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Коста Димитријевић: Томислав Крсмановић-српски Карл Уве 

Кнаусгард; или Карл Уве Кнаусгард -норвешки Томислав 

Крсмановић?      

Томислав Крсмановић  је у своме аутобиографском роману Сага о ...ићима, који  

покрива време од 1940-до 2015.године, који је он почео да пише и публикује од 

1998.године, отворио своју душу, и на скоро 4.000 страна у шест томова описао свој 

живот. Ставио је опоро искрено цео свој живот на хартију, он достојанствено износи о 

себи врло шкакљиве појединости, од којих би се понеки на први поглед постидели, а он 

се њима истински поноси. Например, лудница је једа од централних Крсмановићевих 

тема.  

Он нас води од времена најранијег детињства кроз хаос и трагику Другог 

светског рата, потоњи друштвени експеримент кроз прокламовања титоизма као трећег 

пута- па све до данашњих дана.  

Једна од необичности овог аутобиографског романа је не само број страна, него 

и ликова, којих има око 1.000, са пуним именима и презименима. Догађаји су  понекад 

крајње чудни, а уствари су сви заредом аутентични.  

 

У горњем наслову се спомиње име  чувеног норвешког писца Карла Уве Кнаусгарда, 

најконтроверзнијег писца данашњице, који се прославио у свету романом Моја борба, 

који тако необично, упадљиво, потсећа по својој литерарној концепцији на 

Крсмановићеву Сагу о .. ићима. И Кнаусгардова сага има шест томова и неколико 

хиљада страна, хиљаду аутентичних ликова, у којој пише о свом животу,  огољено и 

болно искрено, као и Крсмановић, о неколико оптужби за клевету и претњи смрћу,  

спомиње често лудницу, исповеда се о разводу брака, прекиду комуникације с више од 

пола своје породице. Без устручавања, прегорело, као и Крсмановић, се изјашњава о 

најшкакљивијим животним темама. Сео је једне фебруарске ноћи 2008. године ( 10 

година после Крсмановића),  и почео неуморно да пише, по 20 страница дневно, о себи 

и људима у свом окружењу, којима чак ни имена није променио, огољено, брутално 

искрено.   

 

Баш га брига шта ће о њему други да причају. Важно је да каже оно што му лежи на 

срцу.  

 

Попут свога двојника из Србије. 

 

Изгледа да су кроз њега проговорили и многи други. Он је постао најчитанији писац у 

Норвешкој, и стекао статус најконтроверзнијег писца данашњице.  

 

Да ли је он пробуђена савест данашњице?  

 

Као и Крсмановић? 

 

Крсмановићеви необични  и инспиративни текстови у електронској верзији су 

још крајем 1990-их година, дакле, скоро десетак година пре сензационалне књиге Моја 

борба Карла Кнаусгарда кружили интернетом по целој планети, стизали су и у 

Норвешку. Објавио је у писаном ( штампаном) облику  први део ових дневничких 
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записа  са називом ``Дрински рашомон`` још 2003.године, који покрива време од 1940 

до 1945.године ( Сфаирос, Београд, 2003.година, ISBN 86-7612-010-2), која је послата у 

многе земље света, и у Норвешку. 

 

Познато је да је сличних ``сага`` , или историја породица, било у светској књижевности, 

рецимо Золини Ругон Маказо, Тибо, Роже Мартин ди Гара, укључујући и ``Хронике 

породице Паскије`` Жоржа Дијамела, кога сам упознао преко свога професора-

пријатеља Рашка Димитријевића, који је његов преводилац.  

Али су то ипак далеко мање слична књижевна дела сагама Кнаусгарда и Крсмановића. 

Ова прича о Крсмановићу и Карлу Увеу Кнаусгарду, уколико се установи да она има 

чињеничну основу, би могла имати паралелу са тужном судбином  старца Сантјага, 

јунака Хемингвејовог романа Старац и море. Није хтео да призна да због његових 

година није кадар да упеца велику рибу, па се отиснуо на море, и упецао већу рибу него 

што су други рибари могли. Он је успео да се избори са рибом, али не и са ајкулама, 

које су му оглодале рибу, старац је у луку довезао само њен костур.  

Крсмановић се појавио са његовом концепцијски јединственом Сагом, још пре 

петнаестак година, дакле много пре Карла Увеа Кнаусгарда,   

Да ли су и њему ајкуле оглодале литерарну инвентивност и преотеле идеју?  

Да ли је правда спора, али ипак достижна? 

Видећемо шта ће бити са његовом Сагом?  Да ли ће он победити ајкуле? 

 

Јављају му из Америке да је његова књига врло, врло импресивна. Да желе да је тамо 

објаве! 

Крсмановић је врло скроман јавни делатник, ову његову Сагу видим као 

Мемоаре, он одбија да је тако назначи, него каже Дневнички записи. Ипак су то 

Мемоари, зато што је он на крају постао заслужан грађанин, јер иако је годинама носио 

фалсификован жиг неурачунљивог и опасног  лудака, успео је да победи Прометеја и 

Сизифа, као дугогодишњи борац за људска права се прославио скретањем пажње 

домаће и светске јавности на проблем злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, и 

успехом у делимичном сузбијање исте. Успео је да изгура стену, да се испне на високи 

гребен, и да тамо високо завијори  заставу победе.. 

Он је добио и значајна међународна признања. 

А у земљи ниједно. 

У свом зрелом добу ухватио се управо у коштац са изазовом аутобиографског 

романа. За тако нешто мотивисала су га сигурно два разлога: први је, што је живео у 

једном бурном времену; други, што је и сам био захваћен том буром, било као „сламка― 

којом се играју вихори историје и воља политичких моћника, било као свестан и 

одговоран појединац који се таквим силама супротставља. .  

У првом плану су увек живот и људи око њега. Његов живот, и његових 

блиских, се преплићу са историјом, од почетка романа он дословно бежи од историје, 

али она га не пушта. Други светски рат, убиства 30 његових сродника, Јасеновац, 

Холокауст, био је сведок и очевидац клања, као мало дете ( роћен 1936.године) је 

безазлено сретао немачке официре, усташе, домобране, партизане и четнике, и као 
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петогодишње дете  је септембра 1941.године, у планинама Западне Србије био лично, 

на неколико метара близу Тита.  

 

Долазећи комунистички експеримент описан у роману врви необичним 

подацима, о још необичнијем животу аутора, који му је подарио нови комунистички 

политички поредак. Нижу се тужни догађаји у његовом животу, од политичке 

дискриминације у школи, за време служења војног рока ( 1963-1964), у професији..... 

Охолост осионих властодржаца је достигла своју невиђену ароганцију и суровост, био 

је смештен због вербалног деликта у лудницу 1975.године, проглашен неурачунљивим 

душевним болесником, растурена његова породица ( 1983.године), лишен права на 

лични стан ( 1986.године), покушано је убиство ( 1997.године), полиција је запленила 

рукописе 20 његових необјављених књига ( 2000.године), у неколико наврата 

оптуживан и осуђиван за вербални ненасилни деликт, привођен и злостављан.  

У његовој саги су описани његови контакти, или понекад и сарадња, са већином 

данашњих политичара. 

Од 2008. па све до 2013.године је био под опсадом Полицијске управе града 

Београда, упорно су га позивали на информативне  разговоре `` зато што тражи 

обештећење``( судски поступак почео 1994.године, траје до данашњих дана-

2015.године), лупали на врата његовог стана, претили му лудачком кошуљом и 

дефинитивном изолацијом у психијатријски азилум затвореног типа, ометали у 

употреби компјутера и интернета.  

Посебно је сензационално, оно што му се дешавало у егзилу у Бриселу, главном 

граду Белгије од 1965 до 1974.године ( Том 3- РОМАН О БРИСЕЛУ), у седишту ЕУ, 

Нато, и најважнијих међународних организација, у епицентру Хладног рата. То су јарки 

описи, у раљама свакојаких тајних служби, међу политичким емигрантима бомбашима, 

шпијунима, убицама политичких емиграната, југовићима провалницима банки, 

албанским макроима и подводачима незаштићених балканских жена. Дружио се са 

познатим светским државницима, глумцима, научницима, писцима.   

 

У његовим списима Крсмановић се у неколико наврата враћа на Кафкиног Јозефа К. из 

романа "Процес" , долази до спознаје да је његова судбина тако слична судбини Јозефа 

К. .Јозеф К. је био оптужен а да ни сам није знао за шта,. бранио се како је могао и 

умео, схватио је да не може да се одбрани, јер нема од чега. Није успео да се одбрани 

од судске смртне пресуде. 

Крсмановић  пак, је схватио зашто га прогоне, одбранио се, преживео, обзнанио је своју 

невиност- претворили су га невиног у непријатеља, хтели су његовим примером да 

заплашују друге.   

Можда је тако било и са невиним Кафкиним Јозефом К., нечијим жртвеним јарцом, 

попут Крсмановића? Али који није умео да се одбрани? Ко зна какве језиве тајне 

покривају наслаге тамних мемљивих векова? 

Поред садржајног богатства којим нас аутора засипа, текст одликује допадљив и 

сликовит стил, који читаоца држи прикованог за штиво, а дело сварљивим  у једном 

даху. Овај дневник задире у главне вишевековне, узроке и корене, а то је разумевање  

феномена балканизације. 
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Њега и мене веже та заједничка нит: деценијски ангажман против  политичке 

репресије.  

И због тога постоји мој интерес за његове мемоаре. 

 

Да је се Крсмановић појавио у некој западној земљи, као што је се појавио писац Карл 

Уве Кнаусгард у Норвешкој, о коме бруји не само његова домовина, него цела Европа- 

о њему би се слично проговорило као данас о Кнаусгарду.  

 

Али ово је Србија. Једва су га, после много натезања примили у чланство УКС, за њега 

су затворена скоро сва медија и часописи.  

 

Он има присталица, али далеко више оних који га једноставно игноришу. Или желе да 

га обезвреде и скрајну као литерарног ствараоца,  упорно тврдећи да је његов језички 

стил.рогобатан, и да због тога читаоци једноставно такву књигу не желе да читају. 

