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                ИНФОРМАТИВНИ  РАЗГОВОРИ  И                   

              ПОЛИЦИЈСКА  МАЛТРЕТИРАЊА. 

 

Уводна разматрања. 

 

Oд 2016.године су престала полицијска малтретирања. У овим годинама сам успоставио 
са Полицијом Србије разумевање и добре односе засноване на борби за поштовање закона. 

Тако је добила исправан епилог моја вишедеценијска борба против полицијског 
злостављања. 

Остао је проблем судства које је и даље све неправичније. Судије штите прекршиоце 
закона.Полиција пријави криминалца који је почино десетине кривичних дела, а судије не 
поступе по закону. 

Због мога залагања за поштовање закона и захтева за рехабилитацију , реституцију и 
накнаду штете, ( видети БЕЛУ КЊИГУ –ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ) , у другој 
половини 2011 године сам био противно закону осам пута позиван од полицијских органа 
на информативне разговоре телефоном, уз претњу утамничењем.на неодрeђено време.  

А то је трајало од 2008 године.  

У приложеним белим  књигама су описана полицијска притварања и шикана од 1971 
године, па све до 2008.године.. 

Годинама , такорећи свакодневно, живим под опсадом, мени је од стране МУП-а Србије 

драстично ограничено право на употребу компјутера и интернета ( видети БЕЛУ КЊИГУ О 

ОПСТРУКЦИЈАМА ИНТЕРНЕТА) све до даншњег датума, мене вређају и прете ми припадници 

организованог криминала, захтевајући да одустанем од мојих поменутих легалних захтева . 14 

децембра 2012 година сам био у два наврата изложен физичким насртајима на јавном месту, а 

26 јануара 2013 године су непознате особе бацале ледењаке на моју терасу и грудве у прозор, уз 

гласне повике политичких увреда и претњи. 
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Полицијски органи на основу мени датих изјава припадника судијске струке, интервенишу у 

њихов рад, захтевајући да њихове одлуке у мојим поднесцима, подешавају онако како им се 

нареди. 

 

Даље прилажем податке који се односе на злоупотребе полицијских органа према мени само 

последњих неколико година.  

 

Предочавам да сам 1 марта 1975 године основао први југословенски одбор за заштиту људских 

права ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА САМОЗАШТИТУ, и да сам од тада због ненасилног изражавања мојих 

политичких убеђења, био учестало привођен у полицију. Што траје до недавно ( Детаљи и подаци 

се могу видети на Википедији, у сајту:www.isil.org, на интернету на Гуглу,у мојим књигама и 

саопштењима, у Архиву САНУ, у Народној библиотеци Србије). 

 

Недавна полицијска рација у другој половини 2011 године, је обављана увек се позивајући 
на захтев ОЈТ, наводно ради разматања мојих поднесака, прибегавајући кршењу 
параграфа Закона о кривичном поступку и Закона о полицији, и то: 3 јуна и 22 јула од 
стране Жељка Трикића сарадника ОУП-а Нови Београд; 17 августа, 19 августа и 22 
августа ме је позивао Медојевић, сарадник Полицијске управе Београда; дана 22 
септембра ме је позвао Трикић, а онда истог дана патрола ОУП Раковица која је стигла 
пред мој стан, и 6 и 13 децембра опет Трикић. 

И Трикић и Медојевић су навели исти разлог: поднесци ОЈТ, или писање саопштења у 
вези здравља, психијатрије, мога маратонског судског поступка и повреда мојих права.  

Напомињем, да сам ја упутио поднеске Првом општинском јавном тужилаштву у Београду  
у својству појединца и председника Покрета а заштита људских права, дакле ја нисам 
окривљени, него подносилац пријаве. 

Жељко Трикић  службеник Полицијске станице Нови Београд, Полицијске управе за град Београд, 

у поступку по захтеву ПРВОГ ОЈТ-КТР 3051/11.ме је позивао телефоном или писмено што чини по 

налогу Јавног тужилаштва Србије у предмету КТР 3051/11, поводом моје пријаве против особа које 

су угрожавале моја права, тврди да само извршава наређење.. 

 

Ја сам увек био прво позиван телефоном, што је супротно закону, јер се позиви на 
информативне разговоре шаљу у писменој форми, сем изузетно, а у мојој пријави тога 
елемента нема. Тек на мој стриктан захтев позиви су упућиван писмено, стално уз оштре 
претње насилним привођењем, гласови са оне стране жице су били опори и  претећи, као 
да сам ја окривљени криминалац, а ја сам подносилац пријаве. Поврх свега сам заслужни 
грађанин који је цео живот посветио борби за демократију. 
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Ја сам све досадашње позиве Полицијске управе града Београда на разговор одбио са 
образложењем да нису  у складу са законом и да нисам на то обавезан по закону . 

У Позиву Трикића за 13 децембар ,је назначено Упозорење да ћу у случају неодазивања 
бити принудно доведен: У случају Вашег неодазивања по овом позиву бићете принудно 
доведени на основу члана 226 , ст.1 .  ЗКП-Закона о кривичном поступку, који гласи 
:Окривљени, оштећени, оштећени као тужилац, приватни тужилац, бранилац, законски 
заступник, пуномоћник, сведок, вештак, тумач и стручно лице ,без обзира на исход 
кривичног поступка, сносе трошкове свог довођења, одлагања доказне радње или главног 
претреса и друге трошкове поступка које су проузроковали својом кривицом, као и 
одговарајући део паушалног износа. 

Овакво образложење не даје право насилног привођења, него само објашњава о 
наступајућим трошковима због тога.  

Током 2008 године сам био такође позиван у неколико наврата на информативни разговор у 

Полицијску станицу ОУП Раковица, у сличним околностима, ти позиви су били образлагани 

наводном жељом ОУП-а Раковица да ми помогне да остварим моја угрожена права. 

Будући да ме г.Трикић упорно позивао од јуна 2011 године,кршећи  одредбе Закона о полицији и 

ЗКП, будући да ће се из даљег видети да се није радило о жељи да се мој поднесак објективно 

испита и поступи по закону, него да је на делу застрашивање и шиканирање, због разлога које ћу 

касније објаснити, одлучио сам да бих избегао овај неугодан разговор, да обуставим поднесак КТР 

3051/11.  Што сам учинио :ПРИМЉЕНО у Првом основном јавном тужилаштву 06.12. 2011 године. 

Истога датума сам доставио допис Првом ОЈТ којим обавештавам да сам анулирао мој поднесак 

КТР 3051/11 , апелујући на Прво ОЈТ да о анулирању мога поднеска обавести Жељка Трикића да 

тако буде обеснажен његов позив. Том приликом сам 6 децембра око 12 часова  у просторијама  

Првог ОЈТ трећи спрат соба 317А, будући да је предметни јавни тужилац госпођа Маја Вадњал 

била отсутна, обавио разговор са њеним сарадницама објашњавајући им о чему се ради, и да не 

желим да се одазовем позиву, додајући да сам предмет КТР 3051/11 анулирао. Оне су ми казале 

да ја нисам обавезан по закону да се одазовем на овај позив, утолико пре што сам предмет 

анулирао. 

 

О овоме разговору сам истога дана обавестио господина Трикића факсом послатим са мога 

компјутера:Recipient name Gospodin Ž.Trikić, Start time: 6.12.2011 godine, 16.3.Recipient number: 

3008143. 

 

Упркос овог чињеничног стања у петак 9 децембра је дошла патрола ПС Раковица и уручила ми 

позив за информативни разговор дана 13.12.2011 године у 11 часова у просторијама на Новом 

Београду.( Позив је без датума и потписа ). 
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Дана 10 децембра сам преко факса Главне поште у Београду послао факс за господина Трикића , 

на телефон 3008143, за ПС Нови Београд, Start Time Dec.10 12:28 PM, Pages 2, Result:OK, са 

приложеном ЛЕКАРСКОМ ПОТВРДОМ О НАСТУПАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ издатом од 

др.Мартиновић из Дома здравља Савски венац, од 9.12.2011 године, Број:4551, да сам услед 

болести привремено спречен за било какве активности у времену од 5-7 дана, што значи да ћу 

услед болести бити оправдано спречен да се одазовем овоме позиву за уторак 13.12.2001 године.   

 

Обавештавам вас да су на делу злоупотребе и притисци  који имају за циљ да ме заплаше да не 

захтевам обештећење, и да не штитим моја угрожена права,  због чега сам се у више наврата 

обраћао поднесцима и тужилаштву.  

 

Ја сам све досадашње позиве Полицијске управе града Београда на разговор одбио са 
образложењем да нису  у складу са законом и да нисам на то обавезан по закону . 

Према члан 46.ЗКП, став 1: Полиција и други државни органи надлежни за откривање 
кривичних дела дужни су да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца. Дакле, 
у овоме случају они би требали да по налогу Првог ОЈТ кроз разговор са мном дођу до 
додатних података те да олакшају рад ОЈТ у вези мојих поднесака. 

У пракси према мени органи Полицијске  управе Београда, не обављају ове задатке , него 
злоупотребљавају своја овлашћења позивајући се на захтев ОЈТ, да би ме тако полицијски 
малтретирали и изрицали врло опасне претње, што ће даље бити приказано.  

Чиме  крше законске параграфе Закона о полицији: члан 1: Полиција пружа 

подршку владавини права свима пружа заштиту њихових права и слобода; чл. 2: Придржава се 

закона, Устава и међународних конвенција, сузбија незаконитост; Члан 13. Штите свакога од 

незаконитих поступака, поштују достојанство  права грађанина. 

А када се ради о Позивању, Поглавље 2.3: Лице које је одбило да пружи 

обавештење не сме се поново позивати из истога разлога. А мене су они упорно позивали. Зашто 

не позивају лопове, провалнике , разбојнике и убице полицајаца њихових колега, него се баве са 

мном?  

Да органи полиције нису желели да обаве истражне радње како им је наложено, него да им је 

намера била да супротно ЗКП, и Закону о полицији ( Чланови 1, 2, 13, Поглавље 2.3) да крше моја 

права, да ме малтретирају и прете ми и застрашују ме, се види и из следећег детаља.. Тако, 

поменути полицајац  Медојевић је мени саопштио 22 августа о.г.м, : 

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса из 
који се ништа не види 

- да су подаци Телекома Србије о особама које су ми претиле телефоном застарели. 
 



 5

Оваква образложења нису била заснована на чињеничном стању јер се у документима , тачније у 

мојој 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, наш број 118252, Београд, ја сам добио од њих неколико 

потврда да су регистровани претећи позиви на мојброј телефона 3511829, не само 2005 године, 

него последњи пут маја 2011  године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а 

на њихов захтев.Ја сам  доставио судским органима и МУП- прецизне документоване податке о 

онима који ми прете утамничењем, телефоном и интернетом, који су насртали на моја права 

последњих година, међу таквима се налаза  и органи МУП-а, који ме  сада позивају на  

информативне  разговоре. 

 

                        Даље ћу објаснити да  органи полиције мене нису позивали ради решавања и истраге 

по мојим поднесцима, него да ме шиканирају, зато што тражим обештећење и штитим моја 

угрожена права..Уз моју личну напомену, да то они не чине из личних побуда, него по туђој 

наредби. 

 

Ево заправо о чему се ради? . 

Ово полицијско мрцварење траје од марта 2008 године, када ме је сарадник ОУП-а 

Раковица  Ненад Лијескић, по наређењу претпостављених, у неколико наврата позивао 

телефоном на информативни разговор поводом писаних саопштења. А полицијских 

телефонирања је било повремено и у 2009, 2010 и 2011 години. Ја сам био позван 2 марта 2008 

године од стране мога познаника Велизара Павловића, правника ДСС, улица Париска број 13, 

11.000 Београд, који ми је саопштио да је у поседовању факсимила Полицијске управе града 

Београда од 28.2.2008 године који ми је показао , којим је покренут хитан поступак да будем 

лишен слободе и смештен у психијатријску болницу 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.  

Ја сам тада одржао конференцију за штампу и предузео и друге кораке којима сам 

обезвредио овај незаконити покушај утамничења и злоупотребе психијатрије ове установе. Да 

потсетим, нада мном је покушана злоупотреба психијатрије 1975 године, која се завршила 

потпуним поразом оних који су то покушали, Ја сам  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 мени на Википедији, и на сајту ИСИЛА-САД: 

www.isil.org, као што ћете видети ja сам добитник значајног ИСИЛ-овог признања Bruce Evoy 

Memorial Award, ја сам заслужни грађанин, добитник неколико значајних међународних 
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признања, писац више запажених књига, научни радник који објављује своје радове у нашим 

најпрестижнијим научним часописима ( последњи у најновијем броју гласила Удружења 

социолога Србије СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД-Злоупотреба психијатрије у претходној Југославији), 

члан руководства Братства КРСМАНОВИЋА и члан  Удружења 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. Ja  сам писац неколико запажених и стручно верификованих књига 

о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, осуђиван за вербале деликте након тога, марта 

1975 године сам  основао први југословенски одбор за људска права ДИРЕКТНА АКЦИЈА, 1985 

Покрет за заштиту људских права који је учествовао на изборима, био сам кандидат за 

председника Србије на изборима 1990 године, писац на стотине саопштења. 

Важим за врло смирену особу , залажеm се за исправне процене и помирење.  

Истичем 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. Ја никада ни на кога нисам  дигао руку, познат сам по томе што водим здрав 

живот. Појединци из безбедоносних служби покушавају стерилно да устврде како ја мојим 

текстовима узнемиравам јавност, да износим чудне тврдње о здрављу грађана, да претим.  

И да тврдим да тајни центри моћи прогоне грађане са дистанце, тим поводом се 

позивам на Чехословачку повељу 1977 године, коју су покренули Вацлав Хавел и Кохут, тврдећи да 

тајни центри моћи непознати грађанима издају са дистанце, без њиховог знања, усмене 

директиве иза којих не остају никакви трагови, судовима, центрима за социјални рад, 

послодавцима, војсци, медијима, болницама, итд, да се тако ускраћују њихова права. То је тај 

третман на дистанцу. 

На делу је покушај злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Ја сам због овога поднео Кривичну пријаву против Полицијске управе града 

Београда дана 1.09.2011 године, против Лијескића, Медојевића и Трикића, свестан да они нису 

виновници, они сами кажу да извршавају туђа наређења. Нека кажу ко им је то наредио. 

Ја тражим обештећење и рехабилитацију, то је моје законско и грађанско право. То 
удруженом криминалу смета.  

 

Познат сам по објективности и одмерености, по залагњу за исправне процене и мирење. 
Зато ће моја борба за моја права ће бити из дана у дан све енергичнија и промишљенија. 
Победа ће бити моја. То знају они који мене познају још од 1970-их, 1980-их, 1990-их, 
међу њима је било, или још има, ист инских разбојника и убица, они су отерали 
превремено у гроб моју сестру. Неки  су превремено нестали, али има још и живих. 

Убице желе да ме заплаше. 
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У томе неће успети. 

 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО од 10.12.2011 године. 

 

Из првог поднеска Првом ОЈТ од се види да удружени криминал интензивира блокаду мојих 

телекомуникација, и дати су необориви докази да то траје од почетка 1980-их година, то је 14 

докуменета, које прилажем и у овоме поднеску.  

А у допису Првом основном јавном тужилаштву од 10 .12.2011 године се налазе подаци и сведоци 

о покушајима Полицијске управе Београда која од јуна ове године ме шести пут неосновано 

приводи , и од марта 2008 године покушава да ме  утамничи на психијатрију. Ситуација је 

гротескна и ексцентрична, Виши суд је оспорио моју Тужбу као неосновану , ваш суд треба да 

донесе одлуку, а удружени криминал , за шта  дајем необориве доказе, за цело ово време док 

судови расправљају да ли је раније било злоупотреба и штета, наставља праксу злоупотреба коју 

спроводи без престанка ево већ трећину века. А Виши суд каже да су моји наводи неосновани. 

 

У нади да ћете узети у обзир чињенично стање и донети ШТО ПРЕ, правичну одлуку. 

 

У Београду, 26.12.2011 године                                           с'поштовањем 

                                                                                        Томислав Крсмановић 

 

PRVI  OSNOVNI  SUD  U  BEOGRADU                                   20 К.бр. 7050/11 

 

Dorada podneska od  06.12.2011 godine shodno vašem dopisu od 

dana 08.12.2011 godine. 

 

Budući da Privatna tužba sadrži nekoliko segmenata krivičnih dela i počinioca , odgovoriću na vaš 

dopis sukcesivno . 

 

I. Pokušaji lišavanja slobode. 
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Veljko Medojević, Nenad Lijeskić, Željko Trikić su saradnici Policijske uprave grada Beograda, koji od 

marta 2008 godine, pokušavaju po nalogu Policijske uprave grada Beograda da me smeste protivno 

zakonu i medicinskoj etici nasilno u psihijatrijsku ustanovu, što će dalje biti obrazloženo, i dokazano 

dokumentima i svedocima. 

 

Lični podaci: 

-Veljko Medojević, saradnik Policijske uprave grada Beograda, Despota Stefana broj   107, 11.000 

Beograd  . 

-Nenad Lijeskić, saradnik OUP-a Rakovica, Patrijarha Joanikija  broj 30 , Rakovica. 

-Željko Trikić, saradnik Policijske stanice Novi Beograd,  Mihajla Pupina broj 165,                          Novi 

Beograd. 

 

Policijska uprava grada Beograda je pokušala marta 2008 godine  da tužioca koji je predsednik Pokreta 

za zaštitu ljudskih prava, ukloni na nezakonit način kršeći odredbe krivičnog i građanskog postupka na 

neodredjeno vreme u psihijatrijsku bolnicu, zbog borbe za njegova prava, uključujući i Tužbu za naknadu 

štete ( Apelacioni sud Gž.1321/11), i zbog izdavanja stranačkih saopštenja. ( sada NVO). 

 

Saradnik OUP-a Rakovica Nenad Lijeskić ( po tuđoj naredbi) je pozvao osorno telefonom tužioca u utorak 

26  februara 2008 godine oko 7 časova ujutru naređujući mu da odmah dođe na razgovor u njihove 

prostorije u ul. Patrijarha Joanikija 30 u Rakovici, odbijajući da mu kaže zašto.  

 

Tužilac je potom saznao telefonom od saradnika OUP Rakovica g. Rankovića da je razlog poziva  naše 

saopštenje od 14 januara “Podmukao napad mafijaša na zdravlje nacije” koje je ustvari analiza uzroka 

lošeg zdravlja većine građana.  

 

Tužioc  je odgovorio pismeno i priložio više dokumenata, ovaj odgovor je poslao faksom istoga dana, a 

propratna dokumenta poštom dana 28 februara ( istoga dana oko 14 casova  Pisarnica OUP-a Rakovica 

je odbila da primi dokumenta od naše kurirke, zahtevajući drsko da ih donese lično tužioc -na delu je 

prekršaj propisa).  
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Dana 28  februara 2008 godine N.Lijeskić  je oko 7 časova i 30 minuta opet tužioca nazvao telefonom  

pretećim povišenim glasom zahtevajući da ODMAH dođe, dodajući da to navodno nije informativni 

razgovor, nego saradnja. Pošto je tužioc to odbio  zahtevajući pismeni poziv, Lijeskić mu je naredio 

usmeno da mora doći na razgovor u utorak 4 marta u 15 časova, ali je odbio da dostavi pismeni poziv.  

  

Zakon  striktno propisuje razloge za pozivanje u policiju, naučna analiza društva ne može biti ni 
u kom slučaju zakonit  povod za takvu policijsku nasilnu meru. Ukoliko je već tako, po zakonu 
se uručuje pismeni poziv, u kome su naznačeni naziv ustanove, mesto i adresa , vreme, pravni 
osnov, dostavnicu mora potpisati primalac. Lice nije dužno da pruži traženo obaveštenje, osim 
ako time čini krivično delo, tužioc nije bio počinio nikakvo krivično delo, što ne tvrdi ni 
Lijeskić, te nije obavezan da se odazove ovome pozivu, pogotovu jer se menja iskaz, prvo 
saopštenje, potom saradnja. Ovlašćeno službeno lice može  izuzetno da pozove i usmeno, ovoga 
puta ne postoji taj izuzetan razlog. Organi policije su obavezni da se ponašaju sa strankama 
učtivo i uljudno, sto Lijeskić nije činio, jer je tužiocu pretio, utoliko pre jer je tužioc  zaslužni 
građanin i uživa veliki ugled u zemlji i svetu. Povrh svega tužioc je tada imao 72 godine i pati od 
intenzivne nesanice. 

Tužioc kome je ovakav postupak organa policije bio sumnjiv, se obratio za savet Velizaru 
Pavloviću, pravniku, predsedniku Odbora za ljudska prava DSS-Demokratske stranke Srbije ( 
koji je ranije bio član Pokreta za zaštitu ljudskih prava) i sa njim je se sastao 2 marta 2008 
godine oko 17 časova u kancelarijama DSS u Pariskoj ulici broj 13 u Beogradu, MUP-a Srbije, 
koji mu je pokazao i dao u ruke faks dobijen od Policijske uprave Beograda kojim se zahteva 
najhitnije interniranje tužioca u psihihjatrijsku ustanovu zbog pisanja saopštenja. Pozivali su se 
na  tužiocev  abizivan boravak  od 21.6. –1.7.1975 godine u PB“Laza Lazarević”u Padinskoj  
Skeli, gde mu je izrečena falsifikovana dijagnoza. 

