично мења,  долазе нова времена, и да над 
попом има поп. Коалиција САД-РУСИЈА-НЕМАЧКА  још неке друге државе, су дефинитивно 
превагнуле и свет је сада другачији. 

  

Дошло је време да се Јужни Словени ослободе од вишевековног нечувеног зла и дестр укције. Трагичан 
је податак да су исти ти који су поклали  за време Другог светског рата моје сроднике, наставили да 
злоупотребљавају  недораслу  комунистичку власт у Србији да покушавају да наставе да прогоне оне 
моје сроднике који су побегли у Србију од ватиканске каме. 

  

Докази:   

  

БЕЛЕ КЊИГЕ: 

  

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 

-http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- -- 

-http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- - 

-http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 

- БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.- ---   

-http://enlite.org/bela/04.doc.БЕЛА . 
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АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН САГА О .. ИЋИМА: 

Сага о .. ићима Tom 1, ВИСКИ, ВОТКА, Шљивовица  1940-1953-http\\:enlite.org/sage/1.doc 

Сага о ...ићима, Tom 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА, 1953-1965-http://enlite.org/sage/2.pdf 

Сага о ... ићима Tom 3, РОМАН О БРИСЕЛУ 1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf 

Сага о ... ићима Tom 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1979-1992.године- 
http://enlite.org/sage/4.pdf 

Сага о ...ићима Tom 5, PUZZLE-ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСКИХ НАРОДА-
http://enlite.org/sage/5.pdf 

( пише том 6-2005 до 2016). 

Kaznena psihijatrija-ko je  ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/ 

 
 

Многи корисници компјутера и интернета  се слично жале као и ја, да им ометају употребе компјутера. 

Овакве злоупотребе су дело мафијаша и енормних транзиционих богаташа, тајкуна, да и на тај начин 
слабе држву и народ Србије, да не могу да им се,  да им се остарио и изнурен народ не може одупрети, 
да несметано приватизују, пљачкају, краду, буду вечито у тајним службама, да се енормно богате, да 
ослабе оне који ће тражити повраћај одузете имовине, накнаду штета, да спрече лустрацију, да их не 
туже за кривична дела, да не обелодане њихова недела. 

Поредак Србије треба да им  се енергично одупре, или ће Србија и њен народ све убрзаније од њих бити 
гурани и слупани  на дну амбиса.  
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Томислав 

Крсмановић                                                                                                                                                     

15.8.2016.године 

Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs,  

Википедија, Архив Сану. www.isil.org. 

 

Вандализам тајкунских разбојника,  уништавање инсталација у стану, онемогућен нормалан 

живот. 

KO JE OВДЕ ЛУД? 

 

По повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула ове године, затекао 

сам померане ствари у стану. Од тада до данас је уследила црна серија мрачног хорора мога 

свакидашњег живота, све до уништавања инсталација и парализе стамбених погодности : 

-изненадно је пукла цев испод каде, настала је мала поплава, процурила вода у стан испод  

-од  1 овог месеца доживљавам истинску застрашујућу агресију, из дана у дан долазе нови ударци, 

плашим се када се вратим у стан какву ћу нову хаварију затећи. 2 август пршти вода испод цеви 

ВЦ шоље, некако поправљам, 5 август, вода куља испод ВЦ шоље, све до данас. ВЦ је 

неупотребљив. 

-11 август изненадна нова хаварија са електричним шпоретом 

-пуцају грејач водокотлића у кухињи, ТВ, радио, експлодирају сијалице у ходнику, у 

просторијама 

Хапшења због ненасилних речи, осуде, казне, отимачине, пљачке, физички  обрачуни, насиље, то 

траје од 1971.године до данас,  судски трошкови,  оправке личног рачунара и необичних кварова  

и свакојаких нејасних врло стресних неприлика .  

 

У правом смислу речи сам банкротирао, немам новца да платим поправке,  за храну, у минусу сам 

на свим рачунима, почињем да живим као преисторијски човек у станu без неопходних инст 

алација.  

 

Сваки дан живим у страху од нове хаварије и насиља. 

 

-новембра прошле годне је изненада експлодирао скоро нов бојлер, морао сам да купим нов. 

-помагао сам годинама незапосленог сина, повремено и   млађег брата 

-физички сам недавно нападнут два пута,  уз претњу смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ, 

надзоравамо твој компјутер, и то . у четвртак 26 новембра 2015.године, без икаквог повода са моје 

стране, нападача нисам никада видео пре тога. и 11 октобра прошле године  такође без икаквог 

повода са моје  од стране поодраслог дечака, који ми је претио убиством и узвикивао бесно:`` 

Убићу те, овако, бум, бум`` ,држао је нешто у руци, уперивши у мене као пушку.Узвикнуо је 

неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. 

Мој отац надзире твој компјутер````.  
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Докази: ОУП Раковица који је извршио увид. 

-симптоматично  је да ми је 1 децембра прошле  године, из INBOX-a налога Books@eunet.rs, 

одједном нестало неколико хиљада важних порука, међу њима и оних које се тичу овога 

насилничког акта.  

-из дана  дан се све до данас настављају истинске провокације и сметње у  раду на моме личном 

рачунар у. А то траје годинама. 19 маја ове године је мој исправан лични рачунар , у добром 

стању, стављен ван употребе, изгубио сам много новца на поправке, много времена и труда, 

нестали су заувек рукописи моје књиге на којој  сам радико неколико година, на хиљаде фајлова  

емајл порука. Сви флешови су се испразнили, све је нестало што је тамо било снимљено. 

10.6.2016.године сам позајмио новац и купио нов компјутер. Нови компјутер је инсталирао 

11.6.2016.године и установио да је исправан експерт  Бојан Новак, мобилни телефон 062-9626394. 

ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 

 

Починиоци прете да ће разорити и нов компјутер. 

 

-у   линку  Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, су  дати докази-и изјаве 

сведока и стручњака, за време од 1975 до данас, о насилничким актима,  укључујући и време пре 

појаве компјутера, заплену преписке,  заплену рукописа необјављених књига, искључење 

телефона,  факса. У овом временском периоду су била драстично ускраћивани моја права на 

преписку, употребу телефона и факса, а од 1997.године мога личног рачунара и интернета. Менеи 

прете непознате особе убиством, моме здрављу и мојих блиских,  преко интернета и на  јавним 

местима. 

ДОКАЗИ: Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за 

време од 1975 до данас. 

-у неколико наврата у 2015 и 2016. години су ми били испоручени очигледно драстично 

преувеличани рачуни за телефон и струју.  

-због неблаговремене испоруке  од стране поште Србије писма са чеком пензије из Белгије, преко 

Немачке, сам се обратио крајем 2015.године Другом општинском јавном тужиалаштву  

Доказ: Архиве ЕПС -а и Телекома.  

 

А таквих злоупотреба је било годинама. Докази се налазе на приложеним линковима. 

 

-У овоме временском периоду од 1975.године, до данас, сам био жртва  деценијских кршења мојих 

законских права, без стварног повода са моје стране, зато што сам учтиво захтевао поштовање 

мојих законских права,  због чега сам 1994.године поднео Првом општинском суду у Београду 

захтев за накнаду штете, све до највише инстанце, без икаквог резултата. 

 

Доказ: БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ-http://enlite.org/bela/01.doc. 

 

-Виши суд у Београду стешњен доказима ме је рехабилитовао својим  Решењем  од 

14.2.2012.године, оглашен сам жртвом прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, и друго, са правом на накнаду штете. 
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Доказ: БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА- http://enlite.org/bela/02.doc 

  

Виши суд у Београду  је у предмету 7 П 358/2015 дана 29.децембра 2015.године, донео ПРЕСУДУ у 

парници тужиоца Томислава Крсмановића против тужене Републике Србије, ради 

рехабилитационог обештећења, вредност спора 6.000.000,00 динара, којом се тужена Република 

Србија обавезује да тужиоцу Томиславу Крсмановићу  ради захтеваног рехабилитационог 

обештећења, на име накнаде нематеријалне штете, а по основу рехабилитационог обештећења 

исплати износ од 50.000, оо. динара., одбијајући у потпуности захтев за накнаду материјалне штете 

и ренте. 

 

Што је најобичнија дрска провокација.  

 

Исти тај суд ми  је  Одлуком 2П-2228/10 од 28.2.2012 године. дао налог НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊУ У 

ГОТОВУ суме судску таксу у износу од 195.000 ,00.дин ( око 1.900 евра), уз претњу принудном 

наплатом.  