 

Понекад хаотична материјална презентација и литерарни стил ове књиге, су одраз и 

слика епохе и времена у којима је писана, у тешким животним околностима, у запту, на 

изанђалим писаћим машинама, и под врло стресним дуготрајним  опструирањима рада 

на личним рачунарима. Поднаслов трећег тома Саге је LE QUART, буквално преведено 

са француског значи ЧЕТВРТИНА,  аутор мисли на смишљене животне околности које 

имају за циљ да сведу, смање личне креативне потенцијале на четвртину, да нечију 

бујну стваралачку личност осиромаше и претворе у патрљак, у ЧУПУР.  Сага о ... 

ићима   је писана у животним околностима, које се не могу описати као природне и 

нормалне, и нимало подобне за опуштену концентрацију, тако неопходну за надахнуто 

и квалитетно литерарно стваралаштво. Између осталога и када се ради о дуготрајној 

перманентној блокади рада на персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању рада, 

директним дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и 

изменама текстова. Он саопштава да би нестајала читава поглавља, велики делови 

књига, наједном би се сва поглавља помешала. Или би се компјутер изненадно 

заблокирао, понекад угасио. И тако врло често, перманентно, убитачно упорно, 

 

Аутор није имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се преда 

својим тананим мислима и емоцијама,  да их смирено преточи у најбољи избор речи, да 

све то стилски дотера. Уместо концентрације и инспирације, мозак би болно кочили 

нервоза, бес,  губитак концентрације, болна психосоматика- уместо опуштености која 

рађа питак и допадљив литерарни стил, у глави писца би настајали  хаос и метеж.. 

 

У оваквим  околностима, ова на неки начин јеретичка књига, је била годинама 

методично и подмукло обезвређивана.. 

 

Где је овде слобода литерарног стваралаштва?   

 

Можда је управо у таквој повременој рогобатности стила, драж и аутентичност ове 

необичне књиге? То ће и време показати? . 

 

Он је у Србији и даље спорна, и непожељна личност.  

 

Тврди да у Србији постоје сувшни људи. 
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Добио је 1999.године у Парламенту Данске у Копенхагену Данске  престижно 

признање ИСИЛ-а Сан Франциско, BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD ( 

www.isil.org),  Стекао је велику популарност у светском либертаријанском покрету који 

предводи ИСИЛ, јер је успешно публиковао либертаријанске књиге на осам  

балканских језика  ( Авантуре Џонатана Галибла аутора професора Кена Скуланда, 

Исцељење нашег света који је написала позната америчка научница др. Мери Руварт, 

Капитализам за децу Карла Хеса, и друге) 

 

Носилац је још неких мећународних признања.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isil.org/
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УМЕСТО  ПРЕДГОВОРА. 

 

Ова књига је цензурисана. Али не званичном судском одлуком и законском забраном, 

него неформалним поступцима и злоупотребама  у склопу тајних служби, што је даље 

приказано.  

 

Цензура има за циљ да спречи обзнањивање непожељних мишљења.Може да се 

манифестује на више начина, од уништавања непожељних средстава изражавања, преко 

брисања или прецртавања непожељних делова, до мењања, изокретања, односно 

фалсификовања оних делова, који се не подударају са одредбама властодржаца. 

 

Желим да ставим на дневни ред, да привучем пажњу још недовољно упућене јавности , 

на оне врло подмукле, колико још недовољно познате, утолико опасније облике гушења 

слободе говора и литерарног и научног стваралаштва, који се спроводе без званичне 

судске забране.  

 

Желим да укажем да се овакви поступци гушења слободе говора и литерарног и 

научног стваралаштва у данашње време спроводе недовољно препознатљиво, подмукло 

и прикривено. 

 

А о којима се ћути, о њима влада скоро апсолутна тишина.  

 

Нажалост, већина оних који су погођени оваквим злоупотребама, тога нису ни свесни, 

не препознају их, јер су обављане врло дискретно и скривено. Или уколико их 

препознају, уошпте и не реагују, будући да сматрају да то не могу доказати, да ће 

губити време и енергију, или то не чине из страха. 

 

Дакле, овога пута са овом мојом књигом није примењен онај класични облик 

цензурисања, који постоји још од хеленских времена до данашњих дана. Тако су у 

Средњем веку по папинској одредби из 1501 године. бискупи морали брижљиво 

испитати списе, јеретичке књиге су често биле спаљиване. Папа Павао VI издао је 

1589.године Index librorum prohibitorum који је садржавао попис дела која верници нису 

смели читати.   

 

У 20 веку се на удару цензуре нашла осим књижевне и нова филмска уметност. 

 

Данашња цензура је се усавршила, модернизовала, постала мање видљива и 

препознатљива. Али ништа мање опасна, она постоји и даље, и доказ је да се историја  

понавља. Стара роба у новом паковању. 

 

Званична забрана књига изазива енормну медијску пажњу, представља починиоце као 

диктаторе, разоткрива их. Отуда они, да би сачували демократску лажну фасаду, теже 

да пронађу дискретније облике, а у исто време делотворне. 

 

Желим да пробудим проницљивост читаоца, да их просветим, да кроз разумевање 

узрока присутне материјалне  несређености и извесне стилске недотераности ове књиге 

у електронској верзији, стекну увид у ону затамњену страну широког арсенала 

злоупотреба и поступака,  којима се пригушује  слобода говора и писања, и тако обавља 

обезвређивање дела, не само аутора ове књиге, него и других јавних посленика, писаца 

и научника. 
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Овај садашњи том Саге о ... ићима број 5 ( 2005-2015), је писан у врло деликатним, и 

тешким, животним околностима, које се не могу описати као природне и нормалне, и 

нимало подобне за опуштену концентрацију, тако неопходну за надахнуто и квалитетно 

литерарно стваралаштво.   

 

У оваквим  околностима, ова на неки начин јеретичка књига, је методично обезвређена, 

уз прибегавање `` суптилнијим``, дискретнијим и прикривеним, али нимало мање 

ефикасним методима онемогућавања изражавања мишљења.  

 

Да би тако била подмукло стилски и материјално унакажена, са циљем да буде 

обезвређена, и њене поруке, и ставови аутора, у очима будућих читалаца.  

 

Данас се за писање књига користи лични рачунар. Писање ове књиге се десило у 

специјалним и ванредним околностима, нарочито када се ради о дуготрајној 

перманентној блокади рада на моме персоналном рачунару, крађи фајлова, успоравању 

рада, директним дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и 

изменама текстова. Нестајала би читава поглавља, велики делови књига, наједном би се 

сва поглавља помешала. Или би се компјутер изненадно заблокирао, понекад угасио.  

 

Па сам понекад морао све да радим испочетка. Губљење времена, бесконачне поновне 

операције,  оно што бих могао да урадим за неколико сати сам морао поново да 

сређујем и пишем данима. 

 

Што је прикзано на сајту- -http://enlite.org/bela/04.doc.  

Моја концентрација је у оваквим тешким околностима била у великој мери изложена 

неизмерним искушењима, испрекидана сталним и врло интензивним  нервирањима.  

 

Поврх свега у временском теснацу, без значајних финансијских средстава да платим 

ваљану компјутерску припрему, лекторисање и корекцију, и све остале издатке који 

иду уз публиковање једне овакве књиге.  

Свако ко познаје овакве злоупотребе, врло добро му је познато да оне, које трају дуги 

низ година, проузрокују перманетан и разоран стрес. 

Који јако погодује појави психосоматских обољења. Када је стресно стање продужено, 

кад су ендокрини и нервни систем сувише дуго изложени хиперфункцији, природно је 

очекивати да ће се створити услови за настанак поремећаја у организму.  

Сматра се да је дуготрајан стрес одговоран за настанак бројних психосоматске болести. 

Под дејством психосоцијалних стресора, указују бројни подаци, настају несаница, 

нервна напетост, слабљење имунског система, кардиоваскуларне болести , чир у 

стомаку, дијабетис, мождани и срчани удар, психофизичка и свака друга  изнуреност, 

до слабости и функционалног исцрпљивања, колапса организма. 

Охоли и сурови починиоци врло добро знају колико је разоран стрес, и какве су његове 

погубне последице по организам, и у коликој мери сметају оптималној концентрацији и 

инспирацији писца..   

Зато то и чине. 

Стрес је данас у Србији масовни подмукли разбојник-убојица. 

http://enlite.org/bela/04.doc.
http://enlite.org/bela/04.doc.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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Нисам имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам својим 

тананим мислима и емоцијама,  да их смирено преточим у најбољи избор речи, да све 

то стилски дотерам.  

 

Настајали су замор, лоша концентрација, смањење способности прављења асоцијација, 

употребе интелектуалног домена.  

 

Уместо опуштене медитације, мозак би се повремено претварао у блокирани камен. 

 

Што је на делу осмишљен покушај да буду обезвређени стилска дотераност, озбиљност 

и кредибилитет  овога амбициозног пројекта, и да се аутор обезвреди као ваљан и 

надарен писац.  

 

Чиме је и овога пута било драстично и подмукло ускраћено право да се говори и пише 

слободно..  

 

Знатижељник би се могао запитати: а зашто аутор  није благовремено исправио 

пропусте, и урадио све испочетка? Зашто се неки други не жале на сличне сметње?  

 

Умесна питања, ево одговора: аутор  је у неколико наврата покушавао исправке, али 

будући да је књига у електронском облику, спољне интервенције би биле настављене. 

То би се понављало, и могло би трајати  у недоглед. Писац је скратио муке, и урадио 

што је могао. Књига је каква, таква је, пред читаоцима. 

 

Слично се десило и са лекторисањем. Које је обавио врло стручан књижевник, вичан 

тој врсти послова. Оно што је било лекторисано, би када је било постављено у текст 

књиге, било нагло измењено. И тако неколико пута. Зато је текст овога тома остављен 

нелекторисан. 