 Tužioc je bio izložen ovim policijskim pretjama samo zato što je na nenasilan način izrazio svoje 

mišljenje o stanju zdravlja većine građana. Na delu je progon izražavanja mišljenja, to je bio pokušaj 

uklanjanja neistomišljenika u ludnicu  bez uvida javnosti. Vrlo je signifikativno da se Policijska uprava 

Beograda u 2008 godini poziva na psihijatrijski nalaz o tužiočevom zdravlju i na djagnozu '' paranoidna 

šizofrenija'' izdatu  1975 godine, iako je ona anulirana Nalazom VMA Psihijatrijske klinika od   oktobra 

1978 godine i Nalazom Sudsko-psihijatrijskog  odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu od 20.4.1982 

godine.  

 

Tužioc je predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava ( Vikipedija, www.isil.org) , priložio je  dve peticije 

u znak podrške : jednu na engleskom, potpisanu od četiri poznata svetska naučnika u ime nekoliko 

stotina uglednih intelektualaca iz celog sveta, i druga sa potpisima 70 poznatih javnih poslenika iz Srbije, 

i dopis profesora Kena Skulanda.preduzeću ICN , Beograd od 9 novembra 1995 godine. Dobitnik je 

nekoliko međunarodnih priznanja, i BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( videti www.isil.org). Pisac više 

knjiga, od toga nekoliko o zloupotrebi psihijatrije u političke svrhe na koje se pozivaju domaći i strani 

psihijatri kao na pouzdanu naučnu referncu, i stotina naučnih i stručnih tekstova objavljenih u domaćim i 
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Томислав Крсмановић                                                          13. 12.2011 године 

Председник Покрета за заштиту људских права, Станка Пауновића 70, 11090 Београд. 

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

Vikipedija, www.isil.org, www.tomislakrsmanovic.com 

 

Госпођа Маја Вадњал, јавни тужилац 

 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО       КТР 3051/11 

 

Поштована госпођо Вадњал, 

 

Обавештавам Вас да се ваш број КТР 3051/11 у вези са мојим захтевом за повраћај моје и 

страначке заплењене архиве од стране МУП-а Србије који је се водио од априла 2000 године, 

пред Првим општинским судом  и Четвртим општинским судом у Београду, а после реформе 

судова  пао под надлежност Првог основног суда у Београду, као што знате сада наставља пред 

потоњим судом. Прилажем мој поднесак овом суду од 7.3.2011 године ( Посл.број 10.1-

10133/2010, дана 01.03.2011 године), као и мој поднесак овом суду од 13.12.2011 године. 

 

Будући да се повраћај незаконито отуђене имовине отеже у недоглед, да органи МУП-а 

одбијају да врате моју отету имовину, да органи МУП-а већ годинама захтевају од мене и прети 

ми, да ја њима саопштим адресу Драгана Здравковића, који је сарађивао са МУП-ом и 

господином Бјелетићем сарадником ОУП Стари град, како ја то могу знати; будући да ме стално 

засипају јаловим дописима, будући да су суду приложени подаци и сведоци да ми је 

Здравковић претио смрћу,  и да су ми појединци из МУП-а такође претили, укључујући и 

незаконите позиве на информативне разговоре од стране сарадника Полицијске управа града 

Београда ( сведок Велизар Павловић, правнк ДСС, Париска 13, који је у поседу дописа 

Полицијске управе града Беогарда  са налогом на моју трајну изолацију у затворен простор), 

који трају од 2008 године до данас, будући да сам ја против њих и МУП-а Србије поднео 

недавно кривичне пријаве због злоупотребе положаја, сјединили су се законски услови да ове 

особе буду изузете, и МУП, сходно законским прописима учтиво захтевам од Вас да се даље 

истражне радње по овом предмету искључиво обављају преко вашег тужилаштва. 
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У нади да ћете тако поступити 

 

С'поштовањем 

Томислав Крсмановић 

 

У прилогу моји поднесци Првом основном суду у Београду од 7.3 .2001 године и 13.12.2011 

године. 

 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО       КТР 3051/11 

 

Злоупотреба службеног положаја од стране  Жељка Трикића  службеника Полицијске станице 

Нови Београд, Полицијске управе за град Београд, у поступку по захтеву ПРВОГ ОЈТ-КТР 3051/11. 

 

У понедељак 5 децембра о.г, ме је позвао телефоном сарадник ПС Нови Београд Жељко Трикић, 

налажући ми да што пре дођем на информативни разговор , што чини по налогу вашег 

тужилаштва у предмету КТР 3051/11, поводом моје пријаве против особа која су угрожавале моја 

права, тврди да само извршава ваше наређење.. 

 

Учтиво сам му саопштио да ми пошаље позив писмено, онако како прописује закон. Он је то 

прихватио али је почео да ми прети да морам доћи, а ако не дођем да ће послати патролу да ме 

приведу насилно. 

 

Будући да ме г.Трикић упорно позива од јуна ове године већ по четврти пут, кршећи одредбе 

Закона о полицији и ЗКП, будући да се из даљег види да се не ради о жељи да се мој поднесак 

објективно испита и поступи по закону, него да је на делу застрашивање и шиканирање, због 

разлога које ћу касније објаснити, одлучио сам да бих избегао овај неугодан разговор, да 

обуставим поднесак КТР 3051/11.  Што сам учинио :ПРИМЉЕНО у Првом основном јавном 

тужилаштву 06.12. 2011 године. Истога датума сам доставио вама допис којим вас обавештавам да 

сам анулирао мој поднесак КТР 3051/11 , апелујући на Прво ОЈТ да о анулирању мога поднеска 

обавести Жељка Трикића да тако буде обеснажен његов позив. Том приликом сам 6 децембра око 

12 часова  у вашим просторијама  трећи спрат соба 317А, будући да је предметни јавни тужилац 

госпођа Маја Вадњал била отсутна, обавио разговор са њеним сарадницама објашњавајући им о 
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чему се ради, и да не желим да се одазовем позиву, додајући да сам предмет КТР 3051/11 

анулирао. Оне су ми казале да ја нисам обавезан по закон да се одазовем на овај позив, утолико 

пре што сам предмет анулирао. 

 

О овоме разговору сам истога дана обавестио господина Трикића факсом послатим са мога 

компјутера:Recipient name Gospodin Ž.Trikić, Start time: 6.12.2011 godine, 16.3.Recipient number: 

3008143. 

 

Упркос овог чињеничног стања у петак 9 децембра је дошла патрола ПС Раковица и уручила ми 

позив за информативни разговор дана 13.12.2011 године у 11 часова у просторијама на Новом 

Београду.( Позив је без датума и потписа ). 

 

Дана 10 децембра сам преко факса Главне поште у Београду послао факс за господина Трикића , 

на телефон 3008143, за ПС Нови Београд, Start Time Dec.10 12:28 PM, Pages 2, Result:OK, са 

приложеном ЛЕКАРСКОМ ПОТВРДОМ О НАСТУПАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ издатом од 

др.Мартиновић из Дома здравља Савски венац, од 9.12.2011 године, Број:4551, да сам услед 

болести привремено спречен за било какве активности у времену од 5-7 дана, што значи да ћу 

услед болести бити оправдано спречен да се одазовем овоме позиву за уторак 13.12.2001 године.   

 

Дакле, изволите обуставити ваш захтев ПЦ Нови Београд да обавља радње по моме поднеску КТР 

3051/11, и саопштити г.Трикићу благовремено да ме не позива 13 децембра нити касније. 

 

Обавештавам вас да је на делу злоупотреба која има за циљ да ме заплаши да не захтевам 

обештећење, и да не штитим моја угрожена права,  због чега сам се у више наврата обраћао 

поднесцима и вашем тужилаштву.  

 

Последњих месеци сам у више наврата био позиван од полицијских органа на 
информативне разговоре телефоном, на крају дописом, увек се позивајући на захтев вашег 
ОЈТ, уз кршење параграфа Закона о кривичнм поступку и Закона о полицији, и то: 3 јуна и 
22 јула од стране Жељка Трикића сарадника ОУП-а Нови Београд; 17 августа, 19 августа и 
22 августа ове године ме је позивао Медојевић, сарадник Полицијске управе Београда; 
дана 22 септембра ме је позвао Трикић, а онда истог дана патрола ОУП Раковица која је 
стигла пред мој стан, и сада 6 децембра опет Трикић. 
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И Трикић и Медојевић су навели исти разлог: поднесци ОЈТ, или писање саопштења у 
вези здравља, психијатрије, мога маратонског судског поступка и повреда мојих права. 
Напомињем, да сам ја упутио поднеске Првом општинском јавном тужилаштву у Београду  
у својству појединца и председника Покрета а заштита људских права, дакле ја нисам 
окривљени, него подносилац пријаве. 

Ја сам увек био прво позиван телефоном, што је супротно закону, јер се позиви на 
информативне разговоре шаљу у писменој форми, сем изузетно, а у мојој пријави тога 
елемента нема. Тек на мој стриктан захтев позиви су упућиван писмено, стално уз оштре 
претње насилним привођењем, гласови са оне стране жице су били опори и  претећи, као 
да сам ја окривљени криминалац, а ја сам подносилац пријаве. Поврх свега сам заслужни 
грађанин који је цео живот посветио борби за демократију. 

Ја сам све досадашње позиве Полицијске управе града Београда на разговор одбио са 
образложењем да нису  у складу са законом и да нисам на то обавезан по закону . 

У Позиву Трикића за 13 децембар ,је назначено Упозорење да ћу у случају неодазивања 
бити принудно доведен: У случају Вашег неодазивања по овом позиву бићете принудно 
доведени на основу члана 226 , ст.1 .  ЗКП-Закона о кривичном поступку, који гласи 
:Окривљени, оштећени, оштећени као тужилац, приватни тужилац, бранилац, законски 
заступник, пуномоћник, сведок, вештак, тумач и стручно лице ,без обзира на исход 
кривичног поступка, сносе трошкове свог довођења, одлагања доказне радње или главног 
претреса и друге трошкове поступка које су проузроковали својом кривицом, као и 
одговарајући део паушалног износа. 

Овакво образложење не даје право насилног привођења, него само објашњава о 
наступајућим трошковима због тога.  

Мени је од оба полицајца саоштено да ме позивају на разговор по захтеву ОЈТ 
Општинског јавног тужиоца предмет КТ-3051/011, који захтева да се са мном  обаве 
разговори ради расветљавања  мојих поднесака.  

Према члан 46.ЗКП, став 1: Полиција и други државни органи надлежни за откривање 
кривичних дела дужни су да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца. Дакле, 
у овоме случају они би требали да по вашем налогу кроз разговор са мном дођу до 
додатних података те да олакшају рад ОЈТ у вези мојих поднесака. 

У пракси према мени органи Полицијске  управе Београда, не обављају ове задатке , него 
злоупотребљавају своја овлашћења позивајући се на захтев ОЈТ, да би ме тако полицијски 
ме малтретирали и изрицали врло опасне претње, што ће даље бити приказано.  

Чиме  крше законске параграфе Закона о полицији: члан 1: Полиција пружа 

подршку владавини права свима пружа заштиту њихових права и слобода; чл. 2: Придржава се 

закона, Устава и међународних конвенција, сузбија незаконитост; Члан 13. Штите свакога од 

незаконитих поступака, поштују достојанство  права грађанина. 

А када се ради о Позивању, Поглавље 2.3: Лице које је одбило да пружи 

обавештење не сме се поново позивати из истога разлога. А мене они упорно позивају.  
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Зашто не позивају лопове, провалнике , разбојнике и убице полицајаца њихових 

колега, него се баве са мном?  

Органи полиције не желе да обаве истражне радње како им је наложено, него супротно ЗКП, и 

Закону о полицији ( Чланови 1, 2, 13, Поглавље 2.3) крше моја права  малтретирају ме и прете ми и 

застрашују ме.. Тако, поменути полицајац  Медојевић је мени саопштио 22 августа о.г.м, : 

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса из 
који се ништа не види 

- да су подаци Телекома Србије о особама које су ми претиле телефоном застарели. 
 

Оваква образложења нису била заснована на чињеничном стању јер се у документима , тачније у 

мојој 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, наш број 118252, Београд, ја сам добио од њих неколико 

потврда да су регистровани претећи позиви на мојброј телефона 3511829, не само 2005 године, 

него последњи пут маја ове године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а на 

њихов захтев.Ја сам  доставио судским органима и МУП- прецизне документоване податке о 

онима који ми прете утамничењем, телефоном и интернетом, који су насртали на моја права 

последњих година, међу таквима се налаза  и органи МУП-а, који ме  сада позивају на  

информативне  разговоре. 

 

                        Дакле , органи полиције не позивају мене ради решавања и истраге по мојим 

поднесцима, него да ме шиканирају, зато што тражим обештећење и штитим моја угрожена 

права..Уз моју личну напомену, да то они не чине из личних побуда, него по туђој наредби. 

Ово полицијско мрцварење траје од марта 2008 године, када ме је сарадник ОУП-а 

Раковица  Ненад Лијескић, по наређењу претпостављених, у неколико наврата позивао 

телефоном на информативни разговор поводом писаних саопштења. Ја сам био позван 2 марта 

2008 године од стране мога познаника Велизара Павловића, правника ДСС, који ми је саопштио да 

је у поседовању факсимила Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 године који ми је 

показао , којим је покренут хитан поступак да будем лишен слободе и смештен у психијатријску 

болницу 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.  

Ја сам тада одржао конференцију за штампу и предузео и друге кораке којима сам 

обезвредио овај незаконити покушај утамничења и злоупотребе психијатрије ове установе. Да 

потсетим, нада мном је покушана злоупотреба психијатрије 1975 године, која се завршила 

потпуним поразом оних који су то покушали, Ја сам  24.10.1977 године добио после месец дана 

испитивања на Психијатријском одељењу ВМА у Београду  Налаз: душевно потпуно здрав, што је 
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правно и судски верификовано 20.4.1982 године од стране Судско-психијатријског одбора 

Медицинског факултета у Београду.   

Изволите проучити податке о мени на Википедији, и на сајту ИСИЛА-САД: 

www.isil.org, као што ћете видети ja сам добитник значајног ИСИЛ-овог признања Bruce Evoy 

Memorial Award, и на личном сајту www.tomislavkrsmanovic.com,, ја сам заслужни грађанин, 

добитник неколико значајних међународних признања, писац више запажених књига, научни 

радник који објављује своје радове у нашим најпрестижнијим научним часописима ( последњи у 

најновијем броју гласила Удружења социолога Србије СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД-Злоупотреба 

психијатрије у претходној Југославији), 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. Ja  сам писац неколико запажених и стручно 

верификованих књига о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, осуђиван за вербале деликте 

након тога, марта 1975 године сам  основао први југословенски одбор за људска права ДИРЕКТНА 

АКЦИЈА, 1985 Покрет за заштиту људских права који је учествовао на изборима, био сам кандидат 

за председника Србије на изборима 1990 године, писац на стотине саопштења. 

Важим за врло смирену особу , залаже се за исправне процене и помирење.  

Истичем 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. Ја никада ни на кога нисам  дигао руку, познат сам по томе што водим здрав 

живот. Појединци из безбедоносних служби покушавају стерилно да устврде како ја мојим 

текстовима узнемиравам јавност, да износим чудне тврдње о здрављу грађана, да претим.  

И да тврдим да тајни центри моћи прогоне грађане са дистанце, тим поводом се 

позивам на Чехословачку повељу 1977 године, коју су покренули Вацлав Хавел и Кохут, тврдећи да 

тајни центри моћи непознати грађанима издају са дистанце, без њиховог знања, усмене 

директиве иза којих не остају никакви трагови, судовима, центрима за социјални рад, 

послодавцима, војсци, медијима, болницама, итд, да се тако ускраћују њихова права. То је тај 

третман на дистанцу. 

На делу је покушај злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Ја сам због овога поднео Кривичну пријаву против Полицијске управе града 

Београда дана 1.09.2011 године, против Лијескића, Медојевића и Трикића, свестан да они нису 

виновници, они сами кажу да извршавају туђа наређења. Нека кажу ко им је то наредио.. 

Захтевам од вашег ОЈТ да пошто сам у спору са Полицијском управом Београда и 

наведеним полицајцима, да у будуће истражне радње са мном у мојим предметима обављају 

искључиво органи ОЈТ. А никако не полиција. 
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Изволите обавестити г.Трикића да је поднесак КТР 3051/112 анулиран, и да сам му 

доставио лекарско уверење о спречености, и да ме више никад не позива. Уједно, још једном 

захтевам од вашег ОЈТ да истражне радње са мном убудуће обављате ви, а не полиција.  

Господин Трикић ми искрено каже да он само обавља ваше налоге, значи да 

иницијатива долази од вашег ОЈТ. У нади да ћете испоштовати овај мој захтев. 

Ја тражим обештећење и рехабилитацију, то је моје законско и грађанско право. То 
удруженом криминалу смета. Познат сам по објективности и одмерености, по залагњу за 
исправне процене и мирење. Зато ће моја борба за моја права ће бити из дана у дан све 
енергичнија и промишљенија. Победа ће бити моја. То знају они који мене познају још од 
1970-их, 1980-их, 1990-их, међу њима је било, или још има, ист инских разбојника и 
убица, они су отерали превремено у гроб моју сестру. Неки  су превремено нестали, али 
има још и живих. 

С'поштовањем.. 

Томислав Крсмановић                        у Београду 10.12.2011 године. 

 

Tomislav Krsmanović                                                                               21.2.2012 godine 

Pokret za zaštitu ljudskih prava, predsednik. Tel.3511829; mob.tel.064-3095176; books@eunet.rs; 

Vikipedija; solair.eunet.rs://~pokrets; www.tomislavkrsmanovic.com;  ARHIV SANU 

 

                                           NAPAD  NA  ZDRAVLJE.  

 Zahetvam da komisija nezavisnih eksperata ustanovi o čemu   

                                                se radi. 

 

U ponedeljak 20 februara oko 13 časova i 30 minuta na uglu ulica Borske i Stanka Paunovića su mi se 

približila dva mladića od oko 30 godina, smeđi, snažni i povisoki, idući iza mene su mi tiho dobacili: 

razorićemo ti zdravlje. 

 

Nakon oko pola sata u mome stanu mi je naglo pozlilo, oblio me je hladan znoj, počelo je da mi se 

gadi, i nastala je jaka vrtoglavica. To je trajalo celu noć, nisam trepnuo. 
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U prilogu u attachmentu BELA KNJIGA O ZDRAVLJU, izvolite proučiti. 

 

Ovakve pretnje i ataci traju dugi niz godina. Upoznajem Vas sa ovim pretnjama i zahtevam od Vas da 

ih uzmete k'znanju povodom daljeg stanja moga zdravlja. Mnogi ljudi se žale, ili su se žalili da su im 

učinioci uništili zdravlje, primera radi navodim: dr.Nikolu Miloševića, dr.Žarka Gavrilovića, dr.Mišu 

Đurića , itd. Na delu je istinska zakonomernost. Cilj ovoga ataka je dekocentracija i izbacivanje iz 

intelektuane ravnoteže u vezi pripreme Revizije na Presudu Apelacionog suda.  

 

Životi i zdravlje vrhunskih intelektualaca u Srbiji koji serijski iznenadno umiru, ili se razboljevaju u 

nejasnim okolnostima, zavredili su danas koliko vaga govečeta na provincijskoj stočnoj pijaci. Izgleda 

da su oni koji to čine pronašli savršen zločin, mogu nekoga unesretiti, a svi ćute, jer se navodno to ne 

može dokazati.  SRBIJA BLEJI.  Nedavno su medija prenela da je MUP Srbije u posedu priručnih malih 

aparata za elektroškove na distancu za primenu prilikom uličnih demonstracija, za momentaln 

dekoncentraciju . 

Ova sprava nije nimalo naivna i bezopasna, može biti blažeg dejstva, ali ima i onih snažnih koji mogu 

napraviti izliv krvi u mozak ili smrt, infarkt, da iseku unutrašnji organ. A šta je laser. Mi dobro znamo 

da je Miloševićeva policija te krntije posedovala. ( Koje su zastarele u zapadnim zemljama pre 40 

godina). Ima svakojakih sprejova, od onih koji mogu napraviti momentalnu dijareju, do smrtonosnih. 

Nacisti su u Nemačkj pred Drugi svetski rat otrovali tajno gasom u njihovim stanovima više desetina 

hiljada duševnih bolesnika , da očiste rasu. Nacisti su naše Jevreje gušili na Sajmištu u kamionu sa 

gasom. Gasovi u stanovima bez znanja građana., itd. u beskraj , nauka je ovde napredovala do 

savršenosti. 

 

U nadi da ćete ovome dopisu pridati pažnju i preduzeti mere u granicama Vaših ovlašćenja i 

kompetencija. Zahtevam da se osnuje komisija sastavljena od nezavisnih eksperata koja će ustanoviti 

stanje moga zdravlja i čime je ono uslovljeno. Predočavam da je više onih koji su mi na sličan načnn 

pretili  preminulo prevremeno. ( Nešto od toga se vidi u mojoj tužbi za naknadu štete). Samoubilački 

pir se nastavlja. 

 

Tomislav Krsmanović 

 

ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  БЕЗ  ОСНОВА И НА 
НЕЗАКОНИТ  НАЧИН УЧЕСТАЛО ПОЗИВА  КРСМАНОВИЋА  НА 
ИНФОРМАТИВНЕ РАЗГОВОРЕ  И ПРЕТИ МУ  УТАМНИЧЕЊЕМ. 
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Крсмановић је последњих месеци у више наврата био позиван од полицијских органа на 
информативне разговоре телефоном, или дописом, уз кршење параграфа Закона о 
кривичнм поступку и Закона о полицији, и то: 3 јуна и 22 јула од стране Жељка Трикића 
сарадника ОУП-а Нови Београд; 17 августа, 19 августа и 22 августа ове године га је 
позивао Медојевић, сарадник Полицијске управе Београда; дана 22 овог месеца га је 
позвао опет Трикић, а онда истог дана патрола ОУП Раковица која је стигла пред његов 
стан. 