 

А сада ми изриче накнаду штете за вишедеценијско уништавање пуког  живота и мојих блиских у 

износу од 50.000, 00 динара.( 500 евра). 

 

Доказ: Бела књига накнада штете. 

 

Ова најновија хистерија тајкунског подземља, има за циљ да ме, узимајући у обзир моје године, и 

скромне приходе,  дефинитивно уклони као захтеваоца накнаде штете и мојих угрожених права, и 

као председника Покрета за заштиту људских права који наставља да јавност упозорава о 

њиховим злоделима.  

Чиме жели да ме дискретно у мутљагу уклоне и неутралишу   здравствено, морално , физички, као 

жалиоца, без јавне пресуде,  и да ме гурне у енормне свакодневне трошкове. 

Упркос  судске рехабилитације,  судови одбијају да услише мој легалан захтев за накнаду штете. 

Судским органима је дато упутство да ни по коју цену не дају правичне накнаде штете, да не 

враћају одузету имовину, и да не обештете све оне који су од 1945.године до данас,на било који 

начин оштећени незаконитим поступцима државних органа. 

Јер  наводно држава нема новца, банкротираће, охрабриће безброј оних који ће тражити накнаде.  

 

Оваква изјава није заснована на чињеницама, судски органи су је некритички усвојили, не 

препознајући да бивају изманипулисани, да тако унесрећују народ, да стварају вечито 

незадовољство, уместо да изнађу мудра решења помирења и слоге, која постоје. Јер ако правда не 

буде задовољена, тињаће све убрзаније незадовољство и раздор у Србији. 

Тачно да је држава драстично осиромашила, али јој имовину није отео народ, него свакојаки 

енормни новопечени  богаташи, тајкуни, мафијаши и криминалци, који су сви заредом били 

припадници различитих структура и сегмената државе.  Некажњавање и необавезивање 

прекршиоца на накнаду штете, наводно јер држава нема новца, их тиме подстичу, јер они виде да 
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се данас не санкционишу, и не надокнађују штете, које су другима починили. Мене су лично 

прогонила два тајкуна, Мирослав Мишковић и Драган Томић, први је милијардер у еврима, а 

други милионер.  

 

Судови обилато обештећују високим износима поједине судије и припаднике структура власти, 

којима су нанете неупоредиво мање штете него ли мени. 

 

А ко ће и како, сутра надокнадиити оне који буду тражили накнаде данашњих произведених 

штета, јер многи грађани дан данас трпе ускраћивња њихових законских права? 

 

Мене оспоравани ратни и транзициони богаташи желе да лажно представе као по државу опасног 

појединца који ровари и бунџију без икаквог основа, упорно покушавају  да ме заваде са 

званичним поретком у Србији. И да ме зато треба хитно уклонити без јавне пресуде, 

прибегавајући разорним обрачунима из арсенала најпрљавијег подземља специјалног рата, 

укључујући и уништавање здравља-убиство без пресуде и пуцња 

.  

У државном апарату Србије су постојали појединци, обманути и изманипулисани Титови и 

Милошевићеви кадрови, задојени ранијим предрасудама према мени,  који  су и после завођења 

вишепартијског система у Србији, 1990.године, и касније, наставили да ме злостављају. 

 

Сретан сам да се однос мења, ипак судски и пoлицијски органи увиђају да  сам поштен патриота и 

да сам био жртва политичких прогона без повода и законског основа, жртва завада и лоших 

проценa апроизведених интригама од стране усташке и албанске емиграције у Белгији,  по девизи 

DIVIDER ET IMPERA-MAGNUM CRIMEN, а насталих након мога повратка из Брисела, Белгија  

септембра 1971.године, где сам боравио од 1965, а потом поново од 1973 до 1974.године.  

 

Доказ: РОМАН О БРИСЕЛУ Сага о ... ићима Том 3, --http://enlite.org/sage/3.pdf.  мој 

аутобиографски  роман о  боравку у Бриселу 1965-1974.године. 

 

Они који су ме унесрећивали, и моје блиске, и већину грађана, уместо да накнаде штете, желе да 

ме уклоне, и да већину грађана који од њих траже своја права,  гурну превремено на сметлишта и 

гробља-.  

 

Србију неформални центри моћи, пљачкаши и разбојници,  из потаје намерно економски 

руинирају и подмуко јој слабе виталност,  ломе отпор, јер им такав клонуо и обеспомоћен народ 

одлично одговара, јер им се не може супротставити. ДА  МОГУ  БЕЗ  ОТПОРА  

ПРИВАТИЗОВАТИ  ЗА  БАГАТЕЛУ, ДА  ПЉАЧКАЈУ  НЕМОЋНЕ  ГРАЂАНЕ, ДА  СПРЕЧЕ  

ОНЕ  КОЈИ  ИХ   МОГУ  ТУЖИТИ  ЗА  НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ  РЕСТИТУЦИЈУ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ,  ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН  ОТПОР. 

ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК  статус qуо. 

 

Овакав  франкенштајнски пројекат  разрешавања кризе у Србији , је лишен разума и у својој 
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бити је сулуд.   И због овога, мафијашка власт у Србији  састављена од недораслих и 

распамећених психопата и агресивних душевних болесника, је виђена на међународној сцени, од 

иоле уређенијих држава,  као недорасла, аутсајдерска.  

Нажалост, већина криминализованих појединаца и гангова је заслепљена својим личним ћаром, а 

на штету државе, и нације, не увиђа у довољној мери да на мало дужи временски рок тако чинећи 

ипак секу грану на којој се и они налазе. Јер било која скупина, овога пута криминалци и мафије, 

ако немају заштиту своје државе, ако немају јаку своју Матицу, свој народ, онда немају сигурност 

ни  за себе, своје ближње , своју имовину. 

 

Зар да такве поремећене особе претворене у опасне укривене терористе-снајперисте, нам 

упропашћавају животе? 

Шта чинити? 

 

Моје жалбе на њихово насиље, правдају, да то не чине они, него неко други. 

 

Кривци за здравствену катастрофу и канцер, према њима  су Американци и  Јевреји, 

бомбардовање Нато 1999 године.Истичу италијанске изворе да су италијански војници који су 

ратовали на бомбардовним подручјима  бивше Ј угославије обољевали од канцера. 

 

Што је потпуно нетачно 

 

Доказ: увид у здравствене статистике, драстичан раст канцера и других обољења је почео још 

1970-их година. Тврдња о оболелим италијанским војнициа је сумњива и  неподупрта валидним 

доказима. 

 

Паушално оптуживње Јевреја  као народа  је бесмислица,  јер су Срби  и Јевреји одувек живели у 

слози и пријатељству. 

 

Кажу да су кривци за криминал Цигани.  Што је такође нетачно и потстицање мржње и завада  

по  етничкој основи, ја  међу судијама, или оним који су кршили трајно моја права нисам 

препознао ниједног Рома.  

 

Или једноставно тврде да су моје притужбе неосноване, плод моје болесне уобразиље, да нико не 

контролише мој лични рачунар, да су судије независне,  да су ме напали алкохоличари и лудаци, 

да нико не улази у мој стан.  Они не хају за доказе, од којих су неки и овде приложени.   

 

Не само ја, многи угледни грађани ми се жале да им непознате особе улазе у станове када нису у 

њима. 

 

Већ деценијама оне несретне појединце који кажу истину, који се усуде да јавности саопште оно  

што ја тврдим у овом саопштењу,  шаљу у луднице као`` параноичаре``. 
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Они, су убеђени да ће моје жалбе на њихове уласке у мој стан бити неубедљиве, или пак дa ће бити 

узете као знак параноје, покушаће да ме означе као `` душевни болесник`` , тако су покушавали 

још 1980-их и 1990-их година. Потсећам их на дописе еминентних светских личности, установа и 

великих држава у вези мене, питали би ме отуда из света: Ко Вам прети , ко Вас прогони?. А 

онима којима су писали у вези мене су саветовали да ме се ману.  

 

Питајте шта је било са њима?   

 

Кажем ```свемоћним калаузашима``:Не идите грлом  у јагоде.  

 

Докази: Књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД-http://www.psihijatrija-

ubija.info/tomislav-krsmanovic/ и друге књиге, томови 4 и 5, у прилогу ниже. 

 

Њих треба јавно раскринкати! 

 

Добитник сам престижног светског признанња BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( 

www.isil.org).  