 

Не жали се само он на такве злоупотребе, него и други, има све више и више 

освешћених и борбених. 

 

Без слободе, мозак је као плућа без ваздуха. О овоме феномену коме сам дао назив LE 

QUART ( на француском четвртина-у овоме контексту мислим на смишљено 

репресивно смањење личности и креативних потенцијала на четврину), сам се бавио у 

претходним поглављима, а нарочито у поглављима 3.и 4. Описани намерно 

произведени услови и околности, умеју истински смањити личност, па и личне 

литерарне перформансе.  

 

Када се ради о синдрому ―интелектуалног смањења‖, ``чупура``, на француском језику‖ 

Le quart‖, са њим је у вези један други феномен. А то је ‖моћ комуницирања и 

мотивисања читаоца да чита написане текстове или књиге, или да  прихвати ставове 

аутора``.то је  ―моћ убеђивања ―. 

 

Ову појаву интелектуалног смањења сам запазио дружећи се са појединим борцима за 

људска права, и нарочито је била раширена међу жртвама прогона. ( томови 1-4).  

Иако се неретко радило о аутентичним народним прегаоцима, будући да су овакве 

обесправљене особе ( политички затвореници, прогањани појединци, борци за људска 

права, дисиденти, бунтовници, непподобни .. ), често биле онемогућене у образовању, 

да су биле притиснуте егзистенцијалним и другим тешкоћама, обично без 
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одговарајућих ресурса и инфраструктуре, услед своје ојађености и огорчености, због 

такве личне ситуације, често нису били у стању да своја виђења саопште на убедљив и 

сажет начин. Били би измождени шиканирањима и прогонима, доведени до ивице 

нервне и органске издржљивости, без довољне менталне и органске енергије да се 

концентришу, да исправно користе интелектуални домен, асоцијације, меморију, били 

би расплинути, уз честа понављања већ реченог, са јако осиромашеним и рогобатним 

фондом речи. Такве оправдано огорчене особе би, између осталога, својим речима биле 

врло оштре ( или преоштре) у оптужбама за кршења људских права, што би понекад 

изгледало неупућенима  као претеривање, или пак зато што су потезали  питања која је 

тешко доказати.  

 

Прогањани, сиромашни и у тешкој егзистенцијалној ситуацији, стиснути временским 

теснацом,  без ваљане инфраструктуре, без довољних материјалних погодности, 

компјутера (раније писаћих машина, и другога), под утицајем сплета оваквих несретних 

околности, нису били у стању да обезбеде адекватну лингвистичку стилизацију, као и 

материјалну презентацију.  

 

Јавност због свега тога није била склона да их  прихвати  на начин који они заиста 

заслужују. Видели би њихов несређен, хаотичан текст, пун увреда и екстремних 

ставова, стилски недотеран, и проценили би га на брзину као `` незанимљив``,  

`` безвредан``, једноставно нису хтели да га даље читају.  

 

А није ретко било, да се радило о текстовима и књигама, који су садржавали врло 

значајне податке о друштву, и о ауторима, врло ваљаним друштвеним посленицима.  

 

Овакви ангажовани појединци, дакле, нису поседовали адекватну‖ моћ убеђивања и 

комуницирања``.  

 

Што би умањивало  убедљивост и знатижељу саговорника или читаоца њихових 

текстова.  

 

Дакле, они су због оваквих од стране властодржаца смишљено наметнутих околности, 

били ометени да се адекватно представе јавности, и саопште своја виђења на прави и 

убедљив начин.  

 

На делу је опасна злоупотреба са циљем укривања стања у друштву, дисквалификација 

најрадикалнијих,  најздравијих појединаца, оних који би могли казати праве истине о 

друштву у коме живимо.  

 

Злокобни   LE QUART!, не пустоши само појединце, него је одавно уграђен паклени 

програм за слабљење и кастрацију стваралачких потенцијала нације. Народ Србије 

изложен вишедеценијским изнуривањима, осиромашењима, обесправљености, 

отимачини, а то је и историјско питање,  је гурнут у обеспомећеност, недовољно 

способан да брани своје интересе, смањених стваралачких потенцијала. Није способан 

да користи своје потенцијале.  

 

А о овоме најзлокобнијем пројекту тихог оробљавања мирне покорне пастве се ћути. 

Или царује незнање.  

 

Нација је оробљена, ланци се не виде. Али су последице присутне. 
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Виде се жртве, а не виде се џелати. 

 

Нажалост, овакве замке, којих сам би потпуно свестан, упркос огромног труда, ипак 

нисам успевао да у потпуности избегнем. Напади су били деценијски, перманентни, 

драстични, изнурујући. 

 

Њихове последице су биле неминовне. 

 

У овоме тому су приказани ( скенирани) многи аутентични документи из доба које 

покрива, који су уствари потресна сведочанства и исповести.  Све је остављено онакво 

како је тада било. У грчу, писано под притисцима, у временском теснацу, у свакојаким 

неприликама, отуда понекад стилски недотерано, или  испретумбаних поглавља, 

недовољно лекторисано, без праве корекције, са словним и другим грешкама, и другим 

рогобатним повременим стилским и материјалним недостацима.  

 

Желим да истакнем, да један овакав, на први поглед  хаотичан и недовољно сређен 

књижевни, уствари вишедисциплинарни стваралачки подухват,  је као такав управо на 

неки начин баш због тога вредан и аутентичан.  

 

Јер је као такав доказ сурове стварности, не само прошле, него и данашње изроварене и 

испретумбане Србије у хаосу и метежу.  

 

То је дело оних који су данашњу Србију довели до данашњег апсолутног беспућа, које 

се граничи са безнађем. Њихова недела су управо приказивана у овој књизи, верно су 

описани њихови извитоперени и асоцијални поступци, дати су детаљни подаци, 

понекад њихова пуна имена и презимена, и њихових невиних жртава. 

 

У даљем тексту, а поготову у тому 6 ( 2004. -2015. година),  који би требао да буде 

публикован до краја ове године, читалац ће прочитати да смо  дан данас далеко од 

демократије. Они који су навикли на деценијске енормне привилегије, на вршљања и 

самовлашће, желе тврдоглаво и острашћено да са својим изопаченим навикама наставе 

, да обмањују, да ускраћују туђа права, да  грабе незасито за себе, да људе подмукло 

ометају у њиховим животима, или у њиховом научном и уметничком стваралаштву, па 

и понекада када се ради о писању књига.  

 

Сасвим је природно да оваква  документована сведочанства сметају починиоцима,  

јер они желе да  их прикрију. Зато што се плаше одговорности и лустрације.  

 

Њима је једна оваква књига која их оптужује, трн у оку, зато су покушали  да обезвреде 

озбиљност и кредибилитет  овога амбициозног пројекта. 

 

Починиоци су, нажалост,  делимично успели у њиховој штеточинској намери.  

 

Али само делимично.  

 

Све има своју цену. Када се упозна са овим недозвољеним злоупотребама, читалац ће 

се тргнути и освестити: па у Србији и даље вршљају они који су нас довели у данашњу 

трагедију. Њихова имена, или и њихових ушушканих установа су приказана у овој 

књизи. 
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Овај том Саге се дешава од 1993. до 2004.године, дакле највећим делом у Деведесетим 

годинама прошлог века, које означавају крај 20 века и почетак 21 века. 

После Другог светског рата намучени народи света су очекивали нова боља времена,  

да ће настати најзад дуготрајан мир, стабилни мећународн односи без ратова и 

просперитет. 

Када из данашње перспективе се сетим тих надања, у мислима ми она пролазе, као 

предели који муњевито промичу док их посматрам из неког пребрзог воза. Ипак било је 

помака, револуционарних технолошких промена на боље, раста животног стандарда.  

Човечанство упркос свега граби напред. Питам се, шта ће бити од Људи, од Човека, од 

Човечанства, у будућности, која ће донети невероватне технолошке и свакојаке друге 

напретке и открића ?  

Чини ми се да ће Човек у будћности доћи у велике и тешко премостиве изазове и 

дилеме управо због тога. Каква ће бити тада људска природа? Његови животни циљеви, 

мотивације? А шта ако се продужи живот? Ако богатство постане масовно доступно? 

Како ће на то реаговати психа?  

Човек све више постаје свестан себе, каква еволуција ће се овде десити?.  

Колико је данашње човечанство још увек старинско, романтично? Можда ће људи 

постати као роботи, хладни и себични, сурови? Или ће се дух развијати на штету 

организма?  

А какви ће бити међудржавни односи између моћних држава, и оних које то нису?  

Љубав, брак, породица, сродство, државе, природа?  

Будућа времена стављају човека пред изазов: како се сачувати од самог себе? 

У овој деценији су се наставили ратови широм планете, централна ратна тензија се 

одвијала у свим могућим сферама између Истока-и Запада, Капитализма и Комунизма. 

Прохујале су дечачке Педесете године 20 века. Сав озарен младошћу и надама сам 

проживео Шездесете године, које су за многе на планети биле истинска Ренесанса, 

изненадно су се рушили вековни табуи, као што су деколонијализација, расизам, секс, 

феминизам, свугде око мене су одјекивале мелодије Битлса, пуне оптимизма и 

младалачког полета.. 

Понет овим валом еуфорије ренесансе, у почетку сам био сретан и занет, можда су ми  

у то време недостајала временска и емотивна дистанца, ипак сам схватио болне истине. 

Родну земљу Југославију нагриза тињајућа криза.  
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После завршетка студија новембра 1963.године, одлазим на служење војног рока, све 

до октобра 1964.године, где доживљавам неприлике и болна разочарења описана у тому 

2. 

Боравак у Бриселу, Белгија од 1965 до 1971.године, односно од. 1973 до 1974. године ( 

том 3), је за мене био колико трауматично, утолико веће и значајније освешћивање и 

буђење свести-уздати се у свој народ, како каже народна неизмерна мудрост у себе, У 

СЕ И У СВОЈЕ КЉУСЕ.  