И Трикић и Медојевић су навели исти разлог: писање саопштења од стране Томислава 
Крсмановића у вези његовог маратонског судског поступка и стања у судству и повреде 
његових права. Напомињемо, да је он упутио поднеске Првом општинском јавном 
тужилаштву у Београду  у својству појединца и председника Покрета а заштита људских 
права, дакле он није окривљени, него подносилац пријаве. 

Крсмановић је увек био позиван телефоном, што је супротно закону, јер се позиви на 
информативне разговоре шаљу у писменој форми, сем изузетно, а у Крсмановићевој 
пријави нема ништа хитно или изузетно. На његов захтев позиви су ипак били послати у 
писменој форми , и то од Медојевића дана 17.08.2011 године, и од Трикића дана 22 овог 
месеца, када је позван на информативни разговор за понедељак 26.9.2011 године, у 10 
часова, у просторијама ОУП Нови Београд, Бул.Михајла Пупина бр.165 соба 12..  

Поврх свега, гласови са оне стране жице су били опори и  претећи, као да је Крсмановић 
окривљени, а он је подносилац пријаве. 

Крсмановић је позив Полицијске управе града Београда на разговор одбио са 
образложењем да није у складу са законом и да није обавезан по закону . 

У Позиву од Медојевића није било назначено Упозорење да ће у случају неодазивања 
бити принудно доведен, али у Позиву Трикића од 22 овог месеца стоји УПОЗОРЕЊЕ: У 
случају Вашег неодазивања по овом позиву бићете принудно доведени на основу члана 
226 , ст.1 .  ЗКП-Закона о кривичном поступку, који гласи :Окривљени, оштећени, 
оштећени као тужилац, приватни тужилац, бранилац, законски заступник, пуномоћник, 
сведок, вештак, тумач и стручно лице ,без обзира на исход кривичног поступка, сносе 
трошкове свог довођења, одлагања доказне радње или главног претреса и друге трошкове 
поступка које су проузроковали својом кривицом, као и одговарајући део паушалног 
износа. 

Крсмановићу је од оба полицајца саоштено да га позивају на разговор по захтеву ОЈТ 
Општинског јавног тужиоца предмет КТ-3051/011, који захтева да се са њим  обаве 
разговори ради расветљавања његових поднесака.  

Према члан 46.ЗКП, став 1: Полиција и други државни органи надлежни за откривање 
кривичних дела дужни су да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца. Дакле, 
у овоме случају они би требали да кроз разговор са Крсмановићем дођу до додатних 
података те да олакшају рад ОЈТ у вези његових поднесака. 

У пракси органи Полицијске  управе Београда, не обављају ове задатке , него 
злоупотребљавају своја овлашћења позивајући се на захтев ОЈТ, да би тако ускраћивали 
његова права, полицијски га малтретирали и изрицали врло опасне претње, што ће даље 
бити приказано.  
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Чиме  крше законске параграфе Закона о полицији: члан 1: Полиција пружа 

подршку владавини права свима пружа заштиту њихових права и слобода; чл. 2: Придржава се 

закона , Устава и међународних конвенција, сузбија незаконитост; Члан 13. Штите свакога од 

незаконитих поступака, поштују достојанство  права грађанина; Поглавље 2.3 се бави Позивањем : 

Лице које је одбило да пружи обавештење не сме се поново позивати из истога разлога не 

позивати особе када је  у питању њихово крхко здравље,.Члан 48: Усмено позивање само у  

нарочитим случајевима. Прописани су услови  начини позивања, Крсмановић је тужилац, а не 

окривљени, нема места обавези одазивања ан разговор. 

Зато што органи полиције не желе да обаве истражне радње како им је наложено, 

него супротно ЗКП, и Закону о полицији ( Чланови 1, 2, 13, Поглавље 2.3) крше права Крсмановића, 

малтретирају га и прете му и застрашују га. 

Ово полицијско мрцварење Крсмановића траје од марта 2008 године, када га је 

сарадник ОУП-а Раковица  Ненад Лијескић у неколико наврата позивао телефоном на 

информативни разговор поводом писаних саопштења. Крсмановић је био позван 2 марта 2008 

године од стране његовог познаника Велизара Павловића, правника 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 

психијатријску болницу 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 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 
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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. 

Крсмановић је због овога поднео Кривичну пријаву против Полицијске управе 

града Београда дана 1.09.2011 године. 

Крсмановићу прете и врше притиске над њим, због ових разлога Крсмановић се није одазвао 

позиву Полицијске управе Београда од 17.08.2011 године као незаконитом, одржао је 

Конференцију за штампу на коју је позвао  Медојевића,  који није дошао. Медојевић је позвао 

након тога телефоном  Крсмановића 22 августа о.г.м, тврдећи: 

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса из 
који се ништа не види 

- да су подаци Телекома Србије о особама које су ми претиле телефоном застарели. 
 

Оваква образложења нису заснована на чињеничном стању јер се у документима , тачније у 

Крсмановићевој ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године 

налазе прецизни сигналетички подаци о инкриминисаним особама које му прете. А када је у 

питању Телеком, Извршна дирекција Београд, наш број 118252, Београд, он је добио од њих 

неколико потврда да су регистровани претећи позиви на његов број телефона 3511829, не само 

2005 године, него последњи пут маја ове године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду 

или МУП-а на њихов захтев.. 

 

Крсмановић је доставио судским органима и МУП- прецизне документоване 

податке о онима који му прете утамничењем, телефоном и интернетом, који су насртали на њега 

последњих година, међу таквима се налаза  и органиМУП-а, који га сада позивају на  

информативне  разговоре.  

''Због истих разлога Крсмановић се неће одазвати позиву на разговор од Тривића 

заказаном за 26 сепетмбар о.г. у 10 часова у просторијама ОУП Нови Београд, јер је на делу 

злоупотреба положаја и овлашћења полицијских органа, њега не позивају ради расветљивања 

његових поднесака и саопштења , него су на делу притисци и опасне претње. Он није обавезан да 

даје обавештења, а ако жели може и да одустане од пријаве. Да ли ће га и онда позивати у 

полицију?. 

Крсмановић се залаже за исправне процене и мирење. 
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САВЕТ ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 

.  

Покрет за заштиту људских права                                                      23.8.2011 године 

Томислав Крсмановић, председник ,    Tel.3511829, Mob.tel. 064- 3095176, Pokret@eunet.yu, 

Википедија,  www.tomislavkrsmanovic.com.                                                  

 

            ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  ПРЕТИ        

              ТОМИСЛАВУ КРСМАНОВИЋУ  УТАМНИЧЕЊЕМ. 

 

2 јуна ове године Томислава Крсмановића је позвао на његов мобилни телефон сарадник 
ОУП-а Нови Београд Трикић, захтевајући од њега да одмах дође на информативни разговор 
поводом нашег саопштења о здрављу нације. Крсмановић се тај дан спремао на одмор где је 
остао до 8 августа, извинио се и замолио за писмени позив, како закон налаже. Тривић је 
опет Крсмановића осорно позвао на његов мобилни крајем јула пожурујући га да се одмах 
врати са одмора. 

 

Дана 17 августа Крсмановића је телефоном позвао овога пута Вељко Медојевић, инспектор 

Полицијске управе града Београда, строго му саопштавајући да одмах дође на разговор поводом 

његовог текста о здрављу. Крсмановић му је учтиво предочио на законску мањкавост, потребан је 

писмени поднесак, Медојевић је исти дан брзометно дошао лично у позне сате бучно звонећи на 

врата стана Крсмановића уручујући му писмени позив, МУП, РС,ПУГБ, Дана 17.8.2011 г, 

Пред.Бр.446711, да дође на разговор 19.08.2011 године. Крсмановић је одбио да дође на разговор 

позивајући се на закон, није обавезан да се одазове позиву. Медојевић је Крсмановића звао још 

два пута телефоном, уз претеће упозорење да ће га још контактирати. 

 

О чему се ради овога пута биће јасно када се зна да је Полицијска управа града Београда 
покушала 1 марта 2008 године да утамничи Крсмановића на неодређено време због нашег 
саопштења о здрављу грађана Србије ПОДМУКАО НАПАД ТАЈКУНА НА ЗДРАВЉЕ 

ГРАЂАНА СРБИЈЕ од 14.1.2008 године. Сведоци тадашње  полицијске клопке су : Ненад 
Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица;  Велизар Павловић функционер ДСС председник 
Одбора за људска права ДСС, Париска улица број 13, Београд, је дошао у посед факса 
Полицијске управа града Београда од 28 фебруара 2008 године којим се захтева моје 
најхитније интернирање у специјалну установу затвореног типа; Полицијска управа града 
Београда.,Бул.Деспота Стефана број 105. 
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На делу је прогон ненасилног изражавања мишљења, забрана делатности легалне 

организације, Крсмановића деценијског бескомпромисног борца за поштовање закона  

тајкуни желе застрашивањима и стресовима да тихо уклоне са јавне сцене, поготову јер он 

већ 17 година води маратонски спор за обештећење, захтева још од 2008 године 

Рехабилитацију, очекује реституцију незаконито присвојене имовине предака вредну 

неколико милиона евра, залаже се за лустрацију, али и исправне процене и помирење, 

писац је више књига, и добитник међународних признања. Позивамо Вас на Конференцију 

за штампу која ће бити одржана  у уторак 30 августа у 12 часова, у Кући Ђуре Јакшића, 

Скадарска број 34.. 

 

Савет Покрета за заштиту људских права. 

 

                                                 PRIVATNA TUŽBA 

                                                     -član  450 ZKP 

 

Prvi osnovni sud u Beogradu 

 

-Protiv N.N lica čije adrese i podatke ne poznajem,  

 

i  : 

 

- Policijskе upravе grada Beograda, Despota Stefana broj 107, 11.000 Beograd 

-Veljkа Medojevićа saradnikа Policijske uprave grada Beograda 

-Nenadа Lijeskićа saradnik OUP Rakovica 

-Trikićа, saradnika OUP Novi Beograd 
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- MUP-а Srbija, Kneza Miloša broj 101 , 11.000 Beograd. 

- Bjeletića, saradnikа OUP Stari grad 

-Draganа  Zdravkovićа zvanоg Panter, poslednja adresa Visokog Stevana broj 11 u Beogradu 

--osobe koje dugi niz godina prete telefonom, Telekom Srbije je utvrdio njihov identitet, Izvršna 

direkcija, Beograd, naš broj  118252705 

-isključivanje i smetnje u upotrebi telefona 3511 829 na ime Tomislav Krsmanović, od strane N.N 

osoba 

-Miroslаva Miškovića, direktora Delta holdinga 

-28 jula 2009 godine sam fizički napadnut od strane N.N osobe oko 15 časova u prostorijama Pošte u 

Čika Ljubinoj ulici u Beogradu. 

-- osoba internet naloga-kostavs@yahoo.com, koja svoje poruke potpisuje sa ''Nebojša Kostić'', je 

poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 2011 3.38 AM, 

kostavs@yahoo.com 

- osoba internet naloga batalaka@open.telekom.rs,  koja svoje poruke potpisuje sa ''Lazar Pavlović'' je 

dana  28 januara 2011 godine sa naloga batalaka@open.telekom.rs   

- U vremenu između 11 i 17 jula o.g, nepoznate osobe su mi u nekoliko navrata zapretile na telefon 

015-666038 , lociran u selu Uzovnica, Srbija, gde sam se tada nalazio na odmoru. 

- osoba sa internet naloga Aleksandar Aleksandrović, ambhewu@aol.com, poruka na forumu 

Ujedinjeno srpstvo od 28 decembra 2005 godine 

-- Okružni sud u Beogradu, Republika  Srbija, Zahtev za rehabilitaciju. 

-Viši sud u Beogradu, sudija Predrag Vasić, Tužba za naknadu štete 

-N..N osobe sprovode opstrukcije u mome radu na razvoju turizma na Drini, opština Ljubovija. 

 

OPIS KRIVIČNIH DELA. 

 

Pre nego što pristupim opisu krivičnih dela, koja su vrlo brojna, razuđena i dugo traju (otuda 

nemogućnost kratkoće-neophodna je minimalna opširnost, dajem nekoliko podataka o sebi). 
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Ja sam predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava ( Vikipedija, www.tomislavkrsmanovic.com, 

www.isil.org) , prilažem dve peticije u znak podrške meni: jednu na engleskom, potpisanu od četiri 

poznata svetska naučnika u ime nekoliko stotina uglednih intelektualaca iz celog sveta, i druga sa 

potpisima 70 poznatih javnih poslenika iz Srbije, i dopis profesora Kena Skulanda.preduzeću ICN , 

Beograd od 9 novembra 1995 godine. Dobitnik sam nekoliko međunarodnih priznanja, i BRUCE EVOY 

MEMORIAL AWARD ( videti www.isil.org). Pisac sam više knjiga i stotina naučnih i stručnih tekstova 

objavljenih u domaćim i stranim časopisima, poliglota sam i zaslužan građanin saborac sadašnjih 

lidera zemlje. 

Borim se nenasilno i argumentima za poštovanje zakona još od početka 1970-ih godina, počeo sam da 

to činim radi odbrane, drugi motiv nisam imao, zalažem se za ispravne procene, pomirenje i slogu.  

 

Ja imam 75 godina, penzioner sam vrlo skromnih primanja, na ivici sam socijale, pomažem 

nezaposlenog sina (30 godina) , 40 godišnju nezaposlenu sestričinu i njenu 17 godišnju ćerku, ( čijeg 

muža Slobodana Dvokića su ubili nedavno kriminalci na radnom mestu obezbeđenja javnog objekta, 

borio se protiv albanskih kriminalaca u Srbiji).  

 

Krhkog sam zdravlja i patim od vrlo intenzivne nesanice. 

 

Nažalost protiv mene su počinioci ovih kriminalnih radnji, koji čine jednu grupu organizovanih 

kriminalaca (mnogi su u međuvremenu prevremeno preminuli, ali jedno ostrašćeno jezgro opstaje), 

još od početka 1970-ih poveli istinski rat, koji traje do danas.  

 

Ova grupa prekršioca zakona iz duboke ilegale metodično programira pomenute zloupotrebe, koje će 

dalje biti detaljno obrazložene, dokumentovane i dati lični podaci za svedoke, to čini iz revanšističkih 

pobuda, jer sam bio za celo vreme borac za ljudska prava, i pre svega da ovakvim vrlo dugotrajnim i 

zamarajućim postupcima budem  iznurivan finansijski, da budem izložen vrlo intenzivnom 

dugotrajnom stresu, da budem odvojen od porodice , pisanja knjiga i bavljenja razvojem turizma u 

rodnom kraju na Drini, zapadna Srbija. 

 

Na delu je metodičan pokušaj tihe likvidacije, da tako čineći moje zdravlje bude oštećeno, i da budem  

diskretno otklonjen kao žalilac i sudski sudeonik koji zahteva obeštećenje i rehabilitaciju.  

 

-Protiv N.N lica čije adrese i podatke ne poznajem, OPIS DELA. 
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Uzimajući u obzir prirodu počinjenih dela što će dalje biti predočeno, dužinu trajanja, da se delovanje 

ove grupe prepoznaje  uz primenu zastrašivanja, sjedinili su se uslovi da je na delu  organizovani 

kriminal iz Člana 21 Zakon o krivičnom postupku. Čiji rezultat je delovanja tri ili više lica udruženih u 

kriminalnu grupu, sa ciljem vršenja  teških krivičnih dela radi sticanja moći, i kažnjavanja mene, Član 1-

dugogodišnja metodičnost kroz odrediv zadatak ili ulogu, Član 2-dužina trajanja, Član 5-primena 

zastrašivanja, Član 6- da se u vršenju delatnosti koriste privredne ili poslovne strukture, Član 8-

očigledno da postoji uticaj kriminalne grupe na političku vlast, izvršnu, ili sudsku vlast. 

 

Ova grupa programira, ohrabruje, inicira i sprovodi opisane zloupotrebe preko dalje predočenh 

pojedinaca i organizacija. Ova grupa, je jedna od mnogih, koja radi na metodičnom jačanju 

kriminogenih struktura u Srbiji, sa ciljem podmuklog unutrašnjeg rušenja države. 

 

Pozivam se na  Član 61.KZS-Krivičnog zakonika Srbije, PRODUŽENO KRIVIČNO DELO:   

(1) Produženo krivično delo čini više istih ili istovrsnih krivičnih dela učinjenih u 

vremenskoj povezanosti od strane istog učinioca koja predstavljaju celinu zbog postojanja najmanje 

dve od sledećih okolnosti: istovetnosti oštećenog, istovrsnosti predmeta dela, korišćenja iste situacije 

ili istog trajnog odnosa, jedinstva mesta ili prostora izvršenja dela ili jedinstvenog umišljaja učinioca. 

(2) Krivična dela upravljena protiv ličnosti mogu činiti produženo krivično delo samo 

ako su učinjena prema istom licu. 

(3) Ne mogu činiti  produženo krivično delo ona dela koja po svojoj prirodi ne 

dopuštaju spajanje u jedno delo. 

Na delu je produženo krivično delo iz Člana 61 KZS, stav 1,  jer se radi o više istih ili istovrsnih krivičnih 

dela od strane istih učinioca ( navedenih organa otuđenih centara moći) u vremenskoj povezanosti od 

više godina, stav 2- prema tužiocu; stav 3- po svojoj prirodi su to istvrsna dela, od istih osoba, 

dugotrajnog dejstva, prema istoj osobi, na istom mestu, koja dopuštaju spajanje u jedno delo. 

 

I traju do danas.  

 

Izjavljujem, dalje prilažem dokaze, da su nasrtaji na moja prava od strane udruženog kriminala sve do 

današnjih dana, učestali i  permanentni. 
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-Kada se radi o Policijskoj upravi grada Beograda, Despota Stefana broj 107, 11.000 Beograd; 
Veljku Medojeviću saradniku Policijske uprave grada Beograda; Nenadu Lijeskiću saradniku 
OUP Rakovica; Trikiću, saradniku OUP Novi Beograd predočavam, OPIS DELA : 

 

Policijska uprava grada Beograda je pokušala 1 марта 2008 godine da me utamniči na 
neodređeno vreme, izgovarajući se da je to zbog moga saopštenja o zdravlju građana Srbije od  
14.1.2008 godine. Saradnik OUP-a Rakovica Nenad Lijeskić me je u nekoliko navrata pozivao 
telefonom februara i marta 2008 godine, na informativni razgovor usmeno, odbijajući da to učini 
onako kako to zakon propisuje pismeno. Odbio sam da odem, uprkos ponavljanih telefonskih 
pretnji i poziva. Tada sam se susreo 2 marta 2008 godine sa mojim poznanikom Velizarom 
Pavlovićem, pravnikom i rukovodiocem Odbora za ljudska pava DSS, koji me je obavestio da je 
Policijska uprava Beograda pokrenula hitan postupak da budem lišen slobode i smešten u 
psihijatzrijsku bolnicui na naeodređeno vreme , zbog pisanja saopštenja , kojom prilikm su se 
pozvali na falsifkovan nalaz o mome duševnom zdravlju od 1 jula 1975 godine. Nada mnom je 
pokušana zloupotreba psihijatrije u političke svrhe 1975 godine koja se završila pravnim 
porazom onih koji su to pokušali, jer sam ja posle jednomesečnog  ambulantnog ispitivanja na 
VMA, Psihijatrijska klinika, ocenjen kao SINE MORBO PSYCHIATRICA, duševno potpuno 
zdrav. Da bih zatim na zahtev Petog opštnskog suda u Beogradu bio na psihijatrijskoj ekspertizi 
od strane Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu koji je dana 
20.4.1982 godine obelodanio svoj nalaz: uračunljiv i duševno zdrav. Ja sam nakon toga bio 
osuđivana zbog verbalnog delikta, bio kandidat na izborima, osnovao istinski Pokret za ljudska 
prava čiji sam predsednik do današnjih dana, pisac sam zapaženih knjiga o zloupotrebi 
psihijatrije,  dobitnik nekoliko međunarodnih priznanja među njima i ISIL-a ( www.isl.org). 

 

Uprkos ovih pravno i logički validnih činjenica Policijska uprava Beograda, isti oni koji su to 
pokušali 1970-ih godina, su tada hteli da me ponovo utamniče u azil. 

 

Ovaj pokušaj je za mene bio vrlo intenzivan srah i stres, pogotovu jer živim u strahu, meni sa 
različitih strana pristižu slične pretnje, što se vidi iz dalje priloženih podataka. Čitav mart sam se 
skrivao, i održali smo konferenciju za štampu, pa se stvar smirila.  

 

Tada je bio pokušaj da se ja uklonim na neodređeno vreme kao sudeonik koji zahteva 
obeštećenje, ali je na delu i proizvodnja stresa i napad na zdravlje. 

 

Policajce kriminalci ubijaju, nagone ih na samoubistva, da tako ne budu sputavani od policije. 
Nažalost, policiju isti ti saboteri zavađaju, evo i sa mnom, onda kada nam je potrebna najveća 
sloga u borbi protiv kriminalaca. Oni nahuškavaju protiv mene policiju koja nažalost nije 
dovoljno upućena o čemu se radi. 
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Svedoci: Velizar Pavlović, pravnik DSS, Pariska broj 13, 11.000 Beograd,  koji će dati izjavu, i 
pokazati inkriminisani faks i prateću dokumentaciju kao dokaz; Nenad Lijeskić, saradnik OUP-a 
Rakovica; Policijska uprava grada Beograda, Bulevar Despota Stefana broj 107. 