 

Они желе да ме изманипулишу, да  од мене створе жртвеног јарца, да мојим примером заплашују 

друге, да јачају кохезију у групи, да производе лоше процене, заваде, хаос и конфузију, да ме 

претворе у њихово бесплатно средство рада, да тако правдају потребу за њима, и њихове плате.  

 

Имам право да се браним, и да приступим надређеним хијерахијама, као и они. Имам 

вишедеценијско искуство са њима, и подршку моћних сегмената из појединих Великих моћних 

државаа. Ако могу они распамећени и унезверени да се `` придруже``, могу и ја.  

 

Познајем ја такве силеџије, и њихову  `` моћ``, завршили су на сметлиштима и тамо мирно  

почивају.  А исто овако су се понашали асоцијално и самоуверено  као ове данашње осионе 

незналице. 

 

Њих треба раскринкати у јавности. 

 

Неформална власт ван званичне, изузетно је снажна  и бројчано врло разуђена  организована 

скаламерија, која управља  тајно, и одлучује о животима грађана без њиховог увида и сазнања.  

 

Данас злоупотребљавајући затечене дојучерашње позиције моћи, мутирали су на превару из 

бескрупулозних бирократа, у блатњави  брлог  транзиције, у данашње  новопечене енормне 

богаташе, тајкуне, мафијаше и криминалце.  

 

Притом гурнувши Србију и њен народ, уместо у очекивану демократију и препород, у нове још 

отровније мочваре и подземне лагуме препуне језивих људских крикова и вапаја.. 

Саопштавам да мафија одржава претходни  друштвено-политички систем у коме националне 
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институције и организације у Србији, подлежу политичким директивама и одлукама које долазе 

из тајкунских центара моћи непознатих јавности и грађанима.  Устав и закони не регулишу 

садржину и примену ових директива и одлука, обично су издаване усмено, иза њих не остаје 

никакав траг, њихова садржина је непозната јавности, која не може ни знати, нити утицати на 

њих. Налогодавци су одговорни једино њима самима, и њиховим сопственим хијерахијама ( у 

земљи и изван земље, углавном  у гео-окружењу).  

 

Уз напомену, да такве структуре неформалне власти постоје у свакој држави на планети. Ипак,  у 

свакој држави у Европи, њихови припадници делају превасходно за интересе својих држава и 

народа, Србија је изузетак, тајкунска власт у Србији, гледа само свој џеп, не хајући нимало за 

трагедију народа и државе. Вероватно таквих штеточинских формалних власти има у црној 

Африци, можда и у Латинској Америци. 

 

Не увиђајући последице. 

 

А грађани тако мало знају о тој замагљеној најтрагичнијој стварности њихове трновите 

свакодневице-загрљаја хоботнице која им пије крв, и њиховим блиским, мада често понешто 

нагађају..  

 

Тајкунска завера је подмукла,  она гура грађане у параноју, кошмар, у лудило.  Народ добија 

разорне ударце, због којих копни,  а не схвата одакле долазе, како, због чега. Народ је у конфузији 

,склон је да погрешно закључи да то чини неко из званичне власти.  

 

Како  ће народ разумети ову превару, како да се брани: 

Тајкунска завера је подмукла. Суд ће донети незакониту одлуку на штету грађанина, а он не може 

ни сањати да би се иза тога могла крити нечија моћничка директива. Ако су конкурисали на 

радно место, а буду одбијени, како они могу сазнати стварни разлог такве одлуке?  Неко бива 

отпуштен са посла, оправдање послодаваца није да је то учинио по наредби тајних моћника, него 

да је у питању" нерадник", "да је прекршио дисциплину"; неко је ометен да добије запослење, 

"јер влада масовна незапосленост”; не напредује у служби", јер су други способнији";  некога 

сместе у затвор "јер је починио проневеру"; или у психијатријску болницу "да се тамо лечи"; суд 

је донео неку пресуду "јер је све по закону"; непоћудни је премлаћен " дело непознатих 

хулигана"; убијен је у саобраћајној несрећи" -технички проблем"; или по политичкој директиви-

дело криминалаца ; деца лоше уче-"јер су лења"; осуђен је на казну затвора-јер је починио ( 

непостојеће) кривично дело, приватизују- `` по закону``.Пљачкају, краду,  

 

Ове тајне службе имају своје сараднике у компјутерским провајдерима, директно су повезани са 

рачунарима грађана, знају њихове лозинке, могу им без њиховог увида опструирати рачунаре на 

разне начине ( направити квар, блокирати, украсти фајлове, спречити добијање и слање фајлова, 

модификоват их, ометати учествовање на друштвеним групама, разорити рачунар, итд). Неко вас 

зове телефоном, на ваш телефонски број може бити укључено из Телекома електронско упутство 

да пропушта сваки десети позив, или су уписани бројеви телефона које треба одбити, или се јавља  
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глас аутомата`` изабрали сте погрешан број``,  заузето, телефон звони у празно, ви га не чујете, а у 

стану сте. Још су безграничније и дрскије злоупотребе са мобилним телефонима. Могу вам 

надувати телефонски рачун, или рачун за струју, висину пореза. Сазнало се за крађе са рачуна у 

банкама. Ово није параноја, ЕПС је интегрално компјутеризован,  свако домаћинство има своју 

таблу у којој су уцртане све електричне инсталације и  уређаји у стану, одакле се са дистанце 

може утицати на њихов рад ( искључење, квар на кућанском апарату, и слично). А то се може 

чинити и преко телефонских табли у зградама. 

 

Подземна илегала је бескрајно разуђена и софистикована, све до кућних савета, калаузаша, 

провалника, рекеташа, макроа и подводача, организованих група које оперишу у градском и 

међуградском превозу, такозваних `` заводничких ескадрона љубави`` ( који по налогу могу 

незрелу женску особу навести на дрогу или проституцију) `` пратиља` и ` зечица``, `` старлета`` , 

елитних и других проститутки, педофила, трговаца дрогом, обијача станова, пљачкаша банака и 

пошта, свакојаких предузетника.  

А када одете у болнице, тек тамо можете доживети врло болне неприлике. Све је у болницама 

компјутеризовано, и скенери, мерни инструменти, дијагностичка средства, рентген апарати, 

лабораторије, могу вам дати погрешне налазе? Тамо су трговали са бебама, људским органима, 

замењивали мртваце, убијали људе на операцијама, давали погрешне лекове, тровали. 

Извитоперени `` здравствени ``тајкуни су болнице понекад претворили, уместо да лече, у 

профитабилну некрофилију.  

Ове речи нису претеривање, нити параноја, будите опрезни у бакалницама, ресторанима, шта 

пијете и једете? 

  

Медија су пренела да су криминалци електрошоковима у парковима и у возовима успављивали 

несретнике, да их покраду. Овај даљински апарат електрошок, делује кроз зид, и ако се појача 

може бити кобан, изазвати мождани удар, а може се усмерити и на срце и друге органе. А све без 

знања индивидуе, настане обољење, а не зна да је тиме произведено. Лекар тако нема увид у генезу 

здравственог поремећаја.  

 

Светски је познат такозвани ``Московски театар``, када је руска тајна полиција пре неколико 

година у овоме московском позоришту уморила гасом неколико десетина чеченских терориста.  

Зар гас за такве сврхе не може користити крајње бескрупулозна и зверски настројена према 

појединцима, мафија Србије?. Могу ставити неопажено у пиће, или пустити у просторију гасну 

материју, која делује директно у дубинске сфере мозга у хипоталамус, центар сексуалних 

инстинката..  

Ове тајне безбедоносне службе злоупотребљају поједине врло софистиковане тајне методе 

контролисања индивидуе без њеног знања, о којима још не смемо да отворено и јавно 

проговоримо.  

 

А у западним земљама за такве `` софистиковане технике тајног убеђивања  ``en distance ```, знају 

и поједине кућне помоћнице. То постоји хиљадама година. 

Погодном комбинацијом, дозирањем, интензитетом и временом трајања различитих репресалија, 
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дискриминација, закулисаних и других притисака, грађани бивају временом опљачкани, 

ослабљени, здравствено руинирани , често разбијених или разлабављених породица, неприлике се 

шире и на децу, супружника, слуђени, и тако онеспособљени за било какво супротстављање или 

одбрану својих права. Или једноставно постају жртве алкохола, порока, оболели , једноставно,  

многи су физички нестајали.  

Исто онако као да су били жртве легалне судске или неке друге видљиве формалне егзекуције. Из 

године у годину је стварана мрачна клима непостојања све присутније елементарне физичке 

безбедности и имовинске сигурности. 