За мене су Шездесете године младалачки раздрагане и распеване, у знаку Битлса, али у 

исто време значе буђење, освешћење, позив на мобилизацију свих потенцијала за борбу 

за боље. ( томови 1 и 2). 

Истинска прекретница у моме животу је настала управо у Седамдесетим годинама, 

устао сам у одбрану мојих угрожених права, уз обраћање за подршку међународним 

организацијама и владама појединих великих западних држава. Као што је то у животу, 

било је узлета, али и пораза, ипак има подоста, колико толико, помака у освајању 

слободних простора. Оно што је битно, добио сам значајну подршку у земљи, не само 

ван ње ( томови 3 и 4).  

А Југославија, земља на беспућу, подрхтава раздирана унутрашњим етничким 

тензијама, осиромашена, изгубивши подршку међународне заједнице, земља која је 

против себе изазвала сопствени народ, пробудила револт бораца за људска права. 

У 70-им годинама су и даље присутни они садржаји из Шездесетих, мада хипи покрет 

слаби, али јачају акције за заштиту животне средине. Букте неки нови  ратови, тензије  

између САД и СССР  иако се на неки начин мењају, не слабе у довољној мери ( том 3). 

Из деценије у деценију свет је се убрзано мењао. Велике силе, као да кажу саме себи: 

Гледајмо од чега се живи. Сила не пита. 

Осамдесете године су се отарасиле хипијеваца и анархиста, ренесансних емотивних 

стремљења, Европа, САД, и свет, као да увиђају, да су моћ и кључ опстанка, управо у 

економији и војној сили, Сили и Моћи, у ери економског либерализма. Иду на јачање 

великих мултинационалних компанија, прихватају laissez faire економију. Док многе 

земље осиромашују, имају потребу за зајмовима, Међународни монетарни фонд и 

Светска банка полако постају полуге глобалних политичких утицаја. У осмој деценији 

су се десили епохални планетарни и историјски догађаји. Срушен је комунизам у 

Европи, али не и у Кини. Мудра Кина се показује као једина земља која у комунизму 

постаје победничка. 

Деведесете године су ипак наставак и убрзање трендова из претходних деценија. 

Означавају убрзанији поход Моћи и Силе. 
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Појавила су се алтернативна медија и узео је маха мултикултуризам, интернет и 

кабловска телевизија, дошло је до продора мобилне телефоније. Покрети младих као 

Movements grunge, the rave scene  и  hip hop се шире планетом. 

Неолиберализам се захуктава, смањује се или нестаје  Хладни рат, нестаје СССР, 

настаје глобализација тржишта и економија, све су снажније приватизације и 

корпорације.  

Дошло је до уједињења Немачке. 

Десили су се крвави ратови у Африци, на Балкану и Кавказу. Поједини аналитичари 

спомињу геноциде у Руанди и Босни.  

Било је тензија између Израела и суседа, а у Ирској је дошло до смиривања 

1998.године. 

А у овој деценији, Југославија почиње да убира жетву отровних плодова, које је сејала 

деценијама, од 1945.године, па надаље. Побунио се народ, побуниле се републике и 

покрајине, међународна заједница неће више ни да чује за своје мезимче Југославију,   

деценијски enfant terrible светске политике. 

Услед неприлагођавања на промене, Југославија заостаје, одбија да прихвати нове 

неминовности, инсистира упорно и ирационално на оном што је немогуће, а то је 

апсолутн нетакнути STATUS QUO, у земљи, и ван ње. Букнули су ратови. ( том 4). 

Читалац ће из тома 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, сазнати 

поступке писца ове саге, једног од инсајдера урушавања те необичне творевине  

У овоме тому 5, Саге о ..ићима, је приказан финале, распад Југославије у пламену 

крвавих балканских ратова. Завођење вишепартијског система није довело до 

очекиваних побољшања. Било је неких почетних помака, али се показало на делу, да су 

окоштале бирократе из претходног поретка, успеле да се у метежу транзиције провуку, 

и остану на власти, да незаконито присвоје и опљачкају национално богатство, 

поставши сада новопечени енормни  богаташа-тајкуни.  

Описао сам кака сам видео ратове на Косову ( 1996-1999), са Хрватском и Словенијом, 

ратове у Босни. 

У Јужној Африци је укинут апартхејд, и на власт је дошао национални херој 

легендарни Нелсон Мендела. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grunge
http://en.wikipedia.org/wiki/Rave_scene
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
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                                       Страшни суд. 

 

Један од циљева писања ове књиге је просвећивање, освешћивање.  

 

Јер ово што описујем у овој књизи се дешавало и дешава многим..  

 

А они тога нису довољно свесни. 

 

Frederic Douglas , писац и аболициониста је казао:`` Када велика истина једном изађе у 

свет, нема силе на Земљи  која ће је зауставити , или јој ограничити домете, или је 

уклонити. Она ће наставити све док не постане мисао света``.  

 

Ја се никако не борим против ветрењача. Излаз и спас видим у рационалности и 

дипломатичности поступака са доносиоцима планетарних одлука. Ми морамо проучити 

наше односе са такозваном међународном заједницом.  

 

И на основу чињеница одлучити : ШТА ЧИНИТИ? 

 

А овако лутамо у магли. За то време аморални се богате, 

 

А нас ван земље неосновано сатанизују као  `` Србе``, непријатеље света. А у Србији 

као `` мондијалисте``. 

 

Да нас тако дискредитују и изолују. 
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1993 

 
 

-5 јануар 1993.године. Песма НЕ ЈУРИТЕ КОЊИ У КАС. 

Читалац је могао запазити из претходних томова да Саша обожава музику.Музика би је 

зачас понела, западала би понекад у истинску екстазу. У таквим моментима, дубоко 

потрешена, умела је засузити очима, или понекад се не би могла савладати , да би на 

крају страсно заплакала..  

Лепо је да неко воли музику. Ја сам уверен да већина, поготову младих, поједине песме 

доживљава са изузетним осећањима, да ужива у њима. Као и она.  

Али је проблем у томе што има оних, који се забораве, и умишљају, да само на њих 

музика делује тако очаравајуће. И да је музика нешто друго од стварности.  

За мене је музика оличење стварности, само ту скривену, скрајнуту стварност треба 

умети открити и пронаћи. Музика је за мене средство, врста алата, да помоћу ње раши 

рим свест, да потсвест, чак и несвест, извучем на површину, да постане свест. Тако, у 

мојим поимањима музика је, барем за мене, средство за позитивну екстензију личности. 

Треба знати да музика уме производити хормоне. А хормони су толиким људима 

помутили разум, стварали су хаос у њиховим главама, производили ратове. У рату 

одјекују добоши, трубе, химне, ратничке попевке и покличи.   

Одавно сам запазио, још као дете, дечак, младић, да сам у оријенталној музици био 

склон да пронађем бег у срцепарајућим моловима арапских и индијских мелодија. 

Развио сам у тим годинама екстатичну склоност да отворим радио, и нестајем из 

стварности, дружећи се са тоновима који су ми дочаравали увијање кобри, харемских 

играчица, палме, џамије, Сахару, Хиљаду и једну ноћ, Индију..  

Када сам за време мога боравка у Бриселу, Белгија 1971-1974, открио у социолошкој 

анализи-УТИЦАЈИ ОРИЈЕНТАЛНЕ МУЗИКЕ НА МЛАДЕ, да ова музика делује на 

њих негативно, добро сам се замислио. Дословце, тамо је писало да таква музика уме у 

личностима младих развијати болећиву и претерану осећајност, потстицати њихову 

склоност ка мистицизму и екстремним ставовима.  

Добро сам се удубио у своја сећања, у анализу мојих врло узбудљивих расположења 

насталих овом вишегодишњом музичком  пасијом, запитавши се: да ли је таква 

болећива осећајност у складу са захтевима и стилом живота модерног човека? 

Усађивати детету, или младој личности, такву екстремну осећајност, у време када се 

савремена цивилизација заснива на сасвим супротном-рационалности и 

прагматичности, и захтева смиреност и хладну главу, би било заиста погрешно 

усмеравање. ( Напомена аутора: исправност оваквих становишта су показале наилазеће 

деценије, данас је оријентална музика својим сладуњавим и  евазивним моловима 

преплавила планету, поготову балканске државе. Да ли је то од некога програмирано, 

да ли је то у функцији опијања и одржавања у продуженој инфантилности читавих 

народа? О овоме сам се већ изјаснио у поглављима тома 3, Роман о Бриселу, где сам 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1993
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анализирао како је,  по мени,  турска народна музика утицала на психологију турских 

студената у Белгији). 

Музика је Сашу умела понети, одвојити је од стварности.`` Музика има моћ да 

оплемењује, да обликује карактер``, рекох јој.  То сам јој недавно дошаптао, нисам се 

надао да ће ми ни одговорити.  

 

На моје изненађење, она се у једној секунди преобрази, устаде са столице, стаде 

насред кухиње и отпева невероватно полетно и у истинском заносу: 

 

Ва нагила 

  

Хава нагила   

Уру, уру ахим!   

Уру ахим, б'лев самејах    

    

Уру ахим, уру ахим!   

Б'лев самејах   

 

Скоро да нисам поверовао да је то она? Она има слуха, уме лепо да понекад нешто 

кратко отпева, али је досада никад нисам видео таквом. Деловало је тако пробуђено, 

префињено, отмено.  

 

Управо, онако каквом бих ја желео да она буде. 

 

Прође јеврејска песма пуна живота и снаге, напона, она седе, и опет јој се на лице 

врати расплинута сета. 

Доста сам путовао, установио сам да народне песме појединих народа, тако много 

говоре о њиховом духу и менталитету.  

Данас је био први радни дан после Нове године, навратио сам до њих. Иако је од 

развода прошло скоро десет година, када год бих имао времена,  посетим бих сина и 

његову мајку, доносио понешто што им треба, у границама мојих скромних 

могућности. Милана видех данас у дворишту, он ће следећег месеца напунити 

дванаест  година, играо се весело са децом из суседства. Када год би ме видео да 

долазим из даљине, дотрчао би сав весео и радостан, ширећи руке у загрљај. Тако је 

било и данас.  