 

Ali Policijska uprava Beograda ne odustaje od svoje namere da me šikanira i zastrašuje, da 
podmuklo ruši moj san i zdravlje, organi ove ustanove su me u letnjim mesecima ove godine , 
više puta bez stvarnog osnova preteći pozivali  na moj telefon 3511829, i na mobilni 064-
3095176 na informativne razgovore, i to Trivić iz OUP-a Novi Beograd 3 juna i 22 jula, i Veljko 
Medojević iz Policijske uprave grada Beograda, Bulevar Despota Stefana broj 107. Obrazlaganja 
poziva koja su ovoga puta bila davana su bila da sam ja kao podnosilac prijave dužan da dam 
iskaz u vezi mojih predstavki upućenih sudu i MUP-u Srbije zbog uznemiravanja i pretnji od 
strane više lica. Ja sam od Medojevića pozivajući se na zakon, zahtevao da mi se poziv uputi 
pismenim putem, Medojević je 17 avgusta zazvonio na moja vrata u pozne sate uzvikujući iz sve 
snage POLICIJA!, uručujući mi strogi pismeni poziv da dođem na informativni razgovor 
19.о8.2011 godine u 12 časova. 

. 

Ja se nisam odazvao ovom pozivu , jer pozvano lice nije dužno da se odazove pozivu, sem ako 
time ne čini krivično delo, ja nisam počinio bilo kakvo krivično delo, ja sam upravo uradio 
suprotno, podneo sam prijavu protiv počinioca krivičnih dela. Poučen ranijim opisanim lošim 
iskustvom sa Policijskom upravom grada Beograda marta 2008 godine, u koju sam zbog toga 
izgubio blo kakvo poverenje, nisam otišao na razgovor, nego sam 18 avgusta dostavio gospodinu 
Medojeviću sva potrebna dokumenta, sa molbom da ista prouči, i upućujući ga da iz ovih 
dokumenata može više saznati nego li iz šturog razgovora sa mnom. 

 

Uprkos ovakvog činjeničnog stanja Medojević me je pozvao telefonom ponovo 19 i 22 avgusta , iako 

sam ga ja učtivo zamolio da mi se obraća pismeno.Medojević mi je pak 22 avgusta telefonom ustvrdio 

da su podaci u mom podnesku nekorisni, jer je data hrpa email adresa, iz kojih se ništa ne vidi., i da su 

podaci Telekoma o osobama koje su mi pretile telefonom zastareli.  

 

Ova njegova obrazloženja nisu zasnovana na činjeničnom stanju, jer se u dokumentima, tačnije 

Privatnoj tužbi Prvom osnovnom sudu u Beogradu predatoj 31.1.2011 godine, nalaze precizni 

signaletički podaci o inkriminisanim osobama koje mi prete. A kada je u pitanju Telekom, Izvršna 

direkcija Beograd, njihov broj 118252, Beograd mi je saopštila da su registrovani preteći pozivi na moj 

telefon broj 3511829, ne samo 2005 godine, nego i kasnije, i da će identitet počinioca biti dat sudu ili 

MUP-u na njihov zahtev. 

 

Trikić iz OUP-a Novi Beograd me je nakon toga ponovo pozivao na razgovor, što sam ja odbio nego 

sam mu dostavio dokmentaciju. 
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Ćime su me ovi policijski ogani uznemiravali i zastrašivali. 

 

Bave se sa mnom,. A ne bave se kriminalcima.  

 

Svedoci i dokazi: Pismeni pozivi Policijske uprave Beograda od 17.8. 2011 godine, Policijske stanice 

NOVI BEOGRAD od 22.9.2011 godine. Trivić iz OUP-a Novi Beograd ,Veljko Medojević iz Policijske 

uprave grada Beograda, poziv Policijske uprave grada Beograda.. 

 

-Protiv MUP-a Srbije, Kneza Miloša 105, 11.000 Beograd. 

 

Saradnici ove ustanove mi već dugi niz godina uskraćuju pravo što se tiče upotrebe telefona, 
faksa i kompjutera, odnosno interneta, sve do nedavno. Načini na koji se obavljaju ove 
zloupotrebe su opisani detaljno u priloženim dokumentima numerisanim od 1 do 34, a o čemu će 
se izjasniti i navedeni svedoci. 

 

Ja sam godinama izložen učestalim mrcvarenjima , gubljenju vremena, nerviranju, troškovima, 
nestaju mi čitave knjige, fajlovi, poruke, inboks, word, itd. 

  

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.  

 

-Zaplena arhive, protiv Bjeletića, saradnika OUP Stari grad; MUP-a Srbije Kneza Miloša 105; i Dragana  

Zdravkovića zvanog Panter, poslednja adresa Visokog Stevana broj 11 u Beogradu.( Prvi osnovni sud u 

Beogradu, Posl.broj 10.I-10133/2010). 

 

Dragan Zdravković, iz Beograda, zvani Panter je se nasilno uselio u prostoriju u ul. Visokog Stevana 11 

u Beogradu u kojoj se nalazila stranačka arhiva Pokreta za zaštitu ljudskih prava, čiji sam ja 

predsednik, i moja lična arhiva, ova podrumska prostorija je deo stana Noleta Lekaja, ul.Visokog 

Stevana broj 11, Beograd, koji je pravni titular, inače člana Saveta  naše organizacije. Zdravković se 
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nastanio  u njoj bespravno i bio je često u društvu sa Bjeletićom, inspektorom OUP Stari Grad, ulica 

Majke Jevrosime, što svedoči Nole Lekaj, Stevana Visokog broj 11, Bjeletić policajac je dolazio u stan 

Zdravkovića kriminalca  narkomana, sedeli su  obližnjim kafanama, družili se, često su bili zajedno. 

 

Navodim  da sam ranije privođen u nekoliko navrata u prostorije OUP Stari grad, zbog verbalnih 

nenasilnih dela, mene dobro poznaju Bjeletić i drugi saradnici ove policijske ispostave Zdravković je u 

više navrata meni pretio telefonom, i dopisima  da će me ubiti, što se vidi u priloženim dokumentima 

u sudskom dosijeu.  

 

Tom prilikom sam bio nezakonito lišen : 

 

-2.000 primeraka libertarijanskih knjiga Avanture Dzonatana Galibla autora Kena Skulanda na srpskom 

( Izdavač:  Štampa , Jovica Šumulikovski  , Tiraž  400 ), na makedonskom ( Izdavača Matica 

makedonska, Stampa Jovica Šumulikovski  Tiraž-400 ) na hrvatskom  ( Izdavač.. Štampa-Jovica 

Šumulikovski, Tiraž-400), slovenackom ( Izdavač…, Stampa-Jovica Šumulikovski, .. Tiraž-400),  

romskom ( Štampa Maxima-Petrovaradin, Izdavač Matica Romska Jugoslavije, Tiraž-400), Isceljenje 

našeg sveta  autora dr.Meri Ruvart ( na makedonskom, Izdavač Matica makedonska, Štampa Jovica 

Šumulikovski, Beograd-063-243170; na srpskom Izdavača… Štampa-Jovica Šumulikovski …, Tiraž-400) , 

koje je Tužioc publikovao u našoj zemlji i drugim susednim državama, na njihovim jezicima-hrvatski, 

makedonski, slovenački, romski. Knjiga Avanture Dzonatana Galibla” je best seler autora Kena 

Skulanda profesora Havaji univerziteta u Honolulu, prevedena na preko 40 stranih jezika ( 

www.isil.org) i Isceljenje naseg sveta američke prestižne naučnice dr.Meri Ruvart, je takođe kapitalno 

delo. 

-rukopise 20 Tužiočevih neobjavljenih knjiga i spremnih za štampu sa tematikom ljudskih prava ( 

zbirke dokumenata i  analize ) 

-stotinak časopisa domacih i stranih gde su bili publiklovani njegovi  stručni i naučni radovi 

-više hiljada dosijea žalioca na kršenja ljudskih prava ( sudska rešenja, žalbe, novinski tekstovi  itd) 

-razni audio vizuelni materijali o  organizaciji, medija nastupanjima, mitinzima itd 

-veći broj tužiočevih tekstova i neobjavljenih naučnih radova 

- celokupna tužiočeva vrlo bogata lična prepiska, uključujući i prepisku sa pojedinim značajnim 

ličnostima, državnicima, šefovima drzava , književnicima, naučnicima, itd 

-prepisku   organizacije 

-hiljade saopštenja 



 30 

-hiljade primeraka nekoliko brojeva lista Ljudska prava 

-nekolko desetina kniga marketinga, istraživanja  tržišta 

-megafon, tranzistor, pisaću mašinu, itd 

  

Meni je tako oteto sve što sam stvarao ceo život, čak i lične fotografije, to je brisanje pamćenja, 

monstruozan duhovni zločin.  

 

Zaplenjena je stranačka i lična i moja lična arhiva , što je učinila služba MUP Srbije, što se vidi iz 

priloženih dokumenata u sudskom dosijeu i predstavljenih dokaza, verovatno iz straha od 

objavljivanja podataka i dokumenata o brojnim zlodelima organa vlasti, sa ciljem da ih prikrije.  

Izjavljujem da nisam imao nameru da bilo kada i na koji način obznanjujem ove poverljive podatke, 

niti da bilo koga tužim ili naružim lično u  javnosti po osnovu kompromitujućih dokumenata iz ove 

arhive. Jer se zalažem za ispravne procene i pomirenje, svestan da je to vrlo složena i delikatna 

materija, i da bi moglo doći do novih sukoba i svađa. A što ne želim, zalažem se za smirivanje jer nas 

zavađaju. 

 

Ja sam odmah pozvao policiju i obratio se nadležnim sudovima i tužilaštvima, zajedno sa vlasnikom 

objekta Noletom Lekajem, zahtevajući najhitnije mere od suda da se Zdravkovic iseli odmah vrati ono 

sto je zaplenio, da omogući pristup arhivi, jer je meni to bilo nemoguće jer mi je on stalno pretio 

ubistvom. Nole Lekaj je zahtevao da se on iseli iz prostorija koje na nezakonit način  poseduje.  

  

Uprkos blagovremeno preduzetih radnji u saradnji sa advokatom, i svih potrebnih zakonom 

predviđenih blagovremenih i primerenih podnesaka, uz očigledne dokaze i izjave svedoka, Prvi 

opštinski sud umesto da reaguje ODMAH, je rastezao godinu dana, onda je stvar preneta IV 

Opštinskom sudu, koji je takodje rastezao i nezakonito postupao, sve do današnjih dana.  

 

IV Opštinski sud je potom dao nalog za izvršenje. Dragan Zdravković je iseljen iz  prostorije tek 

6.12.2001 godine, umesto da je to učinjeno još aprila 2000 u skladu sa zahtevom za izricanjem 

PRIVREMENE MERE, jer je privremena mera pravni podnesak koji zahteva urgentnu sudsku meru.  

 

Prilikom iseljenja nije vratio stvari koje je zaplenio. Ja  nisam bio prisutan na njegovom iseljenju jer 

nisam smeo da dođem, Zdravković mi je često pretio, i ubistvon, on je narkoman i psihopata opasan 

po okolinu.Tražio sam zaštitu policje na iselejnj, sud i policija su odbili da mi daju obezbeđenje 
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prilikom njegovog iseljenja, i zato nisam nije bio prisutan. Prilikom iseljenja kod njega nije pronađena 

arhiva u stanu. Zdravković je u međuvremenu arhivu otuđio, tj. došao je veliki kamion MUP-a Srbije i 

sve odneo i negde gde sada to drži. 

 

Ovaj sud sve do današnjih dana nije bio u stanju da postupi po zakonu, pozivajući se stalno da ne 

može opet da pronadje  Zdravkovica  zahtevajući uporno od mene da ga pronadjem posle iseljenja iz 

Lekajevog stana. Ja ne mogu saznati adresu Zdravkovića, MUP to odbija da učini. 

 

Radi se o naručenoj provali i zapleni od strane Miloševićeve policije sa ciljem da me kazne kao borca 

za ljudska prava, da me onemoguce da publikujem knjige, da ne obznanim identitet počinioca ( što 

nisam imao niti imam nameru da učinim), da se tako stvaraju  haos i tenzije. Izgleda da je Zdravkovic 

poginuo u obračunu kriminalnih gangova u Beogradu u ulici Dzordza Vašingtona.  

 

Ovde su sada ključni MUP Srbije, Bjeletić i Zdravković. MUP Srbje odbija da vrati arhivu. Bjeletić je bio 

često u društvu sa Zdravkovićem,  osiguravao je logističko odvoženje plena. 

 

Svedoci: MUP Srbije, Kneza Miloša broj 105; Nole Lekaj, Stevana Visokog broj 11; Bjeletić, OUP Stari 

grad; Dragan Zdravković ( nepoznata adresa)  

 

-Protiv osoba koje mi dugi niz godina prete telefonom, Telekom Srbije je utvrdio njihov identitet, 

Izvršna direkcija, Beograd, naš broj  118252705. 

 

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.  

 

-Protiv osoba koje sprovode isključivanje i smetnje u upotrebi telefona 3511 829 na ime Tomislav 

Krsmanović, ( N.N osobe.). 
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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.  

 

- Protiv Miroslаva Miškovića, direktora Delta holdinga. 

 

Meni je diskretno saopšteno u Višem sudu (2 P.br.2228/2010) da je taj sud odbio moj ZAHTEV ZA 

OBEŠTEĆENJE na intervenciju moćnih pojedinaca, uključujući i Miroslava Miškovića, direktora Delta 

holdinga.  

 

Ja sam se obratio Apelacionom sudu i očekujem odluku. 

 

Miroslav Mišković je lično mene progonio  1977 godine, kada sam bio zaposlen u Fabrici gume Rekord 

u Rakovici, zajedno sa njegovim istomišljenikom Draganom Tomićem ( tadašnjim direktorom FGP 

Rekord), sa kojim sam tada bio u sudskom sporu ( jer sam kao Šef službe marketinga obznanio da FGP 

Rekord gubi drastično učešće u tržištu SFRJ, u korist firmi iz Slovenije i Hrvatske, ispao sam na kraju 

srpski nacionalista, a samo sam pošteno radio svoj posao). Miroslav Mišković je tada takođe bio 

gumarac, direktor u kruševačkoj fabrici gume TRAJAL. Dolazio je kod Dragana Tomića, video sam ga u 

par navrata, dobacivao mi je pretnje. Boža Petrović, fabrički psiholog, mi je saopštio da je Mišković 

zahtevao kaznu protiv mene. 

 

Vredi istaći da Mišković gaji iracionalnu patološku mržnju prema kritičarima prethodne vlasti, čiji je on 

bio vrlo visoko rangiran bezbednjak. Njegovi ljudi mi telefonom u njegovi ime prete. 

 

Miroslav Mišković je tada davao naloge da moj brat Milić Krsmanović takođe bude proganjan ( sada 

ima zbog toga penziju 13.000 dinara). Isto je činio sa mojom pokojnom sestrom Nadom Ivanković- 

Krsmanović ( 1946-2009), ona je bila žrtva teških progona, umrla je u krajnje neljudskim okolnostima, 

njena penzija je bila svega 5.000 dinara( njena firma Autorska agencija joj nije uplatila 17 godina 
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radnog staža, bila je proganjana što je zahtevala svoju pravdu, nije imala novca da plati lečenje. Muž 

Nadine ćerke Valerije ( 40 godina) Slobodan Dvokić je ubijen pre nekoliko godina na radnom mestu u 

obezbeđenju ( borio se protiv albanske mafije). Valerija i njena ćerka ( 17 godina) su bez zaposlenja.  

 

Aprila 2000 je poslao  veliki kamion koji je odneo sve što sam stvarao, još nije vraćeno, marta 2008 

godine je poslao preko Policijske uprave grada Beograda ekipu kidnapera da me smeste na 

neodređeno vreme u ludnicu.  

 

Do današnjih dana njegovi  ljudi mi prete, kleveću me , opstruiraju sudski podnesak za naknadu štete. 

On dan danas daje nalog psihopatama primitivnim kriminalcima da mi prave smetnje u upotrebi 

interneta, telefona, faksa.  

 

Da mi uzimaju vreme, novac i energiju, da me iznuruju, sve sa ciljem da oslabe moje zdravlje, i da me 

tako tiho eliminiše.  

 

Ometa me da se bavim razvojem turizma na Drini, u mome rodnom kraju, da se posvetim porodici, 

pisanju knjiga.  

 

On i njegovi ljudi se stalno interesuju za moje zdravlje.  

 

Mišković je zemljaka Milisava Živanovića, iz istog rodnog sela Bošnjane kritičara poretka, držao 8 

godina nevinog i normalnog u ludnici CZ u Beogradu, što mi je sam Milisav u više navrata saopštavao, i 

što se nalazi u Milisavljevom dosijeu pri Cz-u u Beogradu. On je Radomira Veljkovića, pukovnika, 

takođe zemljaka iz susednog sela Gari,  koji je još 1970 godine ukazao na sabotaže JNA na Kosovu i u 

Dalmaciji,  takođe držao 20 godina u ludnici u Vršcu, sve do nedavno kada je preminuo. To mi je izjavio 

sam Radomir, i ti podaci stoje u njegovom dosijeu. 

 

Mišković je danas svakako najbogatiji čovek u Srbiji, a među najbogatijim  pojedincima u Evropi, kao 

što je dobro poznato on je stekao  bogatstvo  na nezakonit način, i to  Miloševićevim novcem i mutnim 

transakcijama od 1990 godine do danas. To znači, otimajući od snemoćalih i nezaštićenih građana 

Srbije. On je  poznat po svome životu na visokoj nozi, po velelepnim vilama razasutim po svetu.  

 



 34 

Ali i po svojoj ostrašćenosti, po sklonostima da prebrzo procenjuje. Uživa u vlasti, da kupuje medija, 

NVO, političke stranke. I naročito je opako  sklon da sadistički sladostrasno  do fizičkog uništenja 

progoni sve one koji mu  nisu po volji.  

 

On je oglasio pompezno da njegova kompanija Delta  holding preduzima nove poslovne korake sa 

ciljem da unapredi položaj agrara, da bi u selima bila otvorena nova radna mesta. Podučen iskustvom 

tajkuna Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija, koristeći težak ekonomski položaj seljaka, dosada 

je za budzašto otkupio u Srbiji na hiljade hektara obradivog zemljišta.  

 

Belgijski Delez leglo zadrtih srbofoba, sa najprljavijim namerama je od njega  odkupio lanac 

prodavnica za milijardu evra ( koji je nezakonito oteo od usta , krvi i znoja opljačkanih zaposlenih), 

znajući dobro da će taj novac upotrebniti da od ostarelih, bolesnih i snemoćalih osiromašenih srpskih 

zemljoradnika, pokupuje masovno zemljište, opet za bagatelu. A da tako stranci iz Belgije kao 

trojanski konj uđu u Srbiju preko njega. Naravno, da '' biznismenu'' Miškoviću ne pada napamet da se 

bavi poljoprivrednom proizvodnjom, on čeka bolja vremena da zemlju preproda strancima, da tako po 

stranom nalogu po kosovskom modelu u Srbiju na mala vrata dovodi strance.  

 

On je kriv i za Kosovo, jer je  još za vreme Tita spremao sadašnji scenarijo, dali su mu za nagradu da 

krade. Zna on dobro, zapaža brzo, on je ’’mudri’’ bezbednjak , vidi on da onaj moćnik koji slabi 

podmuklo Srbiju, dobija zeleno svetlo da se nesmetano bogati.  

 

Njegovo geslo je: POSLE MENE POTOP, moje lično bogatstvo je moja otadžbina, Srbi su mrtvopuvala. 

 

Otkud njemu tolika mržnja prema svome narodu? Meni su ustaše u Drugom svetskom ratu ubile 

maljem brata moja majke i brata njene majke u Jasenovcu na Svetog Savu 1942 godine, još oko 

dvadesetak mojih srodnka je za vreme Drugog svetskog rata ubijeno u Srebernici i Bratuncu od onih 

koji su na kapama nosili slovo U.  

 

Moji su spašavali Jevreje. 

 

Ko je Mišković da danas uništava moj život i mojih bližnjih?  
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Narod Srbije nije ni sanjao o čemu se radilo kada je obavljena Miškovićeva ''otmica'' 2001 godine, što 

će dalje biti razjašnjeno. Mišković je bio kidnapovan 9. aprila 2001, od strane pripadnika takozvanog 

„Zemunskog klana“, navodno po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića-Kuma, a uz asistenciju 

Milorada Ulemeka-Legije. Cena njegovog „otkupa“ bila je ekspresno plaćena. Reč je o sumi od sedam 

(7) miliona maraka! Ali je oslobođen već sledećeg dana. Ova ''otmica'' je snažno popravila imidž 

Miškovića, narod Srbije je tada ruminirao'' da je on tako svemoćan tajkun, ne bi ga kidnapovali''. Ova 

'' otmica'' Miškovića ga nije ništa koštala, plaćena je novcem otetim od naroda, kasnije nadoknađena, 

bio je samo jedan dan u ''izolaciji''.  Mišković je imao veliku korist od ove ''otmice''-popravljen mu je 

ugled, od pljačkaša je ispao žrtva. Prejebo Miško celu Srbiju. 

 

Narod sve to dobro zna, zna dobro ko ga podržava, to su strani centri moći i pre svega iz geo-

okruežnja, da ovde promovišu rušitelje i štetočine, da tako ruše Srbiju iznutra. 