 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ  ВИДЕ  СЕ  Џ ЕЛАТИ! 

 

На овај начин је обезбеђена сигурна владавина путем терора, али се то укрива. 

 

Они данас покушавају да дресирају званичну власт да би је претворили у послушну слушкињу,  

крпу. А да у грађанима убију и последњи  делић наде и да их наведу да се помире са ропством, то 

јест самоубиством.  

 

Јадни, распамећени  народ Србије је од тајкуна претворен у крпу. Оробљен је невидљиво. Опасно 

је казати да га неко прогони, не може доказати, а чека га лудачка кошуља, или још веће трагедије. 

 

Мафијаши ликују. Уместо да свој неизмерну моћ подарену од других, из гео-окружења,да је  

разумно користе да помогну сународницима, они чине супротно, копне народ да им се  не може 

одупрети,  енормно се богате, изживљавају се у власти, хође да буду већи католици од Папе, 

 

Објективно сагледавајући, није лако званичној власти да подигне преко ноћи  из праха и пепела 

земљу која  је била слабљена пола века ,поврх свега изморену санкцијама и ратовима, 

бомбардовањем, чија економија је у колапсу, у презадужености, чији најбољи кадрови су 

напустили земљу, преостали људски реурси смањене виталности, нема капитала.  

 

Нација у кризи идентитета, је као таква лак плен врло добро организованих кланова 

криминалаца и мафија,врло бројних и са значајним ресурсима. 

 

Нација треба да се уједини и мобилише све своје снаге и ресурсе , у дубоком освешћењу и 

покајању, према свима онима којима се то дугује,  да у моралном ваксрсу ,кроз понизност и 

искреност тежи препороду, да би тако спасла себе и своју државу. 

 

Ко је овде луд?  

 

Разбојници улазе у мој стан, све ломе. Мој живот је парализован. Могу данас или сутра затећи у 

стану све изломљено?  Исцрпли су ме финансијски деценијским нанетим штетама, Немам шта да 

једем, немам новца да платим рачуне? Мој син, његова мајка, мој брат гладују? Докле ће да траје 

ово лудило? Имам 80 година. Заслужан сам граћанин. Добитник међународних признања, писац 
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више десетина књига, члан УКС, 1980-их година сам био члан Удружења социолога Србије. Аутор 

стотинак чланака објављених у еминентним часописима, оснивач првог југословенског одбора за 

људска права 1 марта 1975, обзнанио сам злоупотребу психијатрије у политичке сврхе. Члан сам 

ЛИ ( ИСИЛ) , Сан Франциско, публиковао сам њихове књиге на осам балканских језика. 

 

Зар да наша држава и међународна заједница овако нешто толеришу? То раде многима, већини. 

 

Докази : 

Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација:http://enlite.org/bela/04.doc.за време од 1975 

до данас. 

-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ. 

-http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ. 

http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА. 

http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ. 

- http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 

 

И у мојим књигама, у прилогу линкови мојих 5 књига, у којима је описан цео мој живот ( 1940-

2004, пишем Том 6 од 2004 до 2016), и моје породице, где се виде страдања од усташа у Другом 

светском рату, Јасеновац, моји су спашавали Јевреје ( Том 1). За време мога боравка у Бриселу 

Белгија од 1965 до 1971 и од 1973 до 1974.године, бранио сам се од албанских политичких 

емниграната ( Том 3), непријатељска анти српска емиграција, иста она која је поклала тридесетак 

мојих сродника у Другом светском рату  у Сребреници и околини,  ме је по повратку у земљу 

преко својих људи у Београдау, опањкала и завадила са званичним поретком., Мене је лично 

хапсио Насер Орић 1980 их година док је био сарадник СУП-а Србије ( Томови 3 и 4) 

 

---Сага о ..ићима Том 1, ВИСКИ ВОТКА, ШЉИВОВИЦА-http://enlite.org/sage/1.doc. Сага о ... 

ићима Том 2, БЕОГРАДСКА КОШАВА--http://enlite.org/sage/2.pdf    .Сага о ... ићима Том 3, 

РОМАН О БРИСЕЛУ--http://enlite.org/sage/3.pdf.  Сага о ... ићима Том 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ---http://enlite.org/sage/4.pdf. Сага о .... ићима Том 5, PUZZLE- 

ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСKИХ НАРОДА---http://enlite.org/sage/5.pdf. 

КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД-http://www.psihijatrija-ubija.info/tomislav-

krsmanovic/ 

 
ОУП Раковица        
Патријарха Јоаникија број 30 

 Кривична пријава. 

Томислава Крсмановића, Станка Пaуновiћа 70, 11090 Београд, Mоб.тел. 064-3095176. 

Против НН пчочиниоца. 
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Дана  4 септембра ове године електричар и водоинсталатер Миодраг Мијо Полић, из Београда је довео у 
нормално  функционисање бочну цев која улази у ВЦ шољу, и није више пропуштала воду. Када сам 5 
овога месеца био отсутан неколико часова, када сам се вратио у стан, цев је поново почела да пропушта. 
7 овога месеца је се наједном појавила вода из сливника испод каде, а који је маја овога месеца замењен 
и  стављен исправан од стране суседа водинсталатера Пеђе Рашковића. 

8 овога месеца је Миодраг Полић закључио да се нешто заглавило у тој цеви што одводи воду испод 
каде, пре тога те сметње није било, био је данас са жицом да отпуши, изгледа да је квар отклоњен. 

Водоинсталатер  поправи, све је у реду, изађем из стана, вратим се, поново хаварија. 

Сведок: водоинсталатер  Миодраг Полић. 

Наиме , по повратку са одмора у завичају код Љубовије на Дрини од 21 јуна до 21 јула  
ове године, затекао сам померане ствари у стану. Од тада све до до данас је  
уследила црна серија мрачног хорора мога свакидашњег живота, све до  
уништавања инсталација и парализе стамбених погодности, укључујући и инсталације у купатилу. Пре 
неколико дана сам затекао поломљен шпорет, па сам га заменио другим, раније оштећен бојлер, 
електричне инсталације, а јуна ове године мој лични рачунар.  

6 септембра ове године сам на моју емајл адресу Books@eunet.rs, добио емајл поруку од особе која се 
представља као Стеван Стевановић, у којој стоји: 

 
-------- Forwarded Message -------- 

Тема: Re: [Republika Srpska] Corporal, dokture-stuks se. Colonel, Полковник
Датум: Tue, 6 Sep 2016 15:58:52 +0200 

За: Svetisav Stevanovic <svetistevan@yahoo.com> 
Прима: Books <books@eunet.rs> 

  

Krsmanovic, the peder, stuk se . Dolazi ti crni petak, procurile ti klozetska šolja , 

Shal, je bal , Achtung feld marshal  
 
Envoyé de mon iPad 

. 

А пре 
тога: 

Sun, 7 Aug 2016 
11:55:23 +0200  

За:  
Svetisav Stevanovic 
<svetistevan@yahoo.co
m> 

Прима
:  

Tomislav Krsmanovic 
<books@eunet.rs> 
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 . Iduce nedelje ti dolazi crni petak. Tvoj racunar će da bude ociscen . 

General, Marsal i Vožd. 
 
Envoyé de mon iPad 

Докази су и следећи:  

Тачно је да се десила хаварија у моме купатилу, али о којој нико није био обавештен сем  
водоинсталатера  Миодрага Полића, поуздане  личности  и сродника.  

А `` Стеван Стевановић`` то зна и провоцира ме. Он је казао у инкриминисаној поруци -`` procurile ti 
klozetska šolja``. Како он то зна истог дана када никоме нисам то саопштио? То би се могло схватити 
логички, да ми он прети, и да је он на неки начин повезан са починоцима. Поврх свега он ми поручује да 
ће ми доћи црни петак, он ми је и раније претио убиством. 

Да је то неко учинио доказ је евидентан јер је водоиснталатер сведок, да се све десило овако  како ја 
кажем. Пре 8 овог месеца цев испод каде није била запушена, то запушење се нечим десило у моме 
отстуству.   

Починиоци су улазили у стан , види се и по томе што су лист Политике са читуљама који је од мене 
постављен у малом ходнику код улазних врата стана, згужван и гурнут под фотељу. Они у дрски и 
самоуверени, као што су били  неки други, иду и они сада грлом у јагоде. 

Ради се о  упадима у стан, очевидно криминализованих особа, о чему нисам  обавештавао полицију.  