Код њих у стану је увек био отворен телевизијски екран. Тек када би се спремали на 

починак, то би понекад било у касну ноћ, Саша би притиснула дугме на телевизији,  

екран би се у трену претворио у празан таман простор.  

Када банух у кухињу, у којој је се на сточићу према тераси налазио повећи 
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телевизијски апарат, у горњем углу на екрану је треперио мали  текст ``Први програм  

РТС`, а преко целог окна апарата је била разастрта прилика Оливере Марковић, она је  

певала врло осећајно дирљиву руску романсу: Не јурите коњи у кас.  

Саша ову песму обожава. То ми је одавно познато.  

   

Станом у улици Војводе Степе су одјекивале необичне речи, још необичније руске 

мелодије, која дочарава бескрајну снежну степу, и тројку која јури у непознато, у 

неизвесно:  

                   не јурите, коњи, у кас!  

                  куд носите мене сад, куд? 

                  мој живот је прош'о залуд,  

                  не јурите, коњи,у кас! 

  

   

   

   

 

Она је нешто секла ножем, док је слуашала омиљену песму је застала са великим ножем 

у  високо уздигнутој  руци, као да се укочила. 

Гледала ме је потрешена. Очи су јој биле пуне суза. Лице јој се у трену претвори у 

гримасу туге и неизмерног душевног бола:`` Ти си ми проћердао живот, остала сам због 

тебе неудата, оставио си ме``.  

Знам да је све било другачије. Али, ко је у праву од нас двоје? Истина је релативна 

ствар. 
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Док је љутито изговарала ове речи, наједном је њено лице престајало да буде слика сете 

и туге, преда мном је сада стајала разјарена жена. Сада више није држала нож у руци, 

уживајући у мелодији, у трену се преобразила у горопад. А нож уперен у моме првцу 

није испуштала из дрхтаве руке.  

Речи песме, као да су излазиле из њених уста:  

Сву ноћ сам лутала свуд',  

без наде, без маште, без сна. 

Ја не знам баш никакав пут, 

 куд могла бих отићи сад. 

`` Ти си за све крив``, узвикивала је разбеснела, док је стајала у месту све више дижући 

нож у вис. Сузе су јој текле образима као мали поток. Она је већ плакала гласно. Али то 

више није била туга, него бес. Била је бесна, скоро ван себе.  

Пажљив читалац ће се сетити, да је она још једном тако држала нож у рукама ( том 4), и 

да се тада била устремила са на мене са ножем у руци . Овога пута се није устремила, 

али је став њеног тела ипак у извесној мери ипак био помало претећи.  

Знао сам да то неће дуго трајати. Сузе престадоше, она је још благо цвилила, али би се 

повремено насмешила, или чак би се могло рећи и насмејала. Као у топлом летњем 

дану, навуку се облаци и почне блага кишица, онда се облаци развуку као завесе, и 

стидљиво обасјају сунчеви зраци. 

Она понекад час заплаче, час се засмеје. 
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Саша. Мај 1978.године. 

Да ли се нас двоје разумемо довољно, често бих размишљао, сећајући се Балзакове 

мисли- Брак сједињује за читав живот два бића која се уопште не познају. 

Брак, удварања, одавно увиђам да је то свакодневна бесплатна, и забавна, школа 

живота. Касније када дођу деца, сазнајемо своје незрелости у њиховим, дечијим. Деца 

понекад освешћују родитеље. А понекад их воде у нове застрањености.  

 Добро, да ли сами себе познајемо и разумемо?  

Неки дан сам разговарао са др. Жарком Гавриловићем, свештеником,  и председником 

СрпскеСветоСавскеСтранке, о неслози и лошим проценама које владају мећу борцима 
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за људска права. ``Треба да се боље разумеју``, рекох му. Отац Жарко ме погледа 

скрушено:`` А како ћемо бити у складу са другима, када ми нисмо у складу ни са самим 

собом``. 

Проблем са мојом бившом супругом је управо у томе, што она никада није хтела да 

опуштено разговарамо о оним неприликама, које су од почетка наше заједнице 

потресале наш крхки и ровити брак. Бура је трајала дуго, наша брачна барка није 

издржала, распала се и насукала на хриди.  

А психолози брака и љубави саветују: најважније је разговарати, и разговарати. 

Читалац тома 4 је могао сазнати за моје напоре да са њом комуницирам. Она је то увек 

одбијала, таман би почели да разговарамо, она би се љута окренула, и удаљила у свој 

кутак. Или би ми кратко саопштила:`` Ти си крив 99%, а ја 1 %``. , и одмах би 

прекидала разговор. На моју учтиву упадицу да договор кућу гради, уопште није 

реаговала. 

Саша је врло интелигентна, на тесту интелигенције службеника ФГП`` Рекорд`` где је 

запослена на радном месту `` стручног сарадника``, ми смо се упознали у овој фабрици 

( том 3), од неколико стотина запослених, постигла је највиши скор.  

Када би била смирена и расположена, њене речи би биле одмерене и мудре. Шта све то 

вреди, када би повремено била нервозна, плаховита, њене поједине речи и поступци не 

би били добро одвагани , код ње сам запазио повремену склоност пребрзим и 

импулсивним одлукама.  

Али је она имала тегобан живот пун стресова , понекад и трагедија. А то све оставља 

своје неумитне трагове. 

Речи песме су ударале неумитно:  

сав живот пролети ко' трен,  

и младости, љубави жар, 

 

Ал' оставља к'о бледу сен,  

љубавни бол као дар. 

Црте лица Оливере Марковић у дубоком болном грчу и трансу су прекриле екран 

телевизије, као да неко изненада постави билборд у стан, неумитно је уснама 

понављала рефрен:                    

                    не јурите, коњи, у кас!  

                  куд носите мене сад, куд? 
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                  мој живот је прош'о залуд,  

                  не јурите, коњи,у кас! 

Саша спусти нож на сто, седе на столицу и растужена наслони главу на сто. Она је 

гласно заридала.  
 

Где речи не вреде, музика проговара, су речи Лудвига Ван Бетовена, генијалан 

композитор, али и познавалац људске душе. 

Ја сам занемео зурио у екран, тамо сам уместо Оливере Марковић видео Сашу сву у 

сузама, док њен отац погођен страховитим инфарктом умире на њеним рукама. Када су 

једног топлог летњег дана били на сплаву на Ади Циганлији, до њихових учију допре 

реска сирена Хитне помоћи, као да ми звоне у ушима потресне тада изговорене речи 

њене мајке, која се запитала: ``Која ли ће мајка бити у црно завијена?.  Када су стигли 

кући сазнали су да су кола Хитне помоћи управо преносила мртво тела њеног 

политички прогањаног ујака, рођеног брата њене мајке Милице, који је тога дана 

погинуо у саобраћајној несрећи.  

После смрти њеног оца, звонце на улазним вратима њиховог стана у улици Змај 

Огњеног Вука број 4 на Сењаку, је често ноћу дуго и упорно звонило, а када би изашли 

да виде ко то звони, на вратима никад није било никога. А професор статистике на 

факултету је девет пута неосновано обарао на испиту, дрско је вређајући и 

понижавајући. Колико је била престрашена када ме је августа 1978.године видела у 

Базену 25 маја на Дорћолу, раскрвављеног лица и повређеног ока, после удара 

милиционера! Причињава ми се на екрану лик њеног  школског друга, несавесног 

судије, како јој у његовој судској канцеларији показује строго поверљиву 

документацију о мени, претећи подижући тон и кажипрст: он је опасан државни 

непријатељ, агресиван душевни болесник.  

Шта је све она претрпела у њеном животу? ( томови 3 и 4). 

А само зато што се њен отац вратио из Немачке после четири године заробљеништва,  

обележен у карактеристици ћелије Комунистичке партије у логору у Немачкој, која је 

стигла за њим у Београд- као Симпатизер Краља и Монархије. Њен отац је био у сваком 

погледу врло изузетан човек, ретко интелигентан и надарен,  изузетан стручњак, 

конструктор првог тенка амфибије у ЈНА. Али ми није довољно јасно, зашто је се 

сукобио са властима?. Вероватно, јер су га сумњичили, можда и понекад шиканирали, 
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због за њим приспеле карактеристике ћелије КПЈ ( Комунистичке партије Југославије) 

у заробљеничком логору у Немачкој, да је монархиста, ( том 3)?.  

А он је био изузетно осетљив интелектуалац, то није могао поднети?.Можда је понекад 

реаговао мало нервозно?.  

Томе је по мени, вероватно допринело и то, што је и његов очух, Србин из Београда,   

био загрижени монархиста, оженио се његовом мајком немачком Јеврејком, те је  и 

посинка васпитавао да воли Краља. Сашина мајка потиче из угледне, да тако кажем 

скоро аристократске, србијанске, породице, блиске поретку нестале Краљевине 

Југославије, коју је унесретио заведени комунизам. Покојна мајка Милица је била 

најогорченији заклети непријатељ режима, који је унесретио њу и њену породицу, и то 

није крила, свугде је врло оштро критиковала. 

Можда је њен отац био понекад прејак на речима? Знам и то, да је према њему било 

испољене завидљивости и омразе једног генерала ЈНА, пореклом из Хрватске, који је 

био подмукли анти-семита. Он је против њеног оца лукаво потстакао поједине моћнике 

из редова ЈНА. А у Србији никад није било антисемитизма, нити му је било ко и било 

када учинио, или казао, било шта лоше о Јеврејима. Срби и Јевреји су одувек живели у 

слози и пријатељству.. 

  

Да ли је она била у праву када ми је казала да сам за развод крив ја 99 % а она само 

1%?. Нисам сигуран, ипак она није пристајала никада да са мном разговара о нашим 

проблемима, и како да превазиђемо брачну кризу.  
Певачка тачка нестаде са екрана. Најавише вести у пола осам увече. 

Како песма престаде, она намах устаде са столице, обриса сузе са лица марамицом,  

лице јој се уозбиљи. Скоро да се насмеши. 