 

Da preko njega i njemu sličnim slabe iznutra ovu državu i ovaj narod, da ga iznuruju da ga 

obespomoće, da ne može da brani svoje teritiorije , da privređuje i da se razmnožava. Njemu i 

njegovim šupljoglavim istomišljenicima i kolegama ’’ sposobnim tranzicionim biznismenima’’ stalno 

sufliraju naši zlotvori: da je ovde sada surova tranziciona utakmica , gde pobeđuje jaki gen,  da su 

novopčene bogataši najsposobniji, a ustvari je obratno, to je sve podešeno da slabi gen ruši i 

štetočinari Srbiju. Njemu sufliraju da je sada tranzicija, da ko sada zadrži vlast i kapital tako će biti 

zauvek, da vlada vučji moral, da je i u  Americi prvi milion prilikom prvobitbne akumulacije pre 200 

godina bio ukraden. Njega muntaju, Amerika pre 200 godina  i današnja Srbija je poređenje babe i 

žabe. Njemju sufliraju da treba raubovati, iznurivati, obespomoćiti narod, da bi on i njegovi pajtaši 

genijalci mogli tako lakše da privatizuju za bagatelu, da kradu, da kontrolišu sudove, policiju, vladu i 

ministarstva. Da tako sačuvaju vlast, a posle ŽIVJEĆE OVAJ NAROD. 

 

I ono što je najtragičnije on slepo veruje u takve najordinarnije budalaštine. 

 

Ustvari on traži obrazloženja ( racionalizacija, psihološki odbranbeni mehanizam) . 

 

On ruši sopstveni narod da se uliže, Delez je nagrada što čini zločine svome narodu.   

 

DOKAZI: Arhiva FGP Rekord; Dosije Milisava Živanovića i Radomira Veljkovića  u Psihijatrisjkoj bolnici 

CZ-a u Beogradu; dosijei ove dvojice u arhivama SDB; uvid u dosije Tomislav Krsmanović u SDB, Uvid u 

Arhivu Pokreta za zaštitu ljudskih prava. 
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SVEDOCI:  Dragan Tomić, bivši direktor FGP Rekord ( sadašnja adresa nepoznata); Boža Petrović, 

ondašnji psiholog FGP Rekord( sadašnja adresa nepoznata), sudija Višeg suda u Beogradu Predrag 

Vasić i članovi porote.Višeg suda da se izjasne ko im je dao nalog.. 

                                                

- -28 jula 2009 godine sam fizički napadnut od strane N.N osobe oko 15 časova u prostorijama Pošte u 

Čika Ljubinoj ulici u Beogradu. 

. 

ДОКАЗИ: Dokument broj 13, dокумента поређана од 1 до 34 , увид у судске досијее 
наведене у приложеним документима. 

SVEDOCI: Službenica na desnom pretposlednjem šalteru koja je bila očevidac, sa kojom sam 
nakon toga nakratko razgovarao. Njen identitet se može lako ustanoviti, po podacima o poslatom 
preporučenom pismu-PTT 11102, 57576  28.7.09 , 14 časova, R.PR1376589624rs,     181,0. 

 

- Protiv osobe internet naloga-kostavs@yahoo.com, koja svoje poruke potpisuje sa ''Nebojša Kostić'', 

je poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 2011 3.38 AM, 

kostavs@yahoo.com 

 

Osoba internet naloga-kostavs@yahoo.com, koja svoje poruke potpisuje sa ''Nebojša Kostić'', je 

poslala dana 23 .01.2011 godine email poruka  :Sunday, January 23, 2011 3.38 AM, 

kostavs@yahoo.com, To:Svetska zavera @yahoo.groups u prilogu, u kojoj preti tužiocu, naziva ga '' 

kromanjonac'' . DOKAZ: :Poruka Nebojše Kostića, Sunday, January 23, 2011 3.38 AM, 

kostavs@yahoo.com, To:Svetska zavera @yahoo.groups. Iz ovih podataka proizilaze bitna obeležja 

krivičnh dela uvreda iz člana 170 KZS , stav 1 i 2, i kleveta iz člana 171, stav 1 i 2, KZS. 

 

DOKAZI: poruke sa interneta u prilogu. 

 

-Protiv osobe internet naloga batalaka@open.telekom.rs,  koja svoje poruke potpisuje sa ''Lazar 

Pavlović'' je dana  28 januara 2011 godine sa naloga batalaka@open.telekom.rs  poslao  email poruku 

na Svetska zavera @yahoo.groups.com, Friday , January 28 ,2011 3.34 PM, u kojoj tužioca vređa i 

kleveće nazivajući ga :'' bolesna glava'', ''krpelj'', '' parazit'', ''dvorska luda'', '' ludak''.  Dana 

29.01.2011 godine sa naloga batalaka@open.telekom.rs šalje email poruku na Svetska zavera 

@yahoo.groups.com, Saturday , January 29 ,2011 8.16 PM u kojoj tužioca  naziva budalom, iznosi 

uvredljive kvalifikacije na njegov račun.Ćime je počinio inkriminisana dela iz KZS , jer je tužilac javna 
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ličnost, predsednik Pokreta za zaštitu ljudskih prava, pisac više knjiga, priznati javni poslenik. Lazar 

Pavlović tako čineći želi da obezvredi tužioca u javnosti, jer mnogi čitaju poruke sa Foruma svetska 

zavera. Tužilac predočava sudu da je sa Lazarom Pavlovićem i njegovom grupom u dugogodišnjem 

sudskom sporu (Drugi opštinski sud-XII-K.br.1376/04,  KTR.br.909/04, Okružni sud u Beogradu  

Kz.br.1577/05 , K.br.1376/04,Vrhovni sud Srbije , Ustavni su Srbije Broj:pr-124/2005, itd). Ovi sporovi 

su navodno okončani od ovih sudova, a pripadnici tog klana Lazar Pavlović i Nebojša Kostić do 

današnjih dana nastavljaju da preko interneta grubo kleveću i vređaju tužioca, i da mu prete 

utamničenjem i ubistvom. DOKAZ: Poruka sa naloga batalaka@open.telekom.rs na Svetska zavera 

yahoo.groups.com, Friday , January 28 ,2011 3.34 PM; 29.01.2011 godine; Poruka  sa naloga  

batalaka@open.telekom.rs  na Svetska zavera @yahoo.groups.com, Saturday , January 29 ,2011 8.16 

PM. 

 

DOKAZI: poruke sa interneta u prilogu. 

 

-Protiv NN lica, u vremenu između 11 i 17 jula o.g, nepoznate osobe su mi u nekoliko navrata zapretile 

na telefon 015-666038 , lociran u selu Uzovnica, Srbija, gde sam se tada nalazio na odmoru. 

 

U vremenu između 11 i 17 jula o.g, nepoznate osobe su mi u nekoliko navrata zapretile na telefon 015-

666038 , lociran u selu Uzovnica, Srbija, gde sam se tada nalazio na odmoru: '' Uništićemo ti zdravlje''. 

Dana 18 jula sam se probudio noću osećajući nepodnošljive bolove u stomaku, praćenim mučninom, 

povraćanjem  i dijarejom, učestalim mokrenjem. Ovi zdravstveni poremećaju su trajali oko nedelju 

dana. Dok sam bio u krevetu isti glas je preko telefona u par navrata likovao i pretio. 

 

Ove pretnje sam prijavio nadležnim državnim organima. 

 

Na delu je teroristicki napad na moje zdravlje. 

 

Dobio sam dopis od gospodina Cvetojevića šefa Policije Ljubovija, sa kojim se ponekad družim i 

sarađujem na kulturnom planu u ovoj regiji Srbije, on mi sapoštava da ti pozivi nisu došli iz teritorije 

Opštine Ljubovija. 

 

Ovakve pretnje su učestale poslednjih godina, što se vidi iz predmeta u Drugom opštinskim sudom-XII-

K.br.1376/04,  KTR.br.909/04, Okružni sud u Beogradu  Kz.br.1577/05 , K.br.1376/04,Vrhovni sud 
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Srbije, Ustavni sud Srbije Broj:pr-124/2005. Ја, kao i moji najbliži srodnici smo izloženi skoro 

svakodnevnim pretnjama, provokacijama, drastičnim uskraćivanjima naših zakonskih prava, kao i što se 

tiče lične bezbednosti i imovinske sigurnosti. Što u stvarnosti poprima obeležja  pokušaja tihe 

likvidacije neugodnog žalioca- bez uvida šire javnosti. Zato što zahtevam : 

obeštećenje za pretrpljene decenijske progone od 1975 godine ; rehabilitaciju;  povraćaj 

oduzete imovine, istupam u javnosti protiv svih onih koji krše zakon 

 

Ja sam zaslužan građanin . Ističem da je nekoliko od ovih počinioca preminulo, ali neki su još 

ratoborni. Zahtevam od nadležnih državnih organa da sprovedu istragu, a od naših eminentnih 

institucija da ove podatke uzmu k 'znanju u Srbiji gde zastrašujući talas masovnih razboljevanja i 

nejasnih svakodenvnih umiranja preliva našu zemlju kao cunami. 

 

-Okružni sud u Beogradu, Republika  Srbija, Zahtev za rehabilitaciju. VIŠI SUD U BEOGRADU, 

Rehabilitacioni broj 82/10. 

 

Zahtev za rehabilitaciju sam podneo Okružnom sudu u Beogradu  još 2006 godine ( REH. broj 322/06), 

a ovaj sud još NIJE MOJ ZAHTEV UZEO U RAZMATRANJE I DONEO ZAKONITU ODLUKU. Na delu je 

razvlačenje postupka. 

 

DOKAZI: 1, 2  
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1.PREDSEDNIKU  OKRUŽNOG  SUDA  U  BEOGRADU, REPUBLIKA 
SRBIJA ( REH.BROJ 322/06). 

 

POVODOM  NEUZIMANJA  U POSTUPAK  
ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU. 

OBRAĆAM VAM SE POVODOM  MOGA ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU, KOJI 
SAM PODNEO JOŠ 2006 GODINE ( REH. BROJ 322706), A VAŠ SUD JOŠ NIJE 

ODGOVORIO NA ISTI, NITI MOJ ZAHTEV UZEO U RAZMATRANJE I DONEO 
ZAKONITU ODLUKU. ZAHTEVAM OD VAS DA URGIRATE DA SE OVAJ DOSIJE 

REŠI ŠTO PRE, UZ POŠTOVANJE ZAKONSKIH PROPISA. A TO ZNAČI BEZ 
VIŠEGODIŠNJEG RAZVLAČENJA POSTUPKA , ŠTO SE OČIGLEDNO DEŠAVA. 

PREDOČAVAM VAM NEZNANJE I NEDORASLOST  ONIH  SUDSKIH ORGANA, 
KOJI UGROŽAVAJU  PRAVA GRAĐANA. ONI NE SHVATAJU  DA SU 

INSTRUMENTALIZOVANI  SPOLJA DA SLABE OVU DRŽAVU. NEZAKONITI 
POSTUPCI SUDSKIH ORGANA, KAO I OVOGA PUTA, RUŠE NAŠ PRAVNI SISTEM, 
OHRABRUJU PREKRŠIOCE, ČIME OSNAŽUJU MASOVNA UGROŽAVANJA LIČNE 

BEZBEDNOSTI  I  IMOVINSKE SIGURNOSTI GRAĐANA, IZNUTRA RUŠE DRŽAVU I 
STVARAJU HAOS U ZEMLJI, KOJI SRBIJU IZJEDA IZNUTRA KAO RAK. TE 

SRBIJA NIJE U STANJU DA BRANI SVOJE TERITORIJE, IZNURENI GRAĐANI SU 
NEMOĆNI DA RATUJU, PRIVREĐUIJU NA PRAVI  NAČIN, DA SE RASPLOĐAVAJU. 

ZNATE NADAM SE MISAO:’’ BEZ SLOBODE NEMA HLEBA, SLOBODA JE NUŽNA 
ČOVEKU KAO VAZDUH, KADA NEMA SLOBODE SVE VENE, NESTAJE’’. JOŠ 

DREVNI KINEHZ SU ZNALI DA JE NAJLAKŠI PUT DA SE JEDNA NACIJA POKORI 
BEZ  RATA, DA SE IZNUTRA, UNUTRA. UBACI VIRUS BEZAKONJA. 

UMESTO SVAĐA POMIRIMO SE, JER NAS SPOLJA ZAVAĐAJU. REHABILITUJMO, 
USPOSTAVIMO DOBRE ODNOSE. I SVE ĆE PROCVETATI. 

 

JALOVE PRIČE SABOTERA DA NE TREBA REHABILITOVATI, DA ĆE TO 
OGROMNO KOŠTATI, NASTAĆE OBEŠTEĆENJA, ITD, SU PRIČE ZA POVRŠNE. SA 

CILJEM DA OVDE OVEKOVEČE VEČITU MRŽNJU , DRŽAVNO I NACIONALNO 
SAMOUBISTVO. 

 

 U NADI DA ĆETE ISPRAVNO SHVATITI OVU PORUKU, I DA ĆETE POSTUPITI STO 
PRE, PO ZAKONU. 

U BEOGRADU 26.10-2009 GODINE      TOMISLAV KRSMANOVIĆ 

 

2.VIŠI SUD U BEOGRADU  
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REPUBLIKA SRBIJA ( REH.BROJ 82/10) 

GOSPODIN DRAGOLJUB ALBIJANIĆ, PREDSEDNIK 

Ponovo predočavam da sam bio žrtva zloglasne zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe, što je zločin 

protiv čovečnosti ‘’vrsta gasne komore’’-kako je kazao Solženjicin. Detaljni pravno sudski dokazi 
su dati u podnesku od 21.2.2008 godine: 

-kada se radi o zloupotrebi psihijatrije: Potvrda o nasilnoj hospitalizaciji u PB Laza Lazarević br.15876 

od 17.10.1978 g.g, dgz-297,9 , Presuda sudije za prekršaje Opština Rakovica od 1.9.1977 dg. 

Paranoidna šizofrenija. Ovi nalazi su sudski pobijeni MIŠLJENJEM Sudsko-psihijatrijskog  odbora 

Medicinskog fakulteta u Beogradu PETOM OPŠTINSKOM SUDU U BEOGRADU od 20.4.1982 godine, sa 

NALAZOM-Uračunljiv. Paranoidna šizofrenija je neizlečivo duševno oboljenje –podrazumeva trajnu 

neuračunljivost. Očigledno da sam bio žrtva bezakonja. Bio sam potom u tri navrata prekršajno 

osuđen zbog delikta mišljenja, a neuračunljiva osoba ne može biti osuđena, bio sam kandidat za 

predsednika Srbije na neravnopravnim izborima decembra 1990 godine, predsednik sam ugledne NVO 

Pokret za zaštitu ljudskih prava (  još dve nevladine organizacije), pisac više zapaženih knjiga, dobitnik 

značajnih međunarodnih priznanja.  

-priloženi su u pomenutom podnesku dokumenti i  pravni dokazi, ili sudske presude, da sam  bio 

žrtva prekršaja domaćih zakona  međunarodnog prava jer sam  bio osuđen u tri 

navrata zbog verbalnog delikta-, i proganjan na druge načine zbog izražavanja 

mišljenja-videti pomenuti podnesak. Izvolite izvršite uvid u vrlo voluminozni dosije Tomislav 

Krsmanović, pri SDB, u kome stoje podaci o decenijskim kršenjima mojih prava iz ideoloških i 

političkh razloga, zbog nenasilnog izražavanja mojih mišljenja.( Ja sam pre nekoliko godina izvršio 

uvid, uz dozvolu SDB). 

 

Meni je život decenijama bio upropašćavan i mojoj porodici. Bio sam žrtva teških 

decenijskih progona i povreda mojih prava iz političkih i ideoloških razloga, u vremenskom periodu 

navedenom u podnesku, pa sve do dana stupanja na snagu ovoga zakona. Krajnje je vreme da se sa 

mene opere ova ljaga, da budem rehabilitovan i  da živim u miru. Ja sam pošten građanin, i dokazani 

patriota, borac za  pravdu i ljudsko dostojanstvo. U nadi da ćete NAJZAD NAJHITNIJE postupiti po 

zakonu, prekinuti razvlačenje, čime ćete dokazati da je reforma sudstva zaživela 

U Beogradu 29.3.2010 godinhe       Tomislav Krsmanović. 

.                                        Tomislav Krsmanović 

 

Томислав Крсмановић,                                                                         26.9.2011 године 
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Покрет за заштиту људских права, председник, тел. 3511829, Моб.тел. 064- 3095176, 

Pokret@eunet.rs, Википедија,  www.tomislavkrsmanovic.com.    

 

Господин Ж.Тривић 

Полицијска управа за град Београд, ПС Нови Београд 

 

Поштовани господине Тривићу,  

Поводом Вашег позива на информативни разговор од 22.9.2011 године по захтеву Првог 
ОЈТ Ктр.3051711, обавештавам Вас да сам у петак 23 о.м. сусрео госпођицу Мају 
Вадањал, Општинског јавног тужиоца која води тај предмет, соба 317 А, трећи спрат, она 
ми је казала да је она требала да са мном обави тај разговор, али да то није могла да учини 
из јединог разлога што није имала погодну просторију , пошто сам јој ја саопштио да би 
било сврсисходније да ја лично обавим разговор са њом, а не са Вама, јер је она упозната 
са целим досијеом,  и због разлога које ћу Вам даље изнети, она ми је предочила, да ако ја 
не желим са Вама да разговарам, јер по закону на то нисам обавезан, него да желим да 
разговарам искључиво са њом, да Ви после мога недоласка предмет њој вратите, а она ће 
се онда са мном договорити за даље. 

Дакле, Ви сте Ваш задатак обавили савесно и прописно, што је познато гoспођици  
Вадањал, будите љубазни да њој вратите цео поступак, јер ја нећу доћи у понедељак, 
сходно договору са госпођицом Вадањал, сада ће даље поступати ОЈТ. Такође, сходно 
ЗКП  и Закону о полицији, ја нисам обавезан да дођем на разговор, што зна и госпођица 
Вадањал. 

Ја бих хтео да Вас упознам са дубљом позадином овога досијеа.Огромна већина наших 
полицајаца обавља своје задатке савесно и часно, ради у врло сложеним и тешким 
околностима, али нажалост има и изгредника. 

У моме случају се управо о томе ради. Појединци из полиције , супротно Закону о 
кривичном поступку  и Закону о полицији, ме последњих месеци у више наврата 
непотребно позивају на информативне разговоре телефоном. О овоме сам обавестио 
Полицијску управу Београда, господин Медојевић, дана 18 и 23 августа ове године, и 
поднео Кривичну пријаву 1.9. 2011 године. 

Изволите господине Тривићу примити моје искрене поздраве  и  уважавање за савесно 
обављање Ваших задатака. 

Томислав Крсмановић 

 

Томислав Крсмановић                                                                     15.9.2011. године 

Покрет за заштиту људских права, председник 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 

 

. 
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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  
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Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

 ДОПУНА  КРИВИЧНЕ  ПРИЈАВЕ ОД 1.9.2011 
ГОДИНЕ.  

     ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ 
ЉУДСКИХ ПРАВА, СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-БЕОГРАД.  

ПРОТИВ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, БУЛ.ДЕСПОТА 
СТЕФАНА БРОЈ 107, 11.000 БЕОГРАД. 

 

Сведоци:  

-Велизар Павловић, функционер ДСС, Париска 13, 11.000 Београд 

-Вељко Медојевић, инспектор Полицијске управа града Београда, Бул.Деспота 
Стефана број 107. 

-Тривић, сарадник ОУП-а Нови Београд. 

-Лијескић, сарадник ОУП-а Раковица. 

 

Документа: 

-Позив Полицијске управе Београда од 17.08.2011 г 

-Извештај лекара специјалисте ВМА од 24.10.1977 године 

-Универзитет у Београду, Петом општинском суду од 20.4.1982 године. 

-Дописи професора Кена Скуланда од 23.01.2011, 16.9.2010 и 9.11.1995 године. 

 

У Београду, 5.9.2011 године                                              Томислав Крсмановић  

  

 

                            

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ.                       Г.ж.1321/11 

 

Тужилац: Томислав Крсмановић, из Београда, Станка Пауновића  70, 11090 
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Тужени: Република Србија. 

 

Тужилац обавештава Апелациони суд у Београду да органи тужене настављају да чине 

кривична дела против тужиоца и да му наносе штете, што је евидентан наставак наведених 

кривичних дела која тужена чини од 1975 године, што је приказано у Жалби тужиоцу против 

пресуде Вишег суда у Београду  ради накнаде штете, П.бр. 222872010 од 17.11.2010 године. 

Тужилац као доказе прилаже : 

-Кривичну пријаву Јавном тужилаштву Првог основног суда од 1.9.2011 године 

-Позив на информативни разговор послат од Полицијске управе града Београда, Пред. 

Бр.446/11, од Дана: 17.8.2011 године, потписан од Вељка Медојевића. 

-остала документа која се помињу у Кривичној пријави од 1.9.2011 године, се налазе у Тужби. 

 

Сведоци:  

-Велизар Павловић, функционер ДСС, Париска 13, 11.000 Београд 

-Вељко Медојевић, инспектор Полицијске управа града Београда, Бул.Деспота Стефана број 

107. 

 

Тужилац уједно прилаже дописе угледног професора Хаваји универзитета, САД, Kenа 

Schoollandа, специјалног саветника председника САД , председнику Владе Србије др.Мирку 

Цветковић 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. 

 

Тужилац захтева од Апелационог суда да ове чињенице узме у обзир, и поступи по закону, шт 

пре донесе правичну пресуду.  

 

У Београду, 1.9.2011 године                                      Томислав Крсмановић 
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Јавном тужилаштву Првог основног суда у Београду. 

 НА ОСНОВУ ЗКП ,ЧЛАН 253 , СТАВ 2. ПОДНОСИ СИ СЕ  

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

     ТОМИСЛАВА КРСМАНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ 
ЉУДСКИХ ПРАВА, СТАНКА ПАУНОВИЋА 70, 11090-БЕОГРАД.  

ПРОТИВ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, БУЛ.ДЕСПОТА 
СТЕФАНА БРОЈ 107, 11.000 БЕОГРАД. 

Органи ове установе  су подносиоца ове Кривичне пријаве 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 17 августа, 19 августа и 22 августа ове године. 
Образлагања која су давана тим приликама су да подносилац ове пријаве треба да да његов 
исказ  у вези његових представки упућених суду и МУП-у Србије , због узнемиравања и 
претњи од стране више лица.  