Сматрам да је то дело клана криминалаца који по Београду и Раковици краду и проваљују, проводе 
оружане пљачке и прете полицији, они су пре извесног времена и провалили у Пошту у Борској улици у 
Раковици 

 У мени виде поштеног грађанина и председника НОВО Покрет за заштиту људских права који им се 
супротставља. Ваш ОУП Раковица је обавештен о агресивним иступима према мени 11 октобра и 26 
новембра прошле године, када је интервенисала патрола ваше полицијске станице која је обавила свој 
задатак врло професионално, и мене су  том приликом посетили у моме стану ваши сарадници, и 
господин Стојановић, а раније и господин Ранковић. 

Тако чинећи желе да ме казне и застраше.  

У чему неће успети. 

Истичем да им је у стану на дохвату руке и храна, а будући да се ради о опасним криминалцима,  
нетолеранцијом сужене свести , могу ми  нанети штету здрављу, у Србији где људи масовно умиру у 
нејасним околностима.. 

Изложен сам енормним трошковима. Данас су били кључари, заменићу браву 

Зграда је под видео надзором, моји наводи се могу проверити. 
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Обавештавам вас да нам се обраћају грађани изложени сличним неприликама. 

Криминалци снажно дестабилизују Србију. 

Молим вас да проверите ове моје наводе и да предузмете мере у границама ваших овлашћења и 
компетенција. 

у  Београду10.9.2016.године                                                                             Томислав Крсмановић 

  

Томислав Крсмановић.  

Станка Пауновића  70, 11090 Београд. НВО-Покрет за заштиту људских права, председник, 
тел.011-3511829, Моб.тел-064-3095176. Books@eunet.rs. www.isil.org. Википедија. Архив САНУ. 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОШКИ  КРИМИНАЛ  МУП-а Србије.         

 УПРКОС ШТО САМ КУПИО  НОВ  ЛИЧНИ  РАЧУНАР  МАЈА 
ОВЕ ГОДИНЕ, ОПЕТ ДРАСТИЧНЕ  СМЕТЊЕ  У УПОТРЕБИ. 

Поштовани, 

Позивам се на моје поднеске од 17.6. 2016.године, и 8.7.2016 године  у вези сметњи у употреби мога 
личног рачунара.  

19 маја ове године је мој лични рачунар стављен ван употребе, 10.6.2016.године сам купио нов 
компјутер.  

ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 

Нови компјутер је инсталирао 11.6.2016.године и установио да је исправан експерт  Бојан Новак, 
мобилни телефон 062-9626394, или 063-7487546 

Том приликом је почињен духовни злочин,  нестала је из рачунара моја књига Сага о ..ићима Том 6, ( 
2005-2016) на којој сам радио неколико година.  

Овом терористичком нападу је претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним рачунаром, 
кочење, застоји, упади у систем, учестале поправке, био сам изложен несносном стресу, застоју свих за 
мене значајних активности које обављам на компјутеру, изгубио сам време, а нарочито сам исцрпљен 
финансијски. Лично ја, и моји смо запали у дугове, не можемо због тога  да плаћамо дажбине, гладујемо. 
Живимо у страху да нам на врата не дођу судски извршиоци, да ми не продају стан и да се не нађем на 
улици. 

У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета 
ограничено. Од 1998.године сам куповао нове рачунаре, или дограђивао модерније компоненте, 
компјутере су прегледали овлашћени стручњаци за рад са рачунарима, установивши да су исправни, 
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изразивши стручно становиште да је то дело стручних хакера.  

Докази:  

-на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве сведока и стручњака, 

.http://enlite.org/bela/04.doc.. 

Дана 26 овога месеца експерт за рад и за поправке кварова личног рачунара Миољуб Ивановић, сарадник 
тима компјутерских експерата при једној врло значајној установи, је дошао у 16 часова да обави 
пребацивање преосталих фајлова са старог рачунара на нови. На томе задатаку је безуспешно радио све 
до 23 часа, јер је се због потпуно непознатих разлога нов рачунар блокирао,  и морао је да ради све 
испочетка. Изгубио је цео дан а није ништа урадио. 

Миољуб Ивановић, улица Данице Марковић број 8, Београд 

011-2880036, 064-1821731. mioljub@orion.rs 

Миољуб Ивановић је на сличне тешкоће наилазио и са мојим старим компјутером, овај је нов, а 
понављају се исте сметње.  Он тврди да је то дело из кривичног законика , истих оних који су сличне 
сметње правили са ранијим компјутерима, и са рачунаром који је стављен ван употребе  маја ове године. 

Вашем  тужилаштву .сам претходно доставио податке да су  мене  напале физички две особе. уз претњу 
смрћу и узвике УБИЋЕМО ПОЛИЦАЈЦЕ, и упозорење да ми  надзоравају лични рачунар. Патрола 
Полицијске станице  је привела насилника који ме је физички напао у четвртак 26 новембра 2015 године, 
око 18 часова и 30 минута, испред продавнице мешовите робе ЦТР УРОШ, у улици Станка Пауновића 
39 А, на Миљаковцу 1, чији је власник Милисав Благојевић ( пензионисани инспектор МУП-а Србије), 
са станом у оближњој згради Станка Пауновића 70, и то без икаквог повода са моје стране, кога нисам 
никада видео пре тога. Изгредник ми је пред сведоцима казао дословце: `` Не плашим се никога, не 
плашим се полиције, убићу полицајца, убићу тебе``, после чега је настало рвање  по тротоару. Том 
приликом су га органи полиције  привели и извршили увид у његове личне податке.  

 ОУП Раковица  је подносилац пријаве обавестио да је 11 октобра 2015.године око 18 часова, на 
аутобуској станици број 48, на Миљаковцу 2, на улазу у Миљаковачку шуму у Вукасовићевј улици, без 
икаквог повода са његове стране био у сличним околностима изложен неприликама од стране 
поодраслог дечака, који му је претио убиством и узвикивао бесно:`` Убићу те, овако, бум, бум`` ,држао је 
нешто у руци, уперивши у њега као пушку.Узвикнуо је неколико пута дрско и увредљиво:`` Не плашим 
се полиције, убићу полицајца овако, бум, бум. Мој отац надзире твој компјутер````.  

Ова два агресивна испада су уследила један за другим, врло су слична, и исказане речи су идентичне, и 
могле би имати заједничку нит и повезаност. 

Будући да су починиоци изјавили да ће убијати полицајце, што значи да делају против државног 
поретка, и да су спомињали надзор компјутера, будући да је њихов идентитет познат, захтевао сам  од 
тужилаштва енергичну акцију. Пошто прете власти, могуће је да су повезани са домаћим илегалним 
подземљем, или са страним обавештајним службама? 

Сада је поново дошло до упада у компјутерски систем мога личног рачунара.  
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Ваше јавно тужилаштво ме није обавестило шта је досада предузето. 

 Починиоци се осећају охрабрени и неспутани. 

Захтевам од  вашег јавног тужилаштва , да ОДМАХ по пријему ове  пријаве предузме  најенергичније 
мере  да починиоци буду откривени и приведени правди, и да ми се омогући неометана употреба мога 
личног рачунара. Изволите да ваш стручњак дође  и погледа  мој лични рачунар? 

у Београду 27.10.2016 године                                                          Томислав Крсмановић 

  

 Tомислав Крсмановић                                                                            6 јануар 2016.године. 

председник, НВО Покрет за заштиту људских права, tel.011-3511829, 064-3095176 

Books@eunet.rs, www.isil.org, Архив САНУ. Википедија. Google. 

  

ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА. 

 УГРОЖЕНА  СЛОБОДА  КЊИЖЕВНОГ  СТВАРАЛАШТВА-ЗАПЛЕНА РУКОПИСА  НЕОБЈАВЉЕНИХ  КЊИГА. 
ЦЕНЗУРА. LE QUART. 

Поштоваии пријатељи,  

Сходно одредбама  Статута  УКС  1. став 5, 4. став 5, 10. ставови 1, 2 и 3, 12. став 1, као члан УКС, у 
јавности познат као борац за заштиту људских права ( са Биљаном Јовановић иницирао 1984.године 
оснивање  Одбора за заштиту човека и његове околине, при УКС  у Француској број 7, видети линк  
ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ-http://enlite.org/sage/4.pdf. стране 289, 290, 291, 292, 
350, 379, 380, 383, 425, 431, 661, 786, 787, врло споро се отвара због броја страна, примерак у папирнатој 
форми се налази у архиви УКС), уз позив на члан  19 Статута, се обраћам  Одбору за заштиту уметничке 
слободе, са захтевом да овај поднесак буде проучен и да му се да примерен наставак, да моја права буду 
заштићена и да ми се омогући неометан рад  и  мој скромни допринос унапређењу  књижевног 
стваралаштва и културе српског народа. 