Као да није било до малопре ништа. Врло пажљиво је слушала телевизијске вести.  

Али је нестрпљиво чекала крај вести. Тада објављују дали је неко од познатих 

преминуо. Тда би постала врло онцентрисана, нико не би смео тада да је нешто запита. 

Ту морбидну пасију је имала и њена покојна мајка . 
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-Јануар 1993.године. Истина и објективна процена стварности, прилагођавање на 

објективне нужности-моја животна филозофија. 

 

 

 

                                                                Уметнички приказ истине 

 

Живимо у врло сложеном окружењу и свету. Свакодневно, на сваком кораку наилазимо 

на изазове, или истинске препреке и замке. То су праве енигме, врло је тешко сазнати о 

чему се ради, потребни су смиреност, хладна глава и промишљеност. 

Моја професија је истраживање тржишта и друштва и мотива понашања купаца и људи.  

Да би се на основу тога доносиле рационалне пословне одлуке, или политичке 

стратегије властодржаца и других политичких субјеката. 

Ја сам стручњак за маркетинг менаџмент. 
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Признајем себи да сам, како се то каже, професионално деформисан. Желим све оно 

што ми се догађа да подвргнем ригорозној објективносј процени. А тек онда бих 

доносио, како ја то замишљам, рационалне одлуке.  

Али сам дошао до спознаје да је доносити рационалне одлуке често врло тешко. 

Зашто?  

Одговори на то питање су разасути на страницама ове књиге. 

                                           Од мога раног детињства трагам за алем каменом ИСТИНА, се              

                                        упињем да сазнам о чему се ради? Ко влада светом? Ко влада             

                                         овом земљом?   

  

                                         Касније сам био највише преокупиран да докучим, ко су ти који                 

                                         овде посежу тако подмукло за правима невиних људи, зашто то  

                                         чине, ко стоји иза њих у земљи и ван ње?  И увек са циљем да         

                                        на основу такве објективне спознаје предузмем мере зашите      

                                        мојих интереса, моје породице, и националне заједнице. 

 

                                         ШТА ЧИНИТИ?, вечито питање. 

 

                                       Трудио сам се да закључке доносим уз примену научног метода.                

                                       Што би подразумевало:  објективност у проценама,              

                                       свеобухватност и континуелност.  

 

Увиђам да  

 

 

  

   

-6 јануар 1993.године. Сарадња са ИСИЛ-ом.  

 
Од како сам успоставио контакт са ИСИЛ-ом у Попраду прошло лето, моја преписка са 

појединим сарадницима ове организације је све учесталија.  

 

Мој мотив сарадње је пре свега  јасан и прагматичан: очекујем њихову подршку, да ме  

заштите. Добио сам нову наду и полет. Да се најзад спасем до деценијске море, од оних 

који ми уништавају живот, и животе мојих блиских. Будућност ми намах постаде 

извеснија, обузеше ме радост и оптимизам.  

 

Како би живот био сасвим другачији, да могу живети без страха, да мирно спавам ноћу, 

да се будим оран и пун енергије, да се на миру посветим  науци, професији, да се 

старам о породици? 
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А, они опет са њихове стране, изгледа да очекују од мене да унапредим људска права? Мени је 

јасно, они превасходно и изнад свега, очекују да публикујем либертаријанске књиге на 

јужнословенским језицима.  

 

Чини ми се, да су ми неки од њих дискретно предочили у Попраду, да постепено окренем леђа 

тегобном сизифовском послу одбране људских права, и да се сада посветим публиковању 

либертаријанских књига на балканским језицима. 

 

Они су према мени добронамерни, тако сам градио поверее у њих и у њихову искреност . 

 

Они су ме схватили. Неки од њих су ми казали искрено, да ми се диве: шта сам све претрпео, и 

да још нисам сломљен?.  

 

Имам чврсто, да не кажем несаломљиво самопоуздање , из једноставног разога, јер се браним, у 

праву сам. Ипак, оно што трпим деценијама ме повија, као што олуја у уме да у корену уздрма 

дрво, потмуло покушава да у коренима убије моју наду, подрива оптимизам, хоће да ме порази 

и обори, да ме принуди на безусловну предају и апсолутан пораз. 

 

Безусловна капитулација и пораз су неспојиви са мојом духовном природом. 

 

Свестан сам врло добро да је ипак све то оставило трага на моју психологију, личност, 

креативност, на оно што чиним, па и на мој ход, гестове, упило се у црте мога лица, 

извитоперило мој изглед.  

 

Патње могу оплемењивати. Али зависи које и какве, и у којој мери? То зависи и од индивидуе?  

Материјална беда може стварати морално сиромаштво. Али и обратно. Може јачати духовно и 

моралну чврстину.  

 

Одбрана од оних који нас могу угрожавати, такође може деловати на различите начине. 

Требало би да побуђује борбеност. Али неке брзо обори на плећа.  

 

Може неко бити џин, млад и здрав, имати снажну, и како се то каже духовно изграђену 

личност, и бити врло мотивисан, ипак може поклекнути. Например ако је сила крајње разорна. 

 

УПОЗНАЈ САМОГ СЕБЕ! , ова мисао мудрог грчког филозофа је за мене одувек, поготову са 

годинама, била велика инспирација и идеја водиља. Нисам по образовању психолог, мада сам 

много тога проучавао, између осталога и на постдипломским студијама у Бриселу ( том 3 ), 

понирао сам у себе, у своје мисли и осећања, трагајући да сазнам моје домете, да ли ме тиранија 

слама и обесхрабрује?  Откривао сам у себи неизмерне  резервоаре наде и оптимизма.  

 

Било је и криза, али никад себи нисам дозволио да клонем, напротив, после  таквих кратких 

преиспитивања, бих постајао још упорнији и борбенији.  

 

Ја се борим на врло дуге стазе, бићу врло стрпљив. Убећен сам у победу. 

 

Повремена несаница је велики непијатељ личне виталности и интелектуалне 

концентрације и концизности. Трудим се да томе доскочим дугим шетњама и раном 

легању у кревет. Мој лични идентитет сам осећао кристално јасно, моја представа о 

самом себи је за мене била велики извор полета.   
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Треба умети волети самог себе. Неки од тога зазирфу, не желе да зађу у своју подсвест.  

 

Године су  нешто што захтева стално прилагођавање. Да ли се ја понашам у складу са 

мојим годинама?  Да се нисам постарао?  

 

Или понекад можда се младалачки насмејем, или можда као Италијан, пожелим да се 

окренем за лепом пролазницом?  Да ли ми то дозвољавају моје године? Да ли ја на то 

имам право, да ли је то у складу са мојом мисијом борца за људска права, Гандија, 

испосника?.  

 

Ја сам постао опседнути и упорни борац  а људска права, не шгто сам по природи 

аскета или подсвесни мазохиста, неки су за помињаног Драгољуба Игњатовића, 

испијеног и измршавелог, иза његових леђа заверенички се дошаптавали: мазохиста, 

Исус Христос Супер стар, разапет на крсту. 

 

Мене су одувек у животу привлачили потпуно другачији опипљиви садржаји: здрав 

живот, спорт, професија, образовање,  приходи, уживање у животу., породица. Овај 

садашњи мој живот је нешто сасвим друго, гурнут сам на силу у дијаметрално 

супротном правцу од онога што стварно јесам. 

 

Не предајем се, све бележим, ако ништа друго, све ћу ово једног дана описати у мојим 

књигама и дневничким записима. 

 

Врло је болан осећај,  то је чињеница, да сам у извесној мери смањен интелектуално, 

духовно, та несносна зубобоља траје деценијама, савија кичму, копни, и оно што ме 

највише боли-омета ме да користим моје интелектуалне потенцијале. Моји текстови, 

анализе, есеји, би отуда били далеко испод мојих стварних могућности, мањкали би ми 

концентрација, удубљеност, адекватно коришћење интелектуалног домена, стварање 

асоцијација и потсећање. Уместо опуштене медитације, би настајао ментални и 

мисаони грч, зебња, несаница, страх, свакојаке животне неприлике, беспарица, 

временски теснац, искључен телефон, покварена писаћа машина, полицијска марица, 

судови, психијатри. 

 

А овакве животне околносги су смртни непријатељи опуштеног научног и литерарног 

стваралаштва. Нестајали би повремено естетески питак стил, концизност и 

језгровитост, нашао бих себе у понављању, у расплинутости, и преопширности. 

 

Уместо расцветале креативнвне личности, она би могла закржљати као чапур! 

 

Такве истинске злоупотребе су најподмуклији и најразорнији облици цензуре. А о томе 

се код нас не говори. 

 

 
Мозак у ланцима. 
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О томе се изјашњавам  и у претходним томовима ове Саге, када говорим о синдрому, о 

појму Le quart, што на француском језику значи Четвртина, мислим на четвртину 

личности, смишљено, подмукло и потајно смањење потенцијала личности, уместо 

максималног искоришћавања интелектуалних потенцијала, било би искоришћено само 

25 од сто.  

 

Отуда и овај том Саге о ... ићима, као и претходни, није стварна слика мојих 

могућности, али је можда управо у тој повременој рогобатности његова аутентичност и 

необичност?.  

 

Насиље, свакодневне опструкције, та тешко замислива мржња и презир који се 

деценијама изливају на мене, и око мене,  интриге, понижавања, реакције околине, су 

јачале моју личност, али признајем себи да сам ипак стекао извесне интелектуалне 

тикове.  

 

Ухватио бих себе понекад у замци, да , например у појединим поглављима ове моје 

Саге.., се повремено препуштам, забораву, почињем да се идентификујем са оном 

представом о себи, коју ми злонамерно и подмукло годинама немушто суфлира 

непријатељско окружење. Са циљем да ме измени, да понекад почнем себе у 

сопственим очима видим као  особу недостојну себе и  моје аутентичне представе о 

себи лично. Да почнем да се сам себи потсмехујем?  