 

Подносилац пријаве указује на кључну чињеницу, иста ова Полицијска управа града 
Београда је покушала да подносиоца пријаве без законског основа приведе и утамничи 
марта 2008 године, што ће даље бити разјашњено, доказано изјавама сведока и правно 
ваљаним документима. 

 

А ова чињеница је у тесној вези са овим незаконитим позивима на информативне разговоре 

 

Подносилац пријаве је захтевао позивајући се на закон, да му се ПОЗИВ упути писмено, 
Медојевић је у позне сате 17 августа ове године зазвонио на врата подносиоца  узвикујући из 
све снаге ПОЛИЦИЈА, уручујући му строго писмени ПОЗИВ да дође на информативни 
разговор 19.о8.2011 године у 12 часова.  

 

Подносилац пријаве није дошао на заказани информативни разговор, позвано лице није 
дужно да се одазове позиву, сем ако тиме чини кривично дело, подносилац пријаве није 
починио кривично дело, то је његов поднесак против починиоца кривичних дела, те не 
постоји никаква његова  обавеза да усмено разговара.  Поврх свега, долазак у полицијску 
станицу је стрес,  има 75 година, живи у тешким условима. Уместо сусрета подносилац 
пријаве је 18 августа  доставио сва потребна документа на адресу Вељка Медојевића, са 
образложењем да је  материја обимна и потребна су документа, замолио да документа 
проуче, јер у усменом разговору може врло мало рећи, а документа обилују детаљима и 
прецизношћу.  

 

Упркос оваквог чињеничног стања , сарадник Полицијске управе града Београда Медојевић је без 

икакве потребе и законског основа звао подносиоца пријаве 19 и 22 августа ове године, иако га је 

подносиоц пријаве учтиво упозорио да поштује закон и да му се обраћа писмено. Медојевић је 

подносиоца пријаве позвао телефоном 22 о.м, тврдећи: 
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- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса из 
којих се ништа не види 

- да су подаци Телекома Србије о особама које су ми претиле телефоном застарели. 
 

Оваква образложења нису заснована на чињеничном стању јер се у документима , тачније у 

ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ Првом основном суду у Београду предатој 31.1.2011 године налазе прецизни 

сигналетички подаци о инкриминисаним особама које му прете. А када је у питању Телеком, 

Извршна дирекција Београд, наш број 118252, Београд, је саопштила доносиоцу пријаве да су 

регистровани претећи позиви на његов број телефона 3511829, не само 2005 године, него 

последњи пут маја ове године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а на 

њихов захтев. 

 

Вељко Медојевић и Полицијска управа Београда су овога пута поступили противно законским 

параграфима, узнемиравали су и застрашивали подносиоца пријаве..  

 

О чему се ради овога пута биће јасно када се зна да је Полицијска управа града Београда 
покушала 1 марта 2008 године да утамничи подносиоца пријаве на неодређено време због 
његовог саопштења о здрављу грађана Србије од 14.1.2008 године.  

 

Сарадник ОУП-с Раковица  Ненад Лијескић је у неколико наврата позивао телефоном 
фебруара и марта 2008 године подносиоца пријаве на информативни разговор поводом 
његових саопштења. председника Покрета за заштиту људских права, он је био позван 2 
марта 2008 године од стране његовог познаника Велизара Павловића, правника ДСС, који 
му је саопштио да је у поседовању факса Полицијске управе града Београда од 28.2.2008 
године који је показао подносиоцу пријаве , којим је покренут хитан поступак да буде лишен 
слободе и смештен у психијатријску болницу 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.  

 

Подносиоц пријаве је тада одржао конференцију за штампу и предузео и друге кораке којима 
је обезвредио овај незаконити покушај утамничења и злоупотребе психијатрије од стране ове 
установе. Над њим је покушана злоупотреба психијатрије 1975 године, која се завршила 
правним поразом оних који су то покушали, јер је подносилац пријаве поднео доказе, он 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 подносиоцу пријаве 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 
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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. За њега се залаго угледни професор Хаваји 
универзитета, САД, Ken Schoollland, специјални саветник председника САД ,својим 
дописима председнику Владе Србије др.Мирку Цветковић 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. Написао је 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, био је 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.  

 

Он 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.Подносиоц пријаве никада ни на кога није дигао руку, познат је по томе што води 
здрав живот . 

 

Подносилац пријаве је одржао Конференцију за штампу дана 23 августа ове године, на коју 
је био позван и представник Полицијске управе Београда, који није дошао, господин Велизар 
Павловиће је изнео наведене чињенице. 

 

На делу је прогон ненасилног изражавања мишљења, забрана делатности легалне 
организације, подносиоца пријаве деценијског бескомпромисног борца за поштовање закона  
желе застрашивањима и стресовима да тихо уклоне са јавне сцене, поготову јер он већ 17 
година води маратонски спор за обештећење, захтева још од 2008 године Рехабилитацију, 
очекује реституцију незаконито присвојене имовине предака вредну неколико милиона евра, 
залаже се за лустрацију, али и исправне процене и помирење.Подносилац пријаве лично, као 
и његови сродници, су изложени свакодневним претњама, провокацијама, угрожавањима 
њихових  права.  

 

На делу је  методично дуготрајно замарање, застрашивање, производња стреса, финансисјко 
исцрпљивање, узимање времена и енергије. Што поприма обележја покушаја тихе 
ликвидације-без увида шире јавности. 

 

Напад на његово здравље се спроводи превасходно кроз изазивање стреса .Ко му прави 
стрес, тај подмукло напада на његово здравље. Полицијска управа Београда насрће на њега 
да  га заплаши, изнури, производи стрес. Она је кривац лошег здравља. 

 

                                                        П Р Е Д Л О Г 
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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  

  

 

Томислав Крсмановић,                                                                         23.8.2011 године 

Покрет за заштиту људских права,председник ,    Tel.3511829, Mob.tel. 064- 3095176, 

Pokret@eunet.yu, Википедија,  www.tomislavkrsmanovic.com.                                                  

 

             Господин Вељко Медојевић, инспектор 

                  Полицијска управа града Београда. 

 

Поштовани господине Медојевићу, 

 

У вези Вашег прво телефонског, а онда писменог позива на информативни разговор, којем се 

нисам одазвао јер на то нисам обавезан по закону, као што знате дана 19 овог месеца сам Вам 

доставио преко Архиве ваше установе 30 докумената, образлажући овај оступак као 

сврсисходнији, него ли штури разговор.  

 

Ви сте ме позвали након тога телефоном 22 о.м, тврдећи: 

- да су подаци у прослеђеним документима некорисни, јер је дата хрпа емаил адреса из 
који се ништа не види 

- да су подаци Телекома Србије о особама које су ми претиле телефоном застарели. 
 

Оваква Ваша образложења нису заснована на чињеничном стању јер се у документима , тачније у 

мојој 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, наш број 118252, Београд, ја сам добио од њих неколико 

потврда да су регистровани претећи позиви на мој број телефона 3511829, не само 2005 године, 

последњи пут маја ове године, и да ће идентитет починиоца Телеком дати суду или МУП-а на 

њихов захтев. 
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Изволите процесуирати мој поднесак и починиоце привести правди.Изволите будуће комникације 

са мном да буду у оквиру законских парагафа, значи само писмено и  уз пун увид јавности.  

 

Дана 19 августа на плажи на Ратном острву ми је украдено 8 чекова Поштанске штедионице, око 

мојих ствари се кретала сумњива млада особа, на моје питање ШТА РАДИТЕ КОД МОЈИХ СТВАРИ, 

ми је одговорио осорно: ЈА САМ ПОЛИЦАЈАЦ. Нестанак сам пријавио Поштанској штедионици 

дана 19 августа , имам потврду са печатом. Нестанак сам такође пријавио и Службеном гласнику 

дана 25.8.2011 године, Потврда , тел. 3060308. Настали су велики трошкови, нервирања, губитак 

времена и енергије. 

 

Овако је годинама, ја се борим са свакојаким прекршиоцима закона,.слично је са већином 

грађана Србије, нажалост полиција не пружа грађанима потребну заштиту. А да не говорим о 

судству које је таоц најзатрованијих непријатеља наше народа. 

Обавештавам Вас да ћемо овим поводом одржати Конференциј за штампу у уторак 30 августа у 12 

часова, бићете позвати, изволите доћи и изјаснити се о овом досијеу уз пун увид јавности.Убеђен 

сам да су огромна већина наших полицајаца савесни и поштени, да раде врло опасан посао за 

малу плату. Њима свака част. Али су проблем они полицајци који су се повезали са 

криминалцима. Ако такви криминализовани полицајци не буду енергично сузбијени и удаљени, 

полиција ће бити претворена у гробара Србије. 

 

Томислав Крсмановић 

 

Покрет за заштиту људских права                                                      23.8.2011 године 

Томислав Крсмановић, председник ,    Tel.3511829, Mob.tel. 064- 3095176, Pokret@eunet.yu, 

Википедија,  www.tomislavkrsmanovic.com.                                                  
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Томислав Крсмановић                 у Београду, 18.8.2011 године 

Станка Пауновића 70, 11090-Београд, тел.3511829, Моб.тел.064-3095176, 
, Wikipedia; E-mail- books@eunet.rs 

 

Господин Вељко Медојевић, Инспектор 

ПОЛИЦИЈСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА.  

 

Поштовани господине Медојевићу, 

 

Захваљујем на Вашој брзој интервенцији да се испоштује закон и 
заштите грађани и њихова права. Ви сте поступили у свему 

професионално, од звона на вратима, представљања, показивања 
полицијске легитимације, учтивости, стриктног поштовања законских 
одредби и професионалности поступка. Наша полиција обавља своје 
задатке у крајње тешким условима, за шта јој треба одати признање и 

подршку. Уз напомену да  у јавности има мишљења да поједини 
полицијски органи не поштују закон, на срећу таквих има све мање, 

наша полиција излази из кризе.  

Нажалост, стање у правосуђу је блиско катастрофи, то тврде грађани 
Србије. 

Што се тиче мога захтева да ми се позив на разговор уручи у писменој 
форми , је зато што ми није било довољно јасно о  чему се ради, 

претпостављао сам разлог позива, што сте ми укратко казали, али је 
овако боље.  Јер је материја обимна и потребна су документа, захтева 

консултацију са мојим адвокатом.  

Молим да ова документа проучите, ту је све речено. Ја у усменом 
разговору могу врло мало рећи, а документа обилују детаљима и 

прецизношћу. Мислим да је овако најбоље. Ја сам поднео тај захтев, и 
ја сам захвалан Полицијској управи што га узима у поступак, и узима 

ме у заштиту.  

Сасвим сам у праву у моме ставу да ће ваши истражни органи далеко 
брже и успешније доћи до чињеничног стања проучавајући ова 

документа, него ли кроз лични разговор са мном. Позивам се на закон 
који стриктно прописује разлоге за позивање на разговор, позвано 
лице није дужно да се одазове позиву, сем ако тиме чини кривично 

дело. Ја нисам починио никакво кривично дело, то је мој поднесак, те 
не постоји никаква моја обавеза да усмено разговарамо. Напротив, за 

мене је врло значајно да се ова ствар истера на чистину, молим Вас да 
у овој фази поступка не долазим на разговор, шаљем Вам детаљну 

документацију која ће Вам пружити много више података него ли један 
штури разговор. Поврх свега, полиција је за мене врло стресно место, 
долазак у полицијску станицу је за мене стрес,  имам 75 година, лошег 

сам здравља, живим у врло тешким условима заједничке борбе са 
вама са свакојаким прекршиоцима закона већ дуги низ година. 
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Изволите проучити податке о мени на Википедији и моме личном сајту 
www.tomislavkrsmanovic.com,  као што ћете видети ја сам заслужни 
грађанин, добитник неколико значајних међународних признања, 
писац више запажених књига, научни радник који објављуе своје 

радове у нашим најпрестижнијим научним часописима, члан 
руководства Братства КРСМАНОВИЋА, у прилогу дописи професора 
Kena Schoolllanda , професора  Хаваи Универзитета САД и специјалнг 

саветника председника САД о  мени председнику Владе Србије 
др.Мирку Цветковић 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.  

Упркос свега, у круговима мафијаша и криминалаца који су се 
одметнули од државе и свога народа ,имам непријатеља управо зато 

што се борим за поштовање закона, за судско Обештећење за 
деценијске прогоне које сам претрпео, што захтевам рехабилитацију, 

повраћај одузете имовине. Знајте да се ја залажем одувек за исправне 
процене, слогу  и помирење.Нажалост, има безобзирних 

криминализованих појединаца који не знају логику, они сматрају да 
народ није важан, него они лично, и који желе да ме уклоне као 

жалиоца, да се са мном дефинитивно, тихо обрачунају. Кидишу на 
мене увредама, клеветама, претњама, уценама, застрашивањима, 

сматрају да ће ме тако уклонити тихо. 

У томе неће успети. Многи од њих су преминули, углавном  у нејасним 
околностима.Надам се да ће преостали увидети јаловост својих 

контрапродуктивних поступака према мени, и да ће ме се оканити. Ја 
се браним, они знају како. Нека се удаље док није касно, ја лично их не 

контактирам, него они мене. Ко овде кога угрожава?  

Обавештавам МУП Србије да сам изложен ја лично, као и моји 
сродници, свакодневним претњама, провокацијама, угрожавањима 

мојих права. На делу је  методично дуготрајно замарање, 
застрашивање, производња стреса, финансисјко 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 али има и других злоупотреба о чему се говори у приложеним 
документима. Један еноборив доказ је дат: СТРЕС. Ко ми прави стрес, 

тај подмукло напада на моје 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, што се може видети из приложених докумената и доказа, 

сведока. 

То ми се чини зато што захтевам :Обештећење за претрпљене 
деценијске прогоне од 1975 године до данас; зато што сам поднео 
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Захтев за рехабилитацију; зато што водим Поступак за повраћај 
одузете имовине оцу моје мајке Васу Поповићу, вредну неколико 

милиона евра;  зато што иступам  јавности против оних кој крше закон; 
зато што сам српски интелектуалац. 

Да будем отворен 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.  

Нас завађају подмукло ! Докле ћемо бити луђаци! 

.  



 58 

Изволите у прилогу документа нумерисана од 1 до  30  .Молим 
пажљиво проучите све је речено, докази, сведоци. 

Документа 1 и 2 су Вам прослеђена претпостављам. 

-Документ 1, од 29.7.2011 године, на наведни телефон инкриминисане 
особе су запретиле без позива, него умешавајући се повремено у 

разговор. У приложеним документима се налазе документовани докази 
о томе ко су ове особе. Њихов идентитет је установио Телеком, видети 

документ број 7, Допис Телекома од 3.8.2005 године. Неке од ових 
особа су преминуле у нејасним околностима неке су живе, још су 

ратоборне упркос поразних чињеница. У Документу број 8 Приватна 
Тужба са оштетним затевом су дати сви потребни детаљи за истрагу 

МУП-а.  

У документима број 9, 10, 11, 12, су приложене емаил поруке ових 
особа које отворено изричу интерес за моје здравље и претње. Ту се 
види и може сазнати о коме се ради.Они су криминалци психопате, 

трговци дрогом, људским органима, белим робљем, наркомани, 
алкохоличари.Подсота њих ми је претило и угрожавало моју физичку 

безбедност, видети документа број 13, 14( Драган Пантић -Пантер 
наркоман и трговац дрогом и белим робљем, који ми је претио 

убиством  је убијен у обрачуну криминалаца у улици Џорџа 
Вашингтона у Београду). 

Из документа број 15 се види један од облика честих узнемиравања и 
прикраћивања мојих права на коришћење ПЦ  интернета, ангажовао 

сам овлашћеног експерта провајдера Београд Хост Зорана 
Димитријевића , он је извршио ексепртизу и дао следећу ИЗЈАВУ од 

3.2.2009 године, документ број 16. Слично се вид  из Докумена број 17. 

Из Докумената број 18 и 19,21, 22,  се виде даље претње и шта се 
дешавало са мном. 

Бавим се развојем  туризма на Дрини, мене кримналци блокирају у 
моме раду, Документ број 20. 

Поводом моје Тужбе за накнаду штете која је сада пред Апелационим 
судом( г.ж.1321711 судија Узелац Ђукић Тамара), је потписана масовна 

петиција, Документ број 23. 

Има сметњи у употреби телефона, Документа број 24, 25. 

У прилогу неки од одговора надлежних државних органа, Документа 
број 26.27,28 29. 

Молим проучите Документ број 30, ту је све објашњено. 

Очекујем НАЈХИТНИЈЕ ОБЕШТЕЋЕЊЕ. (.ж.1321711 судија Узелац 
Ђукић Тамара). Уколико се то не деси значи да су се преживели 

криминалци ушанчили у судске органе, то би за мене било апсолутно 
неприхватљиво,  мене би претворило у бескомпромисног борца 

против њих, далеко борбенијег него ли било када до сада, они знају 
шта је било са њима. Од одлуке Апелационог суда зависи мој 

ангажман за поштовање закона.  Немој после да кажу да се ја бавим 
политиком, ја се не бавим политиком, тражим моје. 
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Очекујући од МУП-а Србије да проучи ова документа и овај мој усмени 
исказ у писменој форми, поткрепљен приложеним документима, и да 
предузме мере да ове особе што су још преживеле буду спречене да 

насрћу на мене. Ја се посвећујем развоју т уризма на Дрини, 
породичним питањима, писању романа који добијају најбоље 

рецензије.  

Разуме се ако добијем обештећење. У супротном ће настати моја 
енергична борба какве досада није било, до потпуно дискредитовања 

и анулирања починиоца. А ја знам њихове координате 

Томислав Крсмановић. 

 

  

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   28.2..2008 godine   

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu    

 

Potovani g.g.Lijeskic, Rankovic,  

Ovo Vam saljem postom, i sa svim dokumentima koji se tu pominju 

S-postovanjem Tomislav Krsmanovic 

. 

 

Gospodin Nenad LIJESKIC, Gospodin RANKOVIC 
 

Postovana gospodo, 

 

Hvala na Vasem pozivu u vezi ugrozavanja zdravlja. Nasa policija ulaze velike napore i postize znacajne pomake 

u borbi protiv kriminalaca i svakojakih prekrsitelja zakona. Nazalost, sudstvo je u paralizi, a bez efikasnog 

sudstva se ne mogu uraditi prave stvari.  Smatram da je sada najbolje da Vam prosledim moj pismeni iskaz po 

pitanju Vaseg zahteva, to je detaljnije i svrsishodnije, nego li moj usmeni  iskaz. Izvolite u prilogu dokumenta 

obelezena od broja 1 do broja  8. 

 

Svi mi znamo da je zdravlje nacije vrlo lose, ja se trudim da ukazem na neke uzroke. Nesretni Zoran Vujovic je 

pronadjen ugljenisan u Ambasadi SAD u  Beogradu,  prema medijima ima indicija da je prvo otrovan gasom koji 

je pusten u prostor iju a onda spaljen zapaljivim sredstvom. To je jos jedan primer  da se danas rutinski koriste 

hemijska i druga sredstva da se ljudima rusi zdravlje, uzima zivot,  bez pucnja, bez saobracajke, bez njihovog 

znanja, postoje druga efikasnija i diskretnija sredstva da se to ucini, npr.kao u slucaju pokojnog Vujovica. 
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Nama se zali vrlo veliki broj gradjana da im kriminalci na slicne nacine  ugrozavaju zdravlje. Medju zaliocima ima 

vrlo uglednih i stalozenih pojedinaca u cije navode se mora imati poverenje. To ne radi zvanicna vlast niti nasa 

policija, nego otudjeni mafijasi i kriminalci, koj su van kontrole zvanicne vlasti. Oni poseduju ovakva opasna 

stredstva ( kao u slucaju Vujovica), van kontrole su zvanicne vlasti, vrsljaju. Nasa policija treba da uzme u 

razmatranje ovaj podnesak i da se ovim zloupotrebama pozabavi na najozbiljniji nacin. U opstoj zbrci dolazi do 

losih procena, masovnih sumnjicenja nevinih i postenih patriota, u Srbiji  je haos, tinja gradjanski rat u kome 

kolo vode ostrasceni  nedovoljno dorasli mafijasi , koji su nazalost  u posedu sredstava koja oznacavaju vlast nad 

zdravljem i zivotima  ljudi. 

 

A ovakve ostrascene kriminalce politicke neznalice,  guraju u taj brlog nasi spoljnji neprijatelji, da preko njih iz 

inostranstva iznutra ruse Srbiju i nas narod. 

 

Zato sam bio hrabar da se obratim nasoj policiji u vise navrata ukazujuci na ovakve zalbe na zloupotrebe sa 

zdravljem. Broj ovakvih zalbi, kao i katastrofalno zdravlje nacije, zahtevaju da se pitanjem zdravlja nacije 

pozabave ne samo zdravstveni organi nego i policija. U inkriminisanom tekstu zbog koga ste me pozvali na 

razgovor u Dokumentu broj 1-PODMUKAO NAPAD TAJKUNA NA ZDRAVLJE VECINE GRADJANA SRBIJE , i 

Dokument broj 2-SLUCAJEVI MAFIJASKIH PROGONA-UGROZENA VECINA GRADJANA, je ukazano na neke aspekte 

ove problematike.  