Слободан сам да мало подуже појасним о чему се ради. 

Потсећам на моје доприносе повоју борбе за одбрану угрожених права и слобода још од 1975.године, и 
раније, све до данашњих дана. 1 марта 1975.године, покренута је Директна акција  за самозаштиту, прво 
југословенско неформално удруживање, због које сам 21 јуна исте године смештен насилно у 
психијатријску установу. Дубоко повређен сам започео  мој упоран и методичан ангажман против 
злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 30 априла 1981.године је заједно са песником Драгољубом 
Игњатовићем основана Акција за борбу против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе,  нама се 
придружила и Биљана Јовановић чији ујак Душан Ћетковић је због вербалног деликта тада био у 
П.Б.Централног затвора у Београду. Коста Чавошки (и Биљана Јовановић, 15 априла 1987.године  је 
Одбор за заштиту човека и околине УКС издао врло запажено саопштење -Предлог за измену члана 63 
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КЗ  СФЈ, чиме је избијен камен темељац психијатријских злоупотреба), су добили од мене 
документацију о 24 случаја психијатријских злоупотреба, што је стигло до Одбора за одбрану слободе 
мисли и изражавања САНУ, који је на велика звона огласио да се у Jугославији психијатрија 
злоупотребљава да дискретно уклони неподобне , СФРЈ је због тога замало била избачена из Светске 
асоцијације психијатрије. КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА-КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД-http://www.psihijatrija-
ubija.info/tomislav-krsmanovic/ ( Такође у Архиви УКС).  

У знак признања сам 19 марта 1999.годие добио у Парламенту Данске међународно признање BRUCE 
EVOY MEMORIAL  AWARD -www.isil.org, и од АИ, Светске асоцијације психијатрије, Унеско, 
Америчка асоцијација психијатрије.  

Из ових борби је 1990.године настала политичка странка Покрет за заштиту људских права, учесник 
избора све до 1997.године када сам 18 септембра 1997.године  нападнут и повређен у стану, изјурена 
насиљем из изборне утакмице као `` екстремна, јастребови``, који је окупљао још од 1975.године. и 
иницирао петиције,  оснивање одбора, стављања на дневни ред заплене девизне штедње, вербалног 
деликта, Клаузуле МПП,  стања у затворима. Саопштење Кабинета Слободана Милошевића  од јанауара 
2000 године је био позив на линч, од тада сам доживео у више наврата заплену рукописа  мојих 
необјављених књига, архиве, покушај убиства, отимачину имовине, упорне опструкције рада на личном 
рачунару, угрожавања личне безбедности, претње, увреде. ( У архиви УКС се налазе све моје књиге, 
укључујући и пет томова аутобиографског романа Сага о .... ићима , од 1940 до 2004.године, сада радим 
на тому 6, од 2005.до 2017 године.  Уз напомену да се том 1 -1940-1953.преводи у САД, где је оцењен од 
издавача LI- ISIL-www.isil.org, као врло импресивна књига-линк https://liberty-intl.org/2016/09/5019/, и 
драгоцена за Американце доносиоце одлука, да од insider-a, боље упознају шта се овде тада дешавало,  
Трамп је јасно казао-Срби су пријатељи Америке, спашавали су америчке пилоте, те сцене  сам описао у 
тому 1, и спашавање Јевреја у Подрињу, и крволочне каме слова U на црним одорама  DIVIDER ET 
IMPERA које су поклале 20 сродника моје мајке  у Сребреници и околини, и двоје убили  маљем у 
Јасеновцу на Светога Саву  јануара 1942.године. Мене је Насер Орић хапсио у Београду крајем 1980-их 
година, и Вука Драшковића, и поново правио Сребреницу 1990-их година) . 

Напомињем да сам почео људска права, из искључивог разлога да бих се бранио, а не да се бавим 
политиком, и да сам се учтиво обраћао држaвним органима да ми кажу у чему  грешим, да се 
исправим..Безуспешно. То је та прича о жртвеним јарцима,  мене су деценијама претварали  распамећени  
безбедњаци у у непостојећег непријатеља, у њихово приручно средство  за рад, да на мени добијају 
дневнице, тезге, да приказују како пролазе непријатељи, да ме претворе у учионицу, да на мени 
надолазеће недорасле асоцијалне кадрове жељне `` леба без мотике``,  подучавају насиљу и мржњи, 
некрофилији  као једином средству самоодржања, а на штету народа и државе. УМ ЦАРУЈЕ СНАГА 
КЛАДЕ ВАЉА. ``Манипуланти`` на крају бивају изманипулисани, губе  корак са временом, 
неприлагођени, застарели, полако бивају одбацивани. 

 Уз мене сада стају моћни појединци и државни сегменти из света. Гео-политичка мапа планете се мења, 
ипак долазе боља времена, српске аутентичне елите су се у извесној мери престрашиле и истрошиле 
после пада  комунизма и надоласка нових времена транзиције, санкција, ратова, изолације Србије и  
Срба.   

Куцнуо је час да  се покрену нова буђења, нове енергије и пројекти ОСЛОБАЂАЊА. Старо ( профитери 
транзиције-љуља  им  се тло под ногама, губе ранију подршку),грчевито се боре против НОВОГ. 

Слобода мисли и изражавања,литерарног и научног стваралаштва су гарантовани Уставом и законима 
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Србије, међународним правом,чланом  27 Опште декларације о људским правима УН.  Међународни 
пакт о економским, социјалним и културним правима Члан 15. 1. Државе чланице овог пакта признају 
сваком право: (а) да учествује у културном животу; (Б) да се користи достигнућима науке и њиховом 
применом; (Ц) да ужива заштиту моралних и материјалних интереса који проистичу из сваке научне, 
књижевне или уметничке производње чији је он аутор. 2. Мере које државе чланице овог пакта буду 
предузеле у циљу обезбеђења пуног коришћења овог права морају обухватити мере које су потребне за 
осигурање очувања, развоја и ширења науке и културе. 3. Државе чланице овог пакта обавезују се 
поштују слободу неопходну за научно истраживање и стваралачку делатност.  

Стављам на увид  ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА доказе о 
заплени рукописа мојих необјављених књига, о цензурисању. 

Досада су органи власти од 1975.године  систематски заплењивали рукописе мојих књига , наводим само 
неке од њих, уз доказе: 

-2 децембра 1981 године органи СУП-а Београду су запленили рукопис моје књиге која је била спремна 
за публиковање КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА, никад није била враћена. Доказ: Сага о ... ићима Том 4, 
ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ-ttp://enlite.org/sage/4.pdf. стр.315, 316, 317, 318, 469, 
470, 351,  345, ( врло споро се отвара јер има преко 1.500 страна, примерак књиге у класичном штампанм 
облику се налази у архиви УКС). 

-априла 2000.године је дошао велики полицијски камион и однео страначку и моју  личну архиву,  
укључујући рукописе 20 необјављених књига спремних за  штампу, 2.000 примерака књига аутора Кена 
Скуланда, професора Државног Хаваји универзитета Хонолулу и специјалног саветника Беле куће,и 
познате америчке научнице др Мери Руварт , опсежну личну преписку са појединим светским 
политичарима,  и ствараоцима, неколико хиљада досијеа жалиоца на повреде њихових права,  примерке 
листа ЉУДСКА ПРАВА,  све до личних фотографија. До данас ништа није враћено Почињен је монст 
руозан духовни злочин, нестало је све што сам стварао. Докази:   Сага о .... ићима Том 5, PUZZLE- 
ИСЦЕЉЕЊЕ ДУША БАЛКАНСKИХ НАРОДА---http://enlite.org/sage/5.pdf., стране  1003 до 1013. 

-Органи  полиције су у неколико наврата од 1975.године упадали  у стан и заплењивали рукописе мојих 
необјављених књига, што се исчитава у мојим књигама. 

-од како имам лични рачунар  1997 године, насилницима је олакшана саботажа мога литерарног 
стваралаштва,  рукописи мојих  књига им се налазе на дохват руке. Будући да они контролишу 
провајдере  имају директан увид у директоријуме власника личних  рачунара, пошто нема адекватних 
санкција,  могу по потреби украсти, уништити, опструирати рад на писању књига, успоравајући, 
претумбавајући, и на друге начине. Они су наставили, стање се погоршало.     