 

Установио сам да комуникација на релацији: ја, моје мисли, речи исказане на хартији, и 

утисак који стиче читалац о мени, аутору, су једна врло танана и необична реципрочна 

струјања. Прво бих требао замислити у себи, оно што бих желео да напишем. Ако сам 

одморан, испаван, ако нисам под компресијом или надзором, ако нема сметњи у раду, 

моја замисао идеје, мисли коју треба да преточим у речи на хартији, би било нешпто 

што је се развијало хармонично.  

 

На крају бих, прочитавши оно што сам написао, увиђао да су речи аутентичан одраз 

моје изворне замисли.  

 

Али, ако бих био неиспаван и недовољно концентрисан, замисао онога што желим да 

кажем би постојала дифузна, расплинута. Или би делимично или потпуно била 

деформисана, као да је неко узео мокар сунђер и обрисао текст на табли у  разреду. 

Установио бих на крају, да је оно што сам написао, прилично, или много другачије од 

моје првобитне замисли. 

 

Био сам зачуђен колико је специфична и компликована материја комуницирања у 

овоме контексту, када се ради о литерарном стваралаштву. Емпатијом, кроз разговоре и 

измене мисли са онима који су читали моје рукописе и књиге, сам открио нешто врло 

занимљиво. У таквим, да их назовем, критичким моментима,  када би моја личност 

треперила као свећа на поветарцу, мањкала интелектуалне и духовне тензије, у 

моментима када би се мој его савијао под налетима негативних тензија, бих о себи 

стварао представу која се понекад разликовала  од оне аутентичне, мањкала би у 

квалитету. Као када би неко помало карикирао нечији лик.  Сам бих се понекад 

идентификовао са овим измењеним личним ликом.  
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Био сам истински изненађен да  речи аутора исписане на хартији, умеју немушто ту 

измењену слику  о себи дочарати читаоцу. Као да су речи на папиру фотографија 

аутора, коју јасно препозна читалац.  

 

Истраживао сам логично објашњење. Ту би се радило о стварању асоцијација. Већина 

читаоца, или неки од њих, имају заједничка искуства, концепте, представе, 

интерпретације, сећања, сличне ауторовим, или се ради о раширеним клишеима,. 

 

А они их разазнају из речи писца. И додирују његову замисао. Те тако у својим 

мислима  дочарају представу о њему. 

 

Мислим да ће наука у будућности открити нове, тешко замисливе  путеве 

комуницирања. Многе ствари су нејасне. Испада да речи могу отсликавати представу 

коју о себи има аутор у моменту писања текста.  

 

Шта ће бити једног дана са радио таласима, фото апаратом, ТВ, факс апартом, 

телефоном, копир апаратом, компјутером?. 

 

Људски мозак је неизмеран изазов за науку.  

 

Како данашња цивилизација лута? Код вегетаријанаца,  не само њих, се буди сазнање 

да је човек врло суров према животињама, да треба да буде према њима много хуман 

ији. 

 

Убећен сам да ће се људи у скорој будућнсти  да се такође запитају:``  Историја људске 

цивилизације је препуна ратова и ужасних злочина и мучења безброј невиних људских 

бића, време је да те заблуде мрачних векова исправимо``.  

 

Да ли ће у долазећим деценијама почети да се рађа нова цивилизација ЧОВЕКА? 

 

Они су савршено разумели ове моје дилеме, стичем утисак да ће ме подржати.. 

Читалац ће видети из следећих поглавља, колико сам књига омогућио да буду 

преведене на поједине јужнословенске, и друге језике, уз њихову подршку.  

 

Због чега сам у Копенхагену 19 марта 1999.године.добио значајнo међународно 

признање BRUCE  EVOY MEMORIAL AWARD. 

  

За време сусрета са челницима ИСИЛ-а у Попраду у Словачкој прошлог лета, имао сам 

прилику да их боље упознам, да стекнем увид у њихово стање духа, образовање, 

установио сам да су они врхунски амерички интелектуалци, професори престижних 

универзитета, научници, писци.   

 

Интелектуалци, ма где они били, су слични. Требало би да буду префињени 

добронамерни људи од интегритета, који се према другима односе са разумевањем и 

уважавањем. 

 

Управо су ми такви изгледали поменути лидери ове угледне америчке НВО. Није ми 

било тешко да брзо установим да због нечега пленим њихову нарочиту пажњу и  
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Интерес?. Анализирајући њихове поступке, добио сам утисак, да они о мени поседују 

много више информација од оних, које сам им ја ставио на располагање о себи, у мојим 

оскудним дописима пре доласка на тај скуп.  

 

Они су у мени очигледно видели борца за људска права из Југославије, посебно 

занимљивог зато јер долази из земље у рату, цела планета је упрла у очи  у Балкан, и са 

необичном знатижељом прати шта се то тамо дешава из дана у дан Причињавало ми се 

да неки од њих пиље испитивачки у мене, као да у мојим очима, у изразу лица, очекују 

да виде зебњу, или бол, да очитају пустош крвавих верских и политичких сукоба, који 

су све више узимали маха у овом југоистоичном делу Европе.? 

 

Коме су се они лично сада тако приближили, Словачка је капија Балкана.Као да су неки 

од њих, на моме оделу, или коси, видели опрљотине од дима. 

 

Зашто је њима тако занимљив борац за људска права из ове намучене земље? Мој 

закључак је: за време мојих најтежих дана, мене су од трајне изолације у психијатр 

ијски азилум, највише од свих, спасле управо америчке организације за људска права, а 

највише Америчка психијатријска асоцијација, US State Department, као и Амбасада 

САД у Београду ( том 4). Баш, понајвише од америчких активиста за људска права, сам 

добио признања за практичне и теоријске доприносе у борби против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. Имам утисак да су ови подаци о мени њима познати, 

Америка је технолошки и информационо најразвијенија земља света, у поседу је врло 

разуђених информационих система о свему и свачему, па претпостављам и о онима 

који се боре за људска права.  

 

Односили су се цело време према мени не само са искреним симпатијама, него и са  

уважавањем.  

 

Цело време боравка у Попраду сам се осећао опуштено и расположено. Бриге као да су 

биле нестале из мога живота. Али се нисам заносио да ће када се вратим у Београд, 

најзад бити све како треба.  

 

Улица дуге мржње је дуга и врло завијена. 

 

Они су врхунски интелектуалци, искусни у сличним активностима мојим, ИСИЛ је 

организација која одавно дела у Северној Америци. Борци за људска права се брзо 

разумеју и повежу. Поготову сам осетио још већу блискост према њима, када сам 

сазнао из њихових брошура, да се они не боре само за људска права широм света, него 

да оштро и врло критички реагују и на кршење појединих људских права у њиховој 

отаџбини.  

 

Америка је најмоћнија земља на свету, и када се долази преко океана бродом прво што 

се види је огроман Кип слободе.  

 

Нисам знао да и тамо има извесних неправди. 

 

Госпођа Труд Бломсој ( том 4), која је на мене оставила врло упечатљив утисак својом 

луцидношћу да кратко, али врло убедљиво, саопшти оно што је суштина, ми је се 

једном приликом у паузи у пролазу кратко обратила:`` Америка се удаљила од 

фундамената њених Очева оснивача``. 
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Они поседују снажну моћ емпатије, дружећи се са мном просто су се саживели са 

мојим преокупацијама, брзо су ме схватили, да нисам дошао на овај скуп да тражим 

новац, или провод, да нисам борац за људска права из неких баналних побуда. Казао 

сам им јасно: постао сам борац за људска права, не да бих се борио за власт, него 

искључиво из побуда да се браним. Невин сам, пао сам под удар прогона без стварног 

повода са моје стране. 

 

Они су врло брзо исправно схватили мотиве моје побуне.  

 

Питао сам се, како је могућа једна таква духовна блискост са  њима,  јер сам ја из једне 

државе која је много другачија од Америке. Американце и америчку културу сусрећем, 

колико толико, и пратим од детињства ( томови 1-4), о Американцима у нашој земљи, 

вероватно и у свету, постоје раширени клишеи. Тачно је да постоје значајне културне и 

духовне разлике између Американаца и оних из Западне Европе. Али у данашњој ери 

технолошког развоја информације, протока људи и роба, људи се мешају, разлике међу 

људима се смањују.  

 

Они знају да сам живео више од шест година у Белгији. Знају за мога брата да је 

успешан тамошњи научник. 

 

Није ми измакло увиду, да су помно пратили моје поступке, речи, хтели су да ме што 

подробније процене.  

 

Какав је њихов став, какву представу имају о мени?. Свестан сам врло добро 

предрасуда према појединим народима изван западне хемисфере, а о Балканцима су 

раширене у појединим сегментима представе као о поткупљивим и сумњивим?  

 

Утолико више сам се трудио да се представим у правој боји, да будем концентрисан и 

промишљен, коректан и искрен према њима. На Западу се цене коректни људи.  

 

Стицао сам за тих неколико дана њихово поверење. 

 

Саша се сећа мога путовања у Попрад. Ни дан данас не знам о чему се радило, нога ми 

је пред одлазак у Словачку изненада помодрела све до колена, и благо отекла , лежао 

сам у стану у улици Војводе Степе, који сам после  развода 1983.године, оставио сину 

Милану и Саши ( том 3)..  

 

Саша се данас сети те непријатности и насмеја се:`` Био те ујео пацов``.  

 

Њу занима како је дошло до моје сарадње са овом америчком организацијом? 
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Објаснио сам јој, да је за то заслужан један од јунака ове саге млади београдски 

новинар Владимир Марковић (  томови 3 и 4), који је због писаног деликта, интервјуа 

са Фрањом  Туђманом, који сам му ја омогућио, Влада је видео у моме стану на столу 

хрпу писама које ми је упућивао др. Фрање Туђмана, и затражио да га повежем са њим 

( због чега је провео три године у лудници).. 

 

Она је виђала Владу још из нашег стана у Карађорђевој улици, где би понекад 

навраћао, док смо тамо становали до 1980.године. Влада успоставља контакте, путује 

широм света,  на неки начин је дошао у контакт са ИСИЛ-ом, и упознао сараднике ове 

организације са мојим страдањима, обавестио их је како је захваљујући моме залагању 

отуда био ослобођен, објашњавам јој. 