 

Meni licno prete telefonom, preko interneta, o cemu sam u vise navrata obavestavao MUP Srbije, prete mi 

smrcu, utamnicenjem ( identitet ovih osoba poseduje Drugi opstinski sud u Beogradu, XII.K.br.696/06, sudija 

Nebojsa Popovic i Telekom koji je postavio lovca). U prilogu nekoliko internet poruka, Dokumenta broj 3- 

IZRECENE PRETNJE MOME ZDRAVLJU , Dokument broj 4-Dopis MUP Republike Srbije od 17.12.2007 godine,, 

Dokument b roj 5-PRETNJA SMRCU. Ovakvih poruka je bilo mnogo, otvoreno kazu da ce mi unistiti zdravlje, 

otrovati, ubiti, zgaziti, itd. ( Sve je prosledjeno u Drugi opstinski sud u Beogradu, a dosta toga -u  MUP Srbije), U 

prilogu Dokument broj 6- vise internet poruka, gde mi prete zdravlju. 

 

Jasno je da postoje osobe koje prete mome zdravlju, i da ispoljavaju veliki intreres za ist o.   

 

Patim od nesanice, kada ima stresova ona se pojacava, ovakve pretnje vrlo lose deluju na moje zdravlje. 

 

U prilogu se nalaze podaci o slicnim zalbama vrlo uglednih i zasluznih gradjana. Od vrlo brojnih zalbi navodim 

samo nekoliko: pokojni profesor akademik Nikola Milosevic mi je u razgovoru na nekolko dana pred smrt izjavio 

telefonom UNISTILI SU ME!, u prilogu Dokument broj 7, saopstenje od 25.1.2008 g Povodom smrti akademika 

Nikole Milosevica UBILI SU GA. 
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Izvolite obaviti razgovor sa profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu dr.Markom Mladenovicem , on je 

verovatno najumniji Srbin, on se zali da mu napadaju zdravlje kriminalnim metodima. Slicno je tvrdio Vuk 

Draskovic,  vrlo veliki broj eminentnih intelektualaca slicno tvrdi, mogu obezbedit Vas razgovor sa njima, cujte Vi 

licno, on nisu neozbiljne osobe, niti sarlatani, pogotovu ne paranoicari, oni su nasi vrhunski naucnici i 

intelektualci, akademici- clanovi SANU, profesori univerziteta, doktori nauka. U njihove tvrdnje se mora 

verovati. Izvolite u prilogu Dokument broj 8, MEDICINSKA DEKLARACIJA, u ovome dokumentu je sve objasnjeno. 

 

Nas spas je u ispravnim procenama, prastanju, pomirenju, slozi i saradnji. Nemacki general je 1945 godine  kazao 

Nemcima:”Mi smo izgubili rat, sada neka svaki Nemac radi svoj zadatak na najbolji  nacin,  mi cemo biti 

pobednici”..Nemci su taj savet usvojili svim srcem,  postali su brzo pobednici.To je putokaz i za nas, to isto je 

kazao pre dva veka i Vuk Karadzic:” Neka svako radi svoj zadatak kako treba, bicemo spaseni”. Tako postupimo i 

mi, niko nam nista nece moci da uradi, bicemo sigurno pobednici. 

 

Ko nam to brani? To branimo sebi mi sami, jer je decenijama razruseno mnogo cega u ljudima. Nama je 

potreban duhovni preporod. 

 

Nas podmuklo slabe spolja i iznutra uprav oni koj pokusavaju da nam uzimaju Kosovo, oni ovde smisljeno jacaju 

haos, mafijase, bezakonje, poremetili su sistem vrednosti, obezvredili strucan  i priljezan rad, nema discipline , 

reda,  srusili su moral, kulturu, sudstvo. .Njima smetaju oni posteni intelektualci koji ih razotkrivaju, koji zele da 

prosvete narod, da stvore ispravne procene, mirenje, slogu, strucnost na radnom mestu, ispravne postupke u 

porodci skoli, da vode duhovnom preporodu.. 

 

Ja im smetam, iz inostranstva zato protiv mene ovde nahuskavaju raspamecene. 

 

Sto se tice medjunarodne zajednice koja ovde slabi Srbnju iznutra, o cemu ovoga puta govorim, ona ima samo 

svoje interese,  ona tako postupa u celom svetu, gde moze okoristi se, ako joj te drzave dozvole. Imamo pravo 

na mudru  smirenu odbranu, to nam niko ne moze uzeti za zlo. Naprotiv, medjunarodna zajednica mudru i od 

lucnu odbranu postuje.. 

 

Ja sam se odrekao medjunarodnih priznanja. Podrzavam demokratsku vlast V.Kostunice i B.Tadica. Zblizavajmo 

se maksimalno sa Rusijom, ali mudro, bez nepotrebnih emocija. EU ukoliko zeli da saradjujemo ne moze biti 

protiv nas. U NATO ne nikako posle svega ovoga. Ali nikako ne u izolaciju. 

 

Budimo mudri, ispravno  se procenjujmo, slozimo se , saradjujmo, neka svako radi svoj zadatak kako treba, 

POBEDA JE NASA. 
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Ja sam opravdano nezadovoljan. Zahtevam OBESTECENJE za visegodisnje torture. Prv opstinski sud vec 14 

godina odbija da postupi  po zakonu. 

 

Zelim Vama i nasoj policiji mnogo uspeha u borbi protiv svh onih koji krse zakon.  

 

Izvolite primiti izraze moga postovanja 

Tomislav Krsmanovic 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   29.2..2008 godine   

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu    

. 

 

Gospodin Nenad LIJESKIC 
 

Predmet:Vas usmeni poziv na razgovor 

 

U vezi Vaseg usmenog poziva na razgovor u prostorijama OUP 
Rakovica u utorak 4 marta u 15 casova , pozivam se na Zakon, ovakav 
poziv je nevazeci, izvolite mi poslati pravno valjan  pismeni poziv, 
navedite naziv ustanove , mesto i adresu , razlog , mesto i vreme 
pozivanja, zakon i clan po kome sam pozvan. Po zakonu o izvrsenom 
dostavljanju se sastavlja dostavnica koju ja treba da potpisem.  

 
Razlog koji ste mi naveli  nije pravno valjan da bih ja isti prihvatio, jer zakon kaze da lice nije 
duzno da pruzi trazeno obavestenje,osim ako time cini krivicno delo, Vi znate da ja time ne 
cinim krivicno delo, jer sam ja licno pokrenuo inicijativu kju Vi zelite da podrzite. 

 

Prema Zakonu, ovlasceno sluzbeno lice je izuzetno ovlasceno da lice pozove i usmeno. U 
mome slucaju ne postoji taj izuzetan razlog jer se radi o mojoj socioloskoj analizi i Vasoj zelji da 
cujete moje misljenje, i da saradjujete sa mnom po tome pitanju. Moj je licni izbor da li cu ja 
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hteti da saradjujem sa Vama ili ne,  i na nacin koji Vi predlazete, ja Vam predlazem ovaj nacin  
saradnje, saljem Vam detaljnu dokumentaciju u kojoj se nalaze svi odgovori na Vasa 
potencijalna pitanja, daleko vise nego sto mogu reci usmeno. Ukoliko imate dodatna pitanja , 
izvolite ih postaviti?  

 

Policija je za mene vrlo stresno mesto, buduci da se radi  mojoj inicijativi za saradnju sa Vama, 
koja moze biti vrlo plodonosna, predlazem Vam ova dokumenta , a sto se tice moga potpisa , o 
tome tehnickom detalju cemo se naknadno dogovoriti. Patim od intenzivne nesanice, imam 72 
godine, dolazak u policijsku stanicu moze naneti ozbiljnu stete mome zdravlju, a ja sam se 
upravo obratio vama u vezi zdravlja, te i zbog ovoga razloga necu doci na razgovor kod Vas. 
Potsecam Vas da se organi policije po zakonu ponasaju sa strankama uctivo i uljudno, ja sam 
zasluzni gradjanin i uzivam veliki ugled u zemlji zbog zalaganja za prava vecinskog naroda. 
Vase insistiranje i podizanje tona nije u skladu sa zakonom. 

 

Nasa organizacija i ja licno smo dosada imali odlicne odnose sa MUP-om Srbije, sa OUP 
Rakovica( g.Rankovic), izrazavamo podrsku poboljsanju u MUP-u,  moj decenijski saborac je 
g.V.Kostunica predsednik DSS ima svoga ministra policije, odlicno saradjjem sa 
g.V.Pavlovicem predsednikom Odbora za ljudska prava DSS, on Vam moze dati dodatna 
obavestenja. 

 

2.3. Позивање 

Zakon o policiji 

 

Услови и начин позивања на разговор 

Члан 46. 

Лице за које се основано претпоставља да располаже обавештењима неопходним 

за обављање полицијских послова из члана 10. став 1. тач. 1) - 4) овог закона може бити позвано 

на разговор. 

У позиву се мора навести назив, место и адреса организационе јединице 

Министарства, разлог, место и време позивања. 

Кад је то пре упућивања позива познато, позив се, поред српског, сачињава и на 

другом језику и писму у службеној употреби којим се лице служи. Ако ово није било познато, на 

захтев лица које се одазвало позиву, садржај позива саопштиће му се на том језику. 

Лице које одбије да пружи обавештење, не сме се поново позивати из истог 

разлога.  

О извршеном достављању саставља се потврда - доставница. 
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Време у којем се лице може позвати 

Члан 47. 

Лице које се налази у стану може се позивати у времену од 6 до 22 часа. 

Изузетно, ако постоји опасност од одлагања, лице од којег се тражи обавештење 

овлашћено службено лице може да позове ван времена предвиђеног у ставу 1. овог члана. 

Посебни случајеви позивања 

Члан 48. 

Овлашћено службено лице овлашћено је, изузетно, да лице позове усмено или 

одговарајућим телекомуникационим средством, при чему је дужно да саопшти разлог позивања, 

а уз сагласност лица може и да превезе лице до службених просторија. 

Лица се изузетно могу позивати и путем средстава јавног обавештавања када је то 

неопходно због опасности од одлагања, безбедности поступања или када се позив упућује већем 

броју лица. 

Позивање малолетног лица обавља се достављањем писаног позива преко 

родитеља или старатеља. 

2.4. Довођење 

Довођење на основу писаног налога 

Члан 49. 

Лице може бити доведено на основу писане наредбе коју изда суд, односно налога 

по закључку о привођењу донетог у управном поступку (у даљем тексту: налог).  

У смислу става 1. овог члана, лица се могу довести у просторије Министарства, 

другог надлежног органа државне управе или до места одређеног налогом. 

Овлашћено службено лице лицу које треба довести уручује налог из става 1. овог 

члана пре довођења. 

Лицу за које се основано сумња да ће пружити отпор овлашћено службено лице ће 

уручити налог из става 1. овог члана после довођења. 

Лице може бити доведено у време од 6 до 22 часа. 

Изузетно, кад је довођење неопходно ради предузимања полицијских послова 

који не трпе одлагање, лице се може довести и ван времена утврђеног у ставу 5. овог члана. 

Довођење може бити предузето најраније шест часова пре одређеног рока за 

довођење, ако се мора извршити на подручју полицијске управе на којем је лице затечено. 
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Кад се довођење мора извршити ван подручја полицијске управе на којем је лице 

затечено, довођење може трајати најдуже 24 часа. 

Случајеви довођења без писаног налога 

Члан 50. 

Без писаног налога може се довести лице: 

1) чији идентитет треба утврдити; 

2) за којим је расписана потерница; 

3) које треба задржати по чл. 53. и 54. овог закона. 

Лица према којима се не примењују одредбе о довођењу 

Члан 51. 

Одредбе о довођењу не примењују се према лицу чије је кретање знатно отежано 

због болести, изнемоглости или трудноће, као ни према лицу за које се оправдано претпоставља 

да би му се довођењем битно погоршало здравље. 

О чињеницама из става 1. овог члана обавештава се орган који је издао налог за 

довођење. 

Одредбе о довођењу не примењују се према лицу које обавља такве послове који 

се не смеју прекидати све док му се не обезбеди одговарајућа замена. 

О довођењу из члана 50. овог закона, односно разлозима из ст. 1. и 3. овог члана 

да се одредбе о довођењу не примене, одлучује непосредни старешина овлашћеног службеног 

лица које врши довођење, а ако се за разлоге сазнало тек на лицу места – само овлашћено 

службено лице, које о томе без одлагања обавештава свог надлежног старешину. 

Права лица које се доводи 

Члан 52. 

Овлашћено службено лице ће лице које доводи упознати пре довођења о 

разлозима довођења, праву на обавештавање породице или других лица, као и о праву на 

браниоца. 
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2.5. Задржавање лица и привремено  
ограничење слободе кретања 

Услови за задржавање 

Члан 53. 

Овлашћено службено лице задржаће лице које ремети или угрожава јавни ред ако 

јавни ред није могуће друкчије успоставити, односно ако угрожавање није могуће друкчије 

отклонити. Задржавање може да траје најдуже 24 часа. 

Лице које су изручили страни органи безбедности и које је потребно предати 

надлежном органу може да буде задржано најдуже  

48 часова. 

Задржавање се одређује решењем које мора бити донето и уручено лицу у року од 

шест часова од привођења у службене просторије. Задржано лице има, док траје задржавање, 

право на жалбу против решења о задржавању. О жалби надлежни окружни суд мора да одлучи у 

року од 48 часова. 

Жалба не задржава извршење решења о задржавању. 

Задржавање се прекида кад престану разлози због којих је одређено, односно 

одлуком надлежног суда. 

Ако је задржано војно лице о томе се без одлагања обавештава војна полиција. 

Додатна јемства у случају задржавања 

Члан 54. 

О задржавању по одредбама овог закона или у примени закона о контроли 

државне границе или закона о безбедности саобраћаја на путевима, лице мора бити на свом 

матерњем језику или језику који разуме обавештено да је задржано и о разлозима за задржавање 

и поучено да није обавезно ништа да изјави, да има право на одговарајућу правну помоћ адвоката 

кога слободно изабере и да ће се на његов захтев о задржавању обавестити његови најближи. 

Ако је лице из става 1. овог члана странац, мора на његовом матерњем језику или 

на језику који разуме да буде поучено и о томе да ће на његов захтев о задржавању бити 

обавештено дипломатско-конзуларно представништво државе чији је држављанин. 

Овлашћено службено лице мора да одложи сва даља поступања до доласка 

адвоката, и то најдуже за два часа од како је лицу пружена могућност да обавести адвоката. 

Овлашћено службено лице може да задржи лице или да изврши другу радњу предвиђену 

законом чије би одлагање онемогућило или отежало извршење задатка. 
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Прихватилиште за странце 

Члан 55. 

Странцу коме није дозвољен улазак у земљу или коме је изречено протеривање 

или удаљење из земље, али га није могуће тако удаљити, може да се, у складу са законом, одреди 

боравак под појачаним полицијским надзором у објекту одређеном за те намене за време које је 

неопходно за његово удаљење из земље. 

Услови за привремено ограничење слободе кретања 

Члан 56. 

Лицу се, у складу са законом, може привремено ограничити слобода кретања на 

одређеном простору или објекту ради: 

1) спречавања извршења кривичних дела или прекршаја; 

2) проналажења и хватања учинилаца кривичних дела или прекршаја; 

3) проналажења и хватања лица за којима се трага; 

4) проналажења трагова и предмета који могу послужити као доказ да је учињено 

кривично дело или прекршај. 

Привремено ограничење слободе кретања не може трајати дуже од остварења 

циља ради којег је овлашћење примењено. За ограничење дуже од осам часова потребно је 

одобрење надлежног окружног суда. 

Посебни услови за ограничење слободе кретања 

Члан 57. 

Овлашћено службено лице овлашћено је да привремено ограничи слободу 

кретања и задржавања на одређеном простору или објекту и у случајевима угрожавања 

безбедности изазваног елементарним непогодама или епидемијама и у другим случајевима 

угрожавања безбедности лица и имовине (безбедносни преглед) док такво угрожавање траје. 

Ради остваривања циљева из става 1. овог члана, овлашћено службено лице 

овлашћено је да спроведе удаљавање лица, евакуацију. 

Криминалистичко-тактичке радње 

Члан 58. 

Овлашћење привременог ограничења слободе кретања из члана 56. овог закона и 

овлашћење трагања за лицима и предметима из члана 72. овог закона спроводе се 

криминалистичко-тактичким радњама које чине потера, преглед одређених објеката и простора, 

заседа, рација и блокада саобраћајних и других површина. 
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2.6. Тражење обавештења 

Циљеви и ограничења приликом тражења обавештења 

Члан 59. 

Овлашћено службено лице може тражити обавештења од лица у циљу спречавања 

и откривања кривичних дела или прекршаја, или њихових учинилаца. 

Лице није дужно да пружи тражено обавештење осим ако би тиме учинио 

кривично дело, на шта је овлашћено службено лице дужно да га упозори. 

Лице које одбије да пружи тражена обавештења не сме поново из истог разлога да 

буде позвано на разговор из члана 46. овог закона. 

2.7. Привремено одузимање предмета 

Услови за привремено одузимање  
предмета, потврда и вођење података 

Члан 60. 

Овлашћено службено лице привремено ће одузети предмет: 

1) ако околности случаја указују да је одређени предмет намењен за извршење 

кривичног дела или прекршаја; 

2) ако је одузимање предмета неопходно за заштиту опште безбедности; 

3) који лице коме је одузета или ограничена слобода има код себе и може да га 

употреби за самоповређивање, напад или бекство. 

О привременом одузимању предмета овлашћено службено лице дужно је да изда 

потврду. Потврда мора да садржи податке о привремено одузетом предмету по којима се 

предмет разликује од других предмета, као и податке о лицу од кога је предмет одузет. 

Подаци о привремено одузетим предметима воде се у посебној евиденцији. 

Чување и враћање привремено 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                   29.2..2008 godine   

Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu    
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Gospodin Nenad LIJESKIC 

OUP Rakovica 

 

Predmet:Vas usmeni poziv na razgovor 

 

U vezi Vaseg usmenog poziva na razgovor u prostorijama OUP 
Rakovica u utorak 4 marta u 15 casova , pozivam se na Zakon, ovakav 
poziv je nevazeci, izvolite mi poslati pravno valjan  pismeni poziv, 
navedite naziv ustanove , mesto i adresu , razlog , mesto i vreme 
pozivanja, pravni osnov po kome sam pozvan. Po zakonu o izvrsenom 
dostavljanju takodje se sastavlja dostavnica koju ja treba da 
potpisem.  

 
Razlog koji ste mi naveli  nije pravno valjan da bih ja isti prihvatio, jer zakon kaze da lice nije 
duzno da pruzi trazeno obavestenje, osim ako time cini krivicno delo, Vi znate da ja time ne 
cinim krivicno delo, jer sam ja licno pokrenuo inicijativu koju Vi zelite da podrzite. 

 

Prema Zakonu, ovlasceno sluzbeno lice je izuzetno ovlasceno da lice pozove i usmeno. U 
mome slucaju ne postoji taj izuzetan razlog jer se radi o mojoj socioloskoj analizi i Vasoj zelji da 
cujete moje misljenje, i da saradjujete sa mnom po mome pitanju. Moj je licni izbor da li cu ja 
hteti da saradjujem sa Vama ili ne,  i na nacin koji Vi predlazete, ja Vam predlazem ovaj nacin  
saradnje, saljem Vam sada detaljnu dokumentaciju u kojoj se nalaze svi odgovori na Vasa 
potencijalna pitanja, daleko vise nego sto mogu reci usmeno. Ukoliko imate dodatna pitanja , 
izvolite ih postaviti?  

 

Policija je za mene vrlo stresno mesto, buduci da se radi o mojoj inicijativi za saradnju sa Vama, 
koja moze biti plodonosna, predlazem Vam ova dokumenta , a sto se tice moga potpisa , o tome 
tehnickom detalju cemo se naknadno dogovoriti.  

 

Patim od intenzivne nesanice, imam 72 godine, dolazak u policijsku stanicu je za mene stres, 
moze naneti ozbiljnu stete mome zdravlju, a ja sam se upravo obratio vama u vezi zdravlja, te i 
zbog ovoga razloga necu doci na razgovor kod Vas. Potsecam Vas da se organi policije po 
zakonu ponasaju sa strankama uctivo i uljudno, ja sam zasluzni gradjanin i uzivam veliki ugled u 
zemlji zbog zalaganja za prava vecinskog naroda. Vase insistiranje i podizanje tona nije u skladu 
sa zakonom i logicki je neprimereno. Vi ste pogresno informisani o meni. 
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Ja sam decenijski borac za ljudska prava, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, zalazem 
se za striktno postovanje zakona. Zahtevam da ovoga puta striktno postujete zakonske propise. 
Oni koji su krenuli putem kriminala i olakog bogacenja ne delaju mudro, odlepili su se, oni ce 
zbog toga snosi adekvatne posledice. Vi mene pozivate na takav nacin na saslusanje a ja znam 
bezbroj ubica, reketasa, provalnika, kriminalaca, i sl, a njih niko ne poziva u policiju.  

 

Vas postupak je stetan za nasu policiju, to je ocigledno. 

 

Nasa organizacija i ja licno smo dosada imali odlicne odnose sa MUP-om Srbije, sa OUP 
Rakovica ( g.Rankovic), izrazavamo podrsku poboljsanju u MUP-u,  moj decenijski saborac je 
g.V.Kostunica predsednik DSS koji  ima svoga ministra policije, odlicno saradjujem sa 
g.V.Pavlovicem predsednikom Odbora za ljudska prava DSS, on Vam moze dati dodatna 
obavestenja.  

 

Nadam se da cemo dobre odnose nastaviti. 