- иако сам судски рехабилитован решењем  Вишег суда у Београду из 2012.године, са правом 
обештећења, као жртва прогона вербалног деликта и злоупотребе психијатрије у политичке сврхе --
http://enlite.org/bela/02.doc- БЕЛА  КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА , 19 маја прошле године је мој лични 
рачунар стављен ван употребе, изгубио сам много новца, времена и труда, 10.6.2016.године сам позајмио 
новац и купио нов компјутер. ДОКАЗ: Малопродајни рачун број :16-3298-0006003 

Том приликом је почињен нов монструозан духовни злочин, нестала је из рачунара моја књига Сага о 
..ићима Том 6, ( 2005-2016) на којој сам радио неколико година. Овом терористичком нападу је 
претходило вишенедељно мрцварење у раду са личним рачунаром, кочење, застоји, упади у систем, 
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учестале поправке, био сам изложен несносном стресу, застоју свих за мене значајних активности које 
обављам на компјутеру, изгубио сам време, исцрпљен финансијски.  

У прилогу су докази и сведоци, да је моје законско право на употребу личног рачунара и интернета 
ограничено- на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација, докази-и изјаве сведока и 
стручњака, .http://enlite.org/bela/04.doc.. 

Сада почињем Том 6  испочетка. Настављају се свакодневно стресне сметње и мождана тортура.  

Где је овде слобода научног и књижевног стваралаштва.?  

Пет томова моје књиге су подмукло стилски и материјално унакажени , са циљем да буде обезвређени у 
очима будућих читалаца. али нису успели у довољној мери, јављају ми то из Америке. 

На делу је не само заплена рукописа него и цензурисање, али то није онај класични облик цензурисања, 
који је примењиван још од хеленских времена. У Средњем веку су по папинској одредби из 1501 године. 
бискупи морали брижљиво испитати списе, јеретичке књиге су често биле спаљиване. Цензура се 
манифестуује на више начина, од уништавања непожељних средстава изражавања, преко брисања или 
прецртавања непожељних делова, до мењања, изокретања, односно фалсификовања оних делова који се 
не подударају са одредбама властодржаца. 

Ова књига је цензорисана без званичне забране.  

Писање ове књиге се десило у специјалним и ванредним околностима.Нарочито када се ради о блокади 
рада на моме персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским 
интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, крађи реченица, и тд. 
Због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина слова и фонта 
појединих поглавља и наслова, или када се ради о маргинама, димензијама уметнутих слика, па и о 
читљивости појединих скенираних докумената. 

Моја концентрација и инспирација су у оваквим тешким крајње стресним околностима биле у великој 
мери изложене неизмерним искушењима, испрекидане сталним и врло интензивним  стресом,  а писање 
стилски  и материјално дотераних књига захтева мир и опуштеност. Нисам имао потребан мир и 
опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим тананим мислима и емоцијама, да их смирено 
преточим у најбољи избор речи, да све то дотерам.  

Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове књиге, на делу је 
осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет  овога амбициозног пројекта. 

Дакле, недостаци стила и језика, форме, су последица ових злоупотреба. 

Без слободе, мозак је као плућа без ваздуха. О овоме феномену коме сам дао назив LE QUART ( 
смањење личности и креативних потенцијала на четврину- ЧУПУР), се бавим у мојим књигама.. 

Понављам, овакав на први поглед  хаотичан књижевни, уствари вишедисциплинарни креативни 
подухват,  је као такав, управо на неки начин баш због тога вредан. Јер је управо због наведених 
мањкавости аутентичан. Доказ је сурове стварности, не само прошле, него и данашње Србије. 



 217 

Обраћам се ОДБОРУ ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА УКС, са захтевом да 
учини што може учинити. поготову јер слично трпе и поједини други писци, без да то обзнањују као ја, 
које из страха, или што не препознају да им то неко чини. 

с`поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 Томислав Крсмановић:  Настављају  се опструкције новог личног рачунара- поново 

нестају фајлови и поглавља књиге. 

 

Данас 16 марта 2017.године,у  11 часова и 30 минута су нестали урађени фајлови и поглавља из моје 
књиге САГА О ... ИЋИМА Том 6 ( 2005-2017.година ). исто се десило 10 овога месеца, 

Нестаје мој вишедневни труд. 

Вандализам починиоца се наставља. Пала им је кашика у мед. Седе у својим становима, одакле  
повезани са провајдерима,  злостављју и киње оне који седе за њиховим компјутерма  не сањајући да им 
то неко чини.  

А они добијају дневнице.  

А пошто су навикли да лако долазе до новца, дневнице су им недовољне, а неки  раде и `` по учинку``, 
снађу се. У дослуху са надређеним безбедњачким структурама добијају строго поверљиве податке, како 
да опљачкају банке, мењачнице, поште, све до приватних станова. 

И тако зараде новац., на штету народа грађана и државе. 

Они су у дилу са лоповима који несметано краду и пљачкају широм Србије, ојадили су села и градове од 
Прешева све до Келебије.  

И о њиховим злоделима нико не говори на прави начин.  

Починиоци који спроводе сметње моме личном рачунару од како користим компјутер 1997 године, 
настављају да то чине до данашњих дана. 

Доказ:  на линку Бела књига сметње у употреби ПЦ и телекомуникација .http://enlite.org/bela/05.doc. за 
време од 1975 до данас, укључујући и време пре појаве компјутера, заплену преписке,  искључење 
телефона, сметње у употреби факса. 

Моје жалбе и тужбе досада нису дале резултате.  Оваква неспутана разбојништва могу да постоје у 
земљи безакоња и насиља каква је Србија, и какву воде интелектуална и духовна недоношчад. 

Али фанатицима интелектуалним и духовним фундаменталистима је лако доскочити мудрошћу, јер су 
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њихове мождане вијуге исправљене и испражњене мржњом и бесмисленим поступцима. 

Грађани, доскочићете им, већина од вас је мудрија од већине њих, треба заменити распамећене 
мудријим. Њима истиче рок употребе. 

А то се већ дешава.. 

Гео -политичка сцена се дрма, то је истински земљотрес. Долазе убрзано нова времена. 

Они који владају светом овде захтевају нове и свежија виђења. Њима су досада понекад били 
употребљиви, потребни,  лопови, пљачкаши, просјаци, и свакојаки антрополошки отпад. 

Сада се они окрећу новим кадровима. 

Захтевамо до оних који су плаћени да овакве деликвенте који дестабилизују Србију санкционишу, или 
да ПОДНЕСУ ОСТАВКЕ. 

 Томислав Крсмановић: Онемогућен сам да обавим компјутерску припрему књиге 

Сага о ...ићима, Том 6, Пијанац крииве Дрине. Очекујући светлост са неких 

удаљених звезда.  

Завршио сам писање овог тома, и дао фајлове у копирницу, да их ставе на дискове, добио сам урађено, 
како год почнем, све се испремешта. Радим по цео дан  дотерам, онда се све измеша. Обавештавам да је 
јуна 2016.године овај исти  том , на коме сам радио две године, нестао из мога компјутера којом 
приликом је компјутер уништен. 

Јавност је упозната са вишегодишњим перманентним и врло интензивним ометањима у раду на моме 
компјутеру, отимачинама фајлова, и запленама 20 рукописа необјављених књига. Што се наставља. 

Иза овога насиља и отимачине књиге и цензуре стоје они којима сметам, јер захтевам накнаду почињене 
штете и повраћај одузетог, и залажем се за добробит нашег народа. 

Починиоци, а то су они који су се енормно обогатили у транзицији, под утицајем блиског гео окружења, 
које Србију и Србе изазива на недипломатичност, њих злоупотребљава и подстиче у међусобне заваде, и 
подмеће им  кујкавичје јаје антисемитизма, да тако Србе изолује, тајкунима суфлира да се не обави 
правично обештећење, накнаде штете, повраћаји имовине, да уместо тога гурају становнике и 
потражиоце да остаре, оболе, и да тако буду онемогућени да остваре њихова права. 

Енормни богаташи плаћају гладне минималним сумама да по цео дан и ноћ ометају појединце да раде на 
личним  рачунарима,обучили су их да раде на компјутерима, дали им личне  рачунаре, и тако многима 
претварају животе у несносне стресове и кошмар. 