 

Овде прилажем неке дописе од ИСИЛ-а који су претходили моме одласку у Попрад.  

 

Они су у мени видели поштеног борца за људска права, и одлучили су да ме позову на 

сарадњу. 4 јула 1991 године сам добио од њих приложено писмо: 

 

 
 

Господину Винценту Милеру, председнику, сам одговорио тек у четвртак 4 јануара 

1992.године, извињавајући се за кашњење одговора, правдајући то тешким  

околностима у земљи, и личним животним неприликама. Уједно сам га упознао са 

положајем људских права,  и проследио му са повратницом детаљну документацију. 

 

23 јула 1992.године сам добио писмо од господина Милера, којим позива Владу и мене 

да дођемо на Годишњу конвенцију ИСИЛА, која ће се одржати у Попраду , Словачка, 

од 10 до 15 августа: 
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  :  

 

Тамо сам отпутовао, уместо са Владом, који је био спречен, са Душаном Покорним.( 

томови 2-4).  

 

Сусрети на овој Конвенцији у Попраду су за мене били врло освешћујући, и као што ће 

пажљив читалац сазнати из следећих поглавља,  и  будућег тома 6, обележили су 

дубоко мој живот.  

 

Упознао сам тамо еминентне интелектуалце, универзитетске професоре, писце,  

 

За мене је било изузетно занимљиво, и у исто време забавно, познанство са младим 

белгијским адвокатом Ивом Серкелом. Зато што он нимало није типичан Белгијанац,  

врло је отворен и неконвенционалан, увек широко насмејан и причљив. За неколико 

дана боравка у Попраду сам препознао да се испод фасаде шаљивчине и бонвивана, 

уствари укрива ваљан и разуман млади човек.  

 

Из даљих поглавља ће се сазнати да је Иво дошао октобра 1995.године у Београд, 

одакле смо заједно продужили на скуп ИСИЛ-а у Атини, заједно са Душаном 

Покорним и врло младим сродником Радмилом Рачићем ( том 4), и његовом 

симпатичном рођаком Радом, студенткињом из Црне Горе.. 

 

Од сусрета у Попраду прошле године су стизали дописи од председника Винца Милера, 

професора Кена Скуланда, једног од директора ИСИЛ-а Мери Лу Гачер, др. Мери 

Руварт, и од врло енергичног и предузимљивог организатора Хуберта Јонгена из 

Холандије, који је најчешће био у друштву супруге госпође Рите. 
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Госпођа Труд Бломсој, Американка пореклом из Норвешке, ми је писала чешће од 

осталих либертаријанаца, њени мудри савети су ме усмеравали у правим акцијама, а то 

је публиковање либертаријанских књига на локалним језицима. 

 

Мери Лу Гачер ( том 4) је врло занимљива личност, она је необичан спој енергичног и 

врло методичног организатора, са једне стране, и у исто време она је осећајна и забавна. 

Она је на опроштајној вечери у Попраду јула 1992.године, извела истински шоу, играла 

је тако бравурозно, као права балерина, на подијуму са младим плавокосим 

Швајцарцем Томасом Рабитом, То је за све нас било истинско изненађење. Нико од нас 

није претпостављао, да би она могла уприличити такав шоу.  

 

Она је за нас била врло учтив организатор, љубазна , свугде присутна, и изнад свега 

луцидна говорница на трибинама. Сада наједном тако да заигра. Развеселили смо се, 

Мери Лу је велика забављачица. 

 

Добио сам од ње допис у прилогу. 
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Др. Мери Руварт, ауторка бестселера Исцељење нашег света. 

-3 јануар 1993.године. Умро Мирко Тешић. ( томови 1, 2 и 3). 

  
Мирко Тешић, очев стражар за време Другог светског рата у Дуванској станици у 

Љубовији ( том 1), је родом из околине Љубовије. Стицајем необичних животних 

случајности, је касније постао и он лично запажен дувнски стручњак, поставши након 

Другог светског рата директор Дуванске станице у оближњој босанској варошици у 

Братунцу.  

 

Десила се још једна необична подударност, или случајност, Мирко се оженио нашом 

блиском рођаком Иконијом, кћерком Јове Крсмановића ( томови 1, 2 и 3).  

 

(Да напоменем и ову занимљиву животну подударност: рођак, средовечни Милан 

Живковић, син Душанке Крсмановић-Живковић, Иконијине сестре, је  сада у 

2015.години директор Фабрике дувана у Љубовији. Каже духовито да наставља 

дуванску традицију мога оца Милана, а његовог стрица, и имењака). 

 

Сазнали смо тужну вест, Мирко је преминуо. Иконија је остала удовица.  

 

-  

 



37 

 

Имају два сина, један је пре много година отишао у Аустралију, и од тада није 

ниједном  дошао у посету. Од њега скоро и да нема било каквих вести? То је врло 

тужно. Отишао је пре неколкко деценија, и нестао. Нема га да дође ниједном у своју 

земљу. А жив је. Слушао сам свакојака нагађања , али ни дан данас није јасно о чему се 

ради са њим?  

 

Шта нама треба да одлазимо у далеке земље, када је наша земља богата?, све се чешће 

питам. 

 

Када сам био летос у Узовници, посетио сам Братунац преко Дрине у Босни, удаљен 

око 6 километара од Узовнице. Искористио сам слободно време да сретнем рођаке Ику  

и  Ковиљку, ћерку покојног Милутина Крсмановића. Обе су из Узовнице, а живе у 

Братунцу. Ковиљка је такође удовица, њен покојни муж  је био Босанац, из околине 

Братунца.  

 

Примиле су ме у Икиној кући, био сам збуњен необичним призором, обе су биле од 

главе до пете у црнини, савијене тужно као птичице, које би се од ледене јесење кише 

завлачиле испод грана са којих су цуриле велике сивкастооловне капи ..  

 

Ћутале су смркнутих лица, оборених погледа, биле су врло забринуте, скамениле се од 

некакве  зебње и неизвесности.  Не могу да их препознам.  

 

`` Овде се дешавају опасне ствари``,  једва су прозбориле тихим гласом, скоро у исто 

време, стално се осврћући, као да се плаше да ће их неко чути. Нисам их питао које 

опасне ствари, није чудо што то кажу, овај део Босне пламти у међуетничким тензијама 

Православаца и Муслимана.  

 

`` Зашто се не склоните у Узовницу, у Србију, то је ту, неколико километара одавде, 

тамо је мирно``? , упрех поглед ка њима.  

 

Ћутале су погнутих глава, као да су на погребу.`` А ко ће да нам сачува станове``?, 

једва разазнах шта рече једна од њих. Друга тихо процеди кроз зубе:`` Неко би нам се 

уселио у стан, после га никад не истера``. 

 

 

-Јануар 1993.године. Састанци наше организације. 

 

Вера Николић из Сарајева ( том 4) је избегла у Београд. Сретао бих је понекад на 

улици, или када би она долазила на наше састанке. Босанци се уздају у Србију, и у 

Србијанце, они су им увек помагали када би бежали из Босне пред најездама паликућа 

и кољача. Тако је било за време Другог светског рата, иако сам био мало дете сам 

својим очима видео, како су их лепо примали Србијанци поред Дрине,дуж границе са 

Босном ( том 1). 

 

У Београду и Србији има све више избеглица из Босне и са Косова. Са великом тугом 

сам слушао од појединих недовољно обавештених Србијанаца неосноване оптужбе на 

рачун ових сиротих избеглица, да им отимају радна места, да су донели новац, да се 

насилно понашају.  

 

На срећу тако је мислила само једна мањина.  



38 

 

 

Исто тако су ме растуживале жалбе појединих придошлица, да их овде не воле, и да се 

према њима не односе како би требало. 

 

Дали неки злонамерни не стварају, и овог пута, као толико пута у прошлости, лоше 

процене међу њима?.  

 

Овакве интриге би падале на плодно тле, после деценија комунизма, актуелних ратова 

на Балкану, сумњичења  неповерења, или мржња, су изменили морал и систем 

вредности. Људи су постајали себични и бездушни. 

 

Вера би се кретала погурена, савијена бедом и чемером, избледела и ископнила, знам да 

такорећи гладује, питам се где је нашла склониште? Али то не смем ни да је запитам? 

Можда би Вера затражила од мене неку услугу којој не бих могао изаћи у сусрет?.  

 

Врло сам растужен што не могу никако да јој помогнем. Лично ја, и моји ближњи, смо 

такође у великим неприликама. Гледам најближе како се злопате и копне. А не могу ни 

њима да ружим било какву праву подршку. 

 

Ово су крајња времена.  

 

Људи су се повукли и затворили у свој свет, свако гледа како ће преживети ова најтежа 

времена искушења.  

 

Осећам да издајем сам себе. Зашто им не помогнем? Али како? Шта ти несретни људи 

и жене, наша браћа и сестре, мисле о нама одавде? Да ли се осећају напуштени, 

остављени сами себи?  

 

Ипак, има овде у Београду поприлично оних, којима је живот лагодан, који се не 

осећају забринути за своје сународнике избегле пред ужасима рата.  

 

Господин Мирослав Хрњичек станује у улици Војислава Илића број 3, спрат пети, стан 

број 10. Он је роајалиста, за рестаурацију Монархије у нашој земљи. Његов син живи у 

Аустралији, успешан је. Шаље му повремено новца. Господин Хрњичек је врло 

поносан на свога сина, када бих га повремено посетио, показиво би ми радостан 

синовљеве слике . 

 

Олга Јефтић, клинички психолог, води маратонски судски спор у вези имовине у 

Богатићу. Она је врло упорна. Има иза себе тегобан живот испуњен нетрпељивошћу 

њених претпостављених у психијатријским болницама где је била  запослена. 

 

Роза Томић и Јован Савић редовно посећују наше састанке, као и др. Вера Живановић, 