 

U slucaju da ne bude postovanja navedene striktne pravne procedure, bicu prinudjen da odmah 
ovo sve OBZNANIM u javnosti , i preduzmem i druge mere zastite mojih pava. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                         
3.3.2008 godine   
Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu     

 

POLICIJA  OUP  RAKOVICA UZNEMIRAVA TOMISLAVA KRSMANOVICA PREDSEDNIKA POKRETA ZA ZASTITU 

LJUDSKIH  PRAVA  

 

Saradnik OUP-a Rakovica Nenad Lijeskic je pozvao osorno telefonom Tomislava Krsmanovica naseg predsednika 

i istaknutog borca za ljudska prava u utorak 26  februara oko 7 casova naredjujuci mu da odmah dodje na 

razgovor u njihove prostorije u ul. Patrijarja Joanikija 30 u Rakovici,  odbijajuci da mu kaze zasto. Krsmanovic je 

potom saznao telefonom od saradnika OUP Rakovica g. Rankovica da je razlog poziva  nase saopstenje od 14 

januara “Podmukao napad mafijasa na zdravlje nacije” koje je ustvari analiza uzroka loseg zdravlja vecine 

gradjana. 

 

Krsmanovic je odgovorio pismeno i prilozio vise doklumenata, ovaj odgovor je poslao faksom istoga dana, a 

propratna dokumenta postom dana 28 februara ( istoga dana oko 14 casova  Pisarnica OUP-a Rakovica je odbila 

da primi dokumenta od nase kurirke, zahtevajuci drsko da ih donese licno Krsmanovic-na delu je prekrsaj 
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propisa). Dana 28  februara N.Lijeskic  je oko 7 casova i 30 minuta opet Krsmanovica nazvao telefonom  pretecim 

povisenim glasom zahtevajuci da ODMAH dodje, dodajuci da to navodno nije informativni razgovor, nego 

saradnja. Posto je Krsmanovic to odbijo  zahtevajuci pismeni poziv, Lijeskic mu je naredio usmeno da mora doci 

na razgovor u utorak 4 marta u 15 casova. ( Lijeskic je kazao drsko Krsmanovicu da zna kada je kod kuce ! 

Umesto da zna kada su u stanovima ubice i lopovi, zna sto ne treba, a ne zna sto treba). 

 

Zakon  striktno propisuje razloge za pozivanje u policiju, naucna analiza drustva ne moze biti ni u 
kom slucaju zakonit  povod za takvu policijsku meru. Po zakonu se urucuje pismeni poziv,  u 
kome su naznaceni naziv ustanove, mesto i adresa , vreme, pravni osnov, dostavnicu mora 
potpisati primalac. Lice nije duzno da pruzi trazeno obavestenje, osim ako time cini krivicno delo, 
Krsmanovic nije pocinio nikakvo krivicno delo, sto ne tvrdi ni Lijeskic, te nije obavezan da se 
odazove ovome pozivu. Ovlasceno sluzbeno lice moze  izuzetno da pozove i usmeno, ovoga puta 
ne postoji taj izuzetan razlog jer se radi o  socioloskoj analizi. Organi policije su obavezni da se 
ponasaju sa strankama uctivo i uljudno, sto Lijeskic ne cini, utoliko pre jer je Krsmanovic zasluzni 
gradjanin i uziva veliki ugled u zemlji i svetu. Povrh svega on ima 72 godine i pati od intenzivne 
nesanice. 

 

Tomislav Krsmanovic je izlozen policijskim progonima  samo zato sto je na nenasilan nacin izrazio svoje misljenje 
o stanju zdravlja vecine gradjana. Na delu je progon izrazavanja misljenja. Protiv Krsmanovica i nase grupe se vodi 
istinska hajka od strane spolja instrumentalizovanih mafijasa koje prikazujemo kao glavne krivce aktuelnog 
kopnjenja Srbije. Mi smo isticali dosada da je stanje u policiji mnogo bolje nego li u sudstvu,  ali je simptomaticno 
da policija goni coveka koji olicava moralnost i zakonitost, a to ne cini sa okorelim kriminalcima. Imamo podatke o 
velikom broju  ubica, provalnika, trgovaca drogom,  premlacivaca, reketasa, itd, vecina od njih nisu osudjeni, a 
mnogi nisu nikad ni bili privedeni. Krsmanovic je obespravljen od Prvog opstinskog suda (ZAHTEV ZA OBESTECENJE 

XXIV.P.br.688/02, 1767201/ -podnet 1994 g. zbog pretrpljenih tortura-zlocina protiv covecnosti, i POVRACAJA 

ODUZETE ARHIVE aprila 2000 godine-kada je policija odnela velikim kamionom sve sto je on ceo zivot stvarao- kod 
IV Opstinskog suda  u Beogradu, Posl. Br.I-III-II99/02-VI.cy.1361/0.), od Drugog opstinskog suda zbog 
uznemiravanja telefonom, njemu prete smrcu ( pitati Telekom, Abuse@eunet.yu, Drugi opstinski sud ), provociraju 
ga na javnim mestima. 

 

Nesputani mafijasi i tajkuni  piju krv i zivotne sokove Srbije. Spas moze doci samo ako sudstvo ( ono je zasada u 
rasulu) i policija sprece svakojake prekrsioce zakona. Mi zigosemo stanje u sudstvu i podrzavamo trend pomaka u 
policiji. U Srbiji neznanja i raspamecenosti policija ovoga puta goni onoga ko se bori za zakonitost. Krsmanovica 
ovako opstruiraju da se bavi razvojem turizma u  rodnom kraju na Drini. Zahtevamo od nadleznih da zastite 
Krsmanovica od nezasluzenih policijskih progona i da N.Lijeskic i njegovi nalogodavci  budu  kaznjeni po zakonu. ( 
Mi cemo protiv vinovnika podneti krivicne prijave ) SAVET Pokreta 

 

Tomislav Krsmanovic                                                                                                     
3.3.2008 godine   
Pokret  za zastitu ljudskih prava                                                                                           
Tel.3511829; Mob tel-064-3095176; Pokret@eunet.yu     

 

POVODOM MOGA POZIVA NA RAZGOVOR U POLICIJU OUP RAKOVICA:  NE  PRIVODE NA  RAZGOVOR  UBICE, 

PROVALNIKE,  IZNUDJIVACE, TROVACE  NACIJE( ko trguje drogom?), A PRIVODE MENE  ZBOG  SOCIOLOSKOG  

ISTRAZIVANJA 
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Nenad Lijeskic iz OUP-a Rakovica me poziva bespravno ( usmeno) , uz pretnje na razgovor  zbog nase socioloske 

analize stanja zdravlja nacije. Nismo rekli nisa narocito, u stampi ima daleko ubojitih vesti: trgovina organima, 

bebama, unistavanjima  zdravlja u bolnicama, kasapljenjima, trovanjima, itd, itd .Mene maltret ira policija a ne 

poziva na razgovor okorele kriminalce. Ja licno znam na stotine svakojakih  zlocinaca ( ubica, provalnika, lopova, 

iznudjivaca, premlacivaca,  trovaca nacije, trgovaca drogom oko nasih skola, itd, itd, ), oni su na slobodi, vecina 

njih nikad nije bila pozvana na informativni  razgovor. 

 

Na delu je osokoljavanje raspamecenih ( ili potplacenih) kriminalaca koje dolazi spolja  sa ciljem destabilizacije 

Srbije i slabljenja nacije, da ne moze da brani Kosovo i svoje teritorije, da budu ucutkani oni koji se zalazu za 

postovanje zakona.  

 

Tomislav Krsmanovic 

 

ЗАКЉУЧАК. 

 

Обавештавајући надлежне државне органе, политичке странке, синдикате, медија, НВО, јавност 

, СПЦ, САНУ, Универзитет, сталешка удружења и ангажоване појединце, и све оне којима је 

стало до препорода наше земље, очекујем, да мој случај који никако није усамљен, буде 

разрешен на законит начин, и да допринесе унапређењу поштовања закона у Србији. 

 

Томислав Крсмановић 

 

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

Википедија, Архив Сану. 

www.isil.org.. 

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
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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 
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-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 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. 



 75 

 

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 
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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.   

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. 
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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. 
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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. 
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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.  

 

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 
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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. 
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-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:  Србија најзад по први пут  да упре прстом  у  суштину 

погибељи, у канцерозну антрополошку огромну подземну депонију која 

канибалски нагриза темеље државе и нације, у тајкуне-а не да их слепачки  

одувек обилази као киша око Крагујевца. 
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Свакодневно, из свакојаких извора,  уз помоћ свакојаких лингвистичких формулација, се чују и 

сазнају аргументовани подаци, да је Србија  у убрзаној, врло дубокој кризи, да копни, да се 

смањује и да тежи у догледној будућности нестајању. 

То сви ми видимо. 

Ми смо угрожени као нација, и као појединци, наше је неприкосновено право на одбрану.  

Да би се спашавали, морамо да знамо О ЧЕМУ СЕ РАДИ?  

Овакво данашње стање је резултат нечијих  учинака.  

О  виновницима се нагађа, све до разноразних теорија завера.  

Нажалост, не само наши политичари, него и  наши научници укључујући и Универзотет, научнe 

установе, све до САНУ,  о томе се досада нису прeцизно изјаснили .  

Узроци нису  установљени. И даље царују погрешне дијагнозе, лутања у магли.  Нажалост, Србија 

се и даље  муљари у наслеђеном блату лакировке и устајале тајкунско крокодилске  све 

затрованије баре препуне `` мудрих транзицониста``, пежоративно називане у свету -

балканизација. 

Србија треба најзад по први пут  да упре прстом  у  суштину погибељи, у канцерозну антрополошку 

огромну подземну депонију која канибалски нагриза темеље државе Србије  и нације, и 

франкенштајнски свакодневно гута људе.  

Да покаже прстом храбро на  тајкуне.  

А не да овај мрачни судбоносни  досије, слепачки  одувек обилази,као киша око Крагујевца. Или 

да их понекад похваљује.и одликује.  

А драгоцено време лети.  

Рецимо јасно и отворено: Србију уназађују тајкуни, мафијаши и криминалци. То је неформална 

власт ван званичне, огромна скаламерија која управља  тајно, даје неформалне директиве без 

знања грађана судовима, полицији, социјалним установама, послодавцима, криминалцима, све 

до гангова у квартовима..  

Народ живећи у кошмару , не схвата о чему се ради, не препознаје у довољној мери тајкунску 
превару,  
мисли  да се иза бескрајних судских поступака, иза свакојаких злостављања  и пљачке, све до  
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свакодневних шиканирања свакојаких ситних криминалаца, који већини претварају  живот у 
несносан стрес-би се могла налазити званична власт.  
  
Због тајкуна званична власт неоправдано губи углед.  
  
Тајкуни острашћени ћаром не схватају да их споља, пре свега из гео-окружења  злоупотребљавају да
 сруше Србију и Србе.  У тајкунској власти дају тон појединци србофоби, припадници етничких 
мањина из из састава бивше Југославије, уз напомену да се ради о појединцима, ми смо за слогу и 
пријатељство са  
тим братским народима.Њима спољни злобници са маскама мудраца, подмукло суфлирају да народ 
треба слабити, нарочито умне и способне, да им се тако ослабљен народ не може одупрети у њиховом 
пљачкашком походу и борби за апсолутан нетакнут STATUS QUO.  
  
Тајкуни се слепо подају оваквим идејама и `` мудрим``саветима. 
  
Ту се круг затвара.  

  

Корупцију, злоупотребе, пљачку и тиранију, масовна некажњена и нерегистрована кршења 

људских права и закона, обезбеђује друштвено-политички систем који још увек опстаје, у коме све 

националне институције и организације у Србији, 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, 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 ван земље- углавном у гео-окружењу). 

 

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, електронским 

провајдерима, банкама, Телекому, ЕПС -у, итд. 

 

Када појединци или организације интерпретирајући њихова права дођу у конфликт са таквим 

директивама, тешко да могу добити било какву заштиту од било кога надлежног државног органа. 

 

То је неформална власт ван званичне, која је прекрила целу Србију, до најмањих засеока, има 

огромну моћ, свеуведена је у свим сегментима, изузетно је снажна и бројчано врло разуђена и 

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

и сазнања. 

 

Јануара 1977 године 230 еминентна чехословачка интелектуалца, укључујући и каснијег 
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председника Чешке Вацлава Хавела, су обзнанили ПОВЕЉУ 1977 године, о природи поретка и 

стању људских права у ондашњој ЧСР. У којој су упрли прст у ове тајне службе као стварне 

владаре, и виновнике, труљења и декаденције ове виталне државе. 

 

Ова Повеља је отворила очи Чехословачкој, завера је проваљена. Народ је устао против укривених 

тирана и затражио слободу. Чешка је данас држава која тежи високим стандардима демократије. 

 

Како је било у ЧСР 1977 године, тако исто је још увек дан данас у голготи учмале, интелектуалну и 

духовно залеђене и обеспомоћене Србије, која није у стању да збаци деценијски навикнути 

послушнички ропски јарам, а што је мрачно наслеђе из претходне Југославије. 

 

Покојни професор Правног факултета у Београду, Андрија Гамс, је први код нас указао на потајну 

владавину неформалних кланова моћи. Ево како, по њему, а ми то одавно увиђамо, неформални 

центри моћи данас владају Србијом, како је из потаје, дискретно, недовољно препознатљиво, 

робе, тиранишу, пљачкају, у заједници са корумпираним појединцима из власти. (Уз напомену да 

у власти ипак има све више оних коректних) 

 

Суд ће донети незакониту одлуку на штету грађанина, а он не може ни сањати да би се иза тога 

могла крити нечија моћничке директива. Ако неко конкурише на радно место, а буде одбијени, 

како он може 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, тешко се шта може доказати 

 

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 

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 кућном апарату, и слично). 

 



 85 

Подземна илегала је бескрајно разуђена и софистикованом, 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, 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, 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. уз напомену, да су ипак већина лекара остали неокаљаног образа 

верни Хипократовој  заклетви. 

 

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

и једете? 

 

Врло угледни појединци се жале на тајни надзор станова. 

 

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 на даљину, 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, мафијашка власт?. Могу ставити неопажено у пиће, или пустити у просторију гасну 

материју, која разара организам, или делује директно у дубинске сфере мозга у хипоталамус, 

центар сексуалних инстинката. 

 

Ове тајне службе злоупотребљају поједине врло софистикованом тајне методе контролисања 

индивидуе без њеног знања, о којима још не смемо да отворено и јавно проговоримо. А у 

западним земљама за такве `` софистикованом технике тајног убеђивања ``en distance``, знају и 

поједине кућне помоћнице. То постоји хиљадама година. 
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Оваква суптилна тиранија је данас масовна и врло разорна. 

 

Јер, погодном комбинацијом, дозирањем, интензитетом и временом трајања различитих 

репресалија, 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,  многи би 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 ЏЕЛАТИ! 

 

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

 

Јадни народ Србије је претворен у крпу. Оробљен је невидљиво, Србија је претворена у истински 

пакао на земљи.  

  

Рај за оне који могу неометано да пљачкају и да уживају у власти. 

 

Србијом владају и даље исти они центри моћи који су из сеновитости њихових функција владали у 

време Тита и Милошевића, 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. 

 

А све због кратковиде халапљивости и ћара.  

  

Не увиђајући последице. 

 

Ови `` мудри капиталисти транзиције`` као безброј најотровнијих кобри у телу Србије, јој пију 

сокове и крв и убрзано је гурају у нестанак. Скоро нико од њих није на платном списку МУП-а, или 

БИА, неки од њих су успешни бизнисмени, или тајкуни, а остали морају да се сналазе, 

организујући пљачке банака, пошта, шврецујући дрогу, бело робље, органе, бебе, узимајући 
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привилегије од Албанаца које доводе илегално у Србију, од миграната, кроз прање новца, 

проститутке, рекет, свакојаке пљачке, нелегалне приватизације. 

 

Шта мислити о онима који испољавају незамисливу енергију деструкције према сународницима, 

да би се енормно богатили? А који тврде `` да морају``, `` да им је заповеђено`` Ако је тако,  чему 

енормно богаћење, чему неизмерна енергија мржње и деструкције?  Тајкунска власт испољава 

нечувену охолост, тежи да укине Устав, законе, културу, цивилизацију, да све претво ри у кужну 

кљугу, да би они `` мудри богаташи транзиције`` могли да створе своје богатсттво и империју зла. 

Онима којима су упропастили животе ови ексцентрици поручују да не смеју ни да помисле да се 

жале, имају да ћуте и да им пљескају. 

  

Србија тоне. И народ и власт, сви заједно доживљавамо највећа понижења.  

 

Зар острашћени и површни ТАЈКУНИ не опажају да су инструментализовани ДА ТАКО 

ИНВАЛИДИЗИРАЈУ СРБИЈУ И ЊЕН НАРОД? . 

 

У данашњој Србији, чак и они појединци мање образовани и интелигентни, увиђају да су поједини 

поступци ових починиоца злодела често крајње безобзирни, извитоперени и асоцијални, 

садистички и некрофилни, да ту недостају утемељеност, разум, одмереност. Не само психолози, 

него и обичан свет, запажају да они погрешно процењују стварност, не само због своје 

аморалности и себичности, него превасходно што су то често поједини од њих помрачене свести, 

многи од њих су Франкенштајни, агресивни крвожедни душевни болесници-крволоци. 

 

 А сваки од њих мисли да је најуравнотеженија и најмудрији.Да тако мора бити.  

  

Благо ли се њима. То њима одговара. 

 

Ова власт у илегали састављена од недораслих и распамећених психопата и агресивних душевних 

болесника, је виђена на међународној сцени, од иоле уређенијих држава, као`` игра 

аутомобилчића које деца из суседних дрзава из састава бивше Југославије управљају даљинским 

управљачем``.. 

 

Већ деценијама оне који кажу ову истину шаљу у Србији у луднице као`` параноичаре``. 

 

Они данас теже да званичну власт претворе у послушну слушкињу, у крпу. Њихов утицај на 

званични поредак је и раније био врло снажан. Нажалост, то се данас по први пут и дешава, 
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подземље и званична власт су се у данашњој Србији донекле срасли, као Сијамски близанци. 

 

Ови тајновити центри моћи су као огроман ледени брег, понешто од њега вири из воде, а не види 

се оно испод. Видљиве су политичке странке, државни органи, НВО, фирме, банке, велелепни 

замкови. 

 

А испод воде је читав један огроман ледени континент, који сачињавају изузетно организоване и 

разгранате тајне мафијашке и тајкунске структуре. 

 

А још је већа забуна са подводним струјама које га покрећу, ретко ко може рећи нешто поузданије 

ко иза ових моћника стоји? Али су присутна свакојака нагађања. Ипак, планете су спојени судови, 

кроз неформалне центре моћи у Србији струји снажна крв која ко зна одакле долази, пуна 

свакојаких инструкција и неизмерне енергије. 

 

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. Народ Србије данас после деценија комунизма и транзиције је много шта сазнао, у много 

чему се отрезнио. Ипак,  још увек читаве сфере друштва за њих покрива непрозирна тама 

незнања. 

 

Овакве тајне власти постоје у земљама широм планете, Србија није никакав изузетак. Али то што 

чине овде мафијаши својим сунродницима, је велика реткост у свету. Свугде ипак колико толико 

воде рачуна о своме народу. 

 

Наш је задатак да народу саопштимо истину. 

 

Отворимо очи Србији! 

 

 

Србију, неформални центри моћи, пљачкаши и разбојници удружени са појединцима из званичне 

власти,  уз напомену да у власти има све више и поштених политичара, из потаје намерно 

економски руинирају и подмукло јој слабе виталност, 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, повратак имовине, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, лустрацију, ДА СПРЕЧЕ 

СНАЖАН ОТПОР. * 

 

ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК НЕТАКНУТ STATUS QUO. 
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Суштина опстанка, или нестанка једне нације је у људским ресурсима. Ако су они успешни у 

њиховим задацима, све ће бити добро. И обратно. 

 

Велики амерички председник је казао. Власт је као ватра, као вода, послушан слуга а зао 

господар.? 

  

Власт није за свакога, него само за оне најузвишеније, Богом дане. Властодржац, да би био у 

служби народа мора да буде врло стручан, моралан, духовно и душевно јак. Такви властодршци 

стварају моћ, славу и просперитет 1 нацијеи државе. 

 

И обратно, ако не поседују такве особине, они ће државу и нацију убрзано из дана у дан водити у 

суноврат. 

 

Данашњу Србију у нечувеном хаосу и брлогу, изнутра руше ирационални, морално и духовно 

извитоперени, и изнад свега очигледно душевно оштећени државници, пре свега неформални, 

али и поједини формални моћници. 

 

 Тешко ли се држави и нацији коју воде неразумни. 

 

Да су на њиховим местима разумни и дорасли, све би било другачије. 

 

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

упропашћавају животе? 

 

 Шта чинити? 

 

Порука овог текста није обесхрабривање, него позив за спас. Обзнанити до најситнијих детаља ову 

подмуклу и најопаснију заверу. Нека народ сазна истину. Нека се пробуди. 

 

Упркос медијских блокада и манипулација, упркос прања мозга, деценијама обеспомоћаваних, 

деморалисаних и скршених грађана, који скоро да су се дефинитивно помирили са злехудом 

судбином робова, ипак колико толико ПОСТОЈИ МОЋ ИСТИНЕ. 

 

 

Тако је Фредерик Даглас - амерички писац, борац против ропства у САД, бивши роб који је живео у 

Америци између 1817 и 1895.године, у своје време казао:`` Када једна велика истина изађе у свет, 

нема те силе на Земљи која је може оробити, или ограничити њене домете, или је обезвредити. 
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Она је предодређена да се развија, док не постане мисао света``. 

 

У Србији сви треба да схвате КО их тиранише и пљачка, ко су ти демонски грабљиви крволоци који 

Србију смањује и гурају у гробља. .Како И ЗАШТО то чине? 

 

А када се створи нова колективна свест, онда мисао народа не могу зауставити ни топови ни 

тенкови. 

  

Оробљени и обеспомоћена Србија треба да збаци јарам, да исправи кичму, да стекне нову свест. 

 

                                   

 

 

 

 