Молим да узмете ове чињенице к` знању и реагујете на начин који сматрате као уместан и могућ са ваше 
стране? Не дозволимо лешинарима да Србију покопају што су зацртали. 
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Томислав Крсмановић 

Томислав Крсмановић: Дрска блокада личног рачунара -уз претње насиљем.  

Младалачки деликвенти пљачкају, краду, злостављају, све до учесталих убистава незаштиђених грађана. 
Србија дрхти у страху пред њима. 

Држава се брани да је немоћна, јер се ради о младима који наводно не падају под ефикасан удар закона.  

Иза ових криминалаца се налазе моћници који их злоупотребљавају, усмеравајући их  на све оне који им 
на било који начин престављају сметњу, или који нису по било чему по  њиховој вољи.  

Није крива стока када оде у зијан, крив ја власник. 

Идентитет оних који усмеравају ове младе разбојнике се може видети у списку најбогатијих у Србији. 

У мутном се лови.  

Њима одговара ванредна ситуација преплaшен, остарео и изнурен народ. Да им се не може одупрети, да 
могу харати по Србији, пљачкати, красти, приватизовати за багателу, спречити све оне који захтевају 
рехабилитацију, обештећење, повратак одузетог, који очекују судску правду, лустрацију.  

Открили су нове путеве стварања хаоса и метежа. Све се више лаћају оних  који су гладни и живе у беди. 
А добро је познато да такви маргинални сегменти Србије лишени средстава за живот, доживљавајући да 
су  одбачени и презрени од богатијих, поврх свега које краси нарочита психологија, су склони да зачас 
на друге усмере мржњу,све до тешко замисливих садистичких изживљавања. Спремни да за мале паре 
чине велика зла овом напаћеном и незаштићеном народу. Све до убистава. 

Они истински дестабилизују Србију. 

Србија ћути.  

Полиција  се жали да за поједине прекршиоце упуте  судским органима на десетине кривичних пријава 
за тешка кривична дела, а да судови не реагују. Судови са своје стране доживљавају да не смеју да 
овакве деликвенте поцесуирају због `` виших разлога``, ``тако захтевају они одозго``. 

Полицајце криминалци бију или убијају, по зидовима се могу видети натписи `` Смрт мурији``. 

Чиме су прекршиоци закона  у Србији охрабрени до те мере да је Србија такорећи оборена на колена 
пред њима. 

Замислимо да пси луталице нападају грађане, да их има толико, да се размноже, да нико не сме да их 
одбије, удари, да власници никоме не одговарају, у Србији би настао метеж. То би  тако потсетило на 
филм Хичкока `` The birds``,ПТИЦЕ., неспутана најезда птица је  дестабилизовала читаву свемоћну 
државу. 

Тако су криминалци и мафијаши дестабилизовали Србију. 
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Закон важи за све без обзира етничку припадност.  

Србији пију крв и сокове криминалци, од оних `` великих`` да оних кокошара и пилићара. Не присвајају 
незаконито туђе,  не узурпирају туђа  права,  само они доле, нити  гладни и агресивно распамећени 
сегменти становништва Србије, крађа и угрожавања туђих права су ушли у све поре друштва, све до 
врха друштвене пирамиде..  

Нама су познати масовни случајеви неометаних поткрадања  старих и  немоћних , болесних, у зградама, 
све до тријумфа јачег и  асоцијалног у породицама. И то не од стране мањинских народа, или од стране 
гладних, него од Срба психопата , који нису гладни. Не ради се  о гладнима него о онима који посежу за 
туђим, јер знају да неће бити судских санкција. 

Јавност је упозната са вишегодишњим перманентним и врло интензивним ометањима у раду на моме 
компјутеру, отимачинама фајлова, и запленама 20 рукописа необјављених књига.  

Што се наставља.  

Био сам физички нападнут последњих година у два наврата од уличара, уз претње смрћу  и јаросне 
повике`` Убијам полицајце``, `` Контролишем твој кoмпјутер``.  

Да их шаљу распамећени моћници из дубоких врхова државе се видело и по томе што је упркос 
ефикасне акције полиције Прекршајни суд се према мени на рочишту маја прошле године односио 
агресивно претећи. Два починиоца нису приведена правди. Бивају охрабрени 

Иза актуелне блокаде мога личног рачунара стоје исти они они који злоупотребљавају младалачке 
деликвенте  да Србију неометано  дестабилизују, јер им сметам, што захтевам накнаду почињене штете и 
повраћај одузетог, и залажем се за добробит нашег народа. 

Починиоци су они који су се енормно обогатили у транзицији. Они бивају под утицајем блиског гео 
окружења, подстицани на недипломатичност, њих подмукло злоупотребљавају, подстичући их у 
међусобне заваде, подмећући им  подло кукавичје јаје антисемитизма, да тако Србе изолује. Гео 
окружење тајкунима суфлира да се не обави правично обештећење, накнаде штете, повраћаји имовине. 
Да уместо тога, гурају становнике и потражиоце да остаре, оболе, и да тако буду онемогућени да остваре 
њихова права. 

Енормни богаташи плаћају агресивне гладне деликвенте, минималним сумама да по цео дан и ноћ 
ометају појединце да раде на личним  рачунарима, укључујући и мене, обучили су их да раде на 
компјутерима, дали им личне  рачунаре.  

И тако многима претварају животе у несносне стресове и кошмар. 

Томислав Крсмановић 

 Томислав Крсмановић.                                                                                                                                                                                                                                                             

064-3095176. Books@eunet.rs.www.tomislavkrsmanovic.com. www.isil.org. Покрет за заштиту људских 

права, председник. Архив САНУ.  

 УПРАВА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ  КРИМИНАЛ 
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Подршка, Abuse, EUNET. 

 Kao писац, књижевне  текстове  шаљем појединим књижевним часописима у Србији.  

 Молим вас да предузмете законске мере да се установи зашто поједини дописи послати на емајл адресе 
уредништaва  часописа не стижу до примаоца? Прове рио сам известан број послатих порука, половина 
прималаца их није добила.: 

 Не ради се само о порукама упућеним књижевним часописима, него и када се ради  и појединим другим 
примаоцима, који често не добијају поруке? 

 -порука послата Уредништву часописа ЗЕЛЕНИ КОЊ послата 23.8.2018.године, на емајил адресу  
zelenikonj@gmail.com није стигла,  тек су примили поново послату поруку 12.9.22018.године, са личне 
емајл адресе Books@eunet.rs,   

-порука послата на емајл адресу  hegesije@gmail.com, часописа Хегесија дана 23.8.2018.године , није 
стигла, поново послато 12.9.2018, са личне емајл адресе Books@eunet.rs  

-порука послата часопису ХИПЕРБОРЕЈА са личне адресе  Books@eunet.rs   на емајл адресу 
Hiperboreja@eunet.rs нису добили. 

-поруке послате часопису КОРАЦИ, Крагујевац  са личне емајл адресе Tom@eunet.rs  на следеће емајл 
адресе -koracikg@yahoo.com,  i tanja@.krag ,   и то 15.10.208.,године, 16.10.2018.године, 
15.11.2018.године,  нису стигле  

-порука послата Анђелку Заблаћанском уреднику часописа СУШТИНА ПОЕТИКЕ 8.11.2018.године са 
личне смајл адресе Books@eunet.rs,  на емајл адресу sustinapoetike@hotmail.com , није стигла до 
примаоца 

Порука послата часопису ЉУДИ ГОВОРЕ  11.11.2018.године са личне емајл адресе -    books@eunet.rs  
на њихову емајл адресу -   baturan@rogers.com, nikol_markovic@, није стигла 

-Порука послата 23.11.2018.године часопису СРП  емајл адреса-  са личне адресе    није стигла  

 У прилогу је линк .Бела књига о опструкцијама телекомуникација и интернета- 
enlite.org/Toma/Bela_kniga_O_opstrukcijama_telekomunikacija_i_interneta.pdf . 

 Лoпови, криминалци и деликвенти сеју метеж и хаос Србијом.  Полиција је професионална и обавља 
своје  задатке  како треба, што је за сваку похвалу, али су судови  проблем број 1 у Србији, крајње су 
неефикасни.  

 Ово што се ради изнемоглом народу у Србији не ради ни   Приштина Србима на Косову. 

Очекујем од вас да проверите ове наводе и поступите по Закону 

 Томислав Крсмановић, Председник Покрета за заштиту људских права 
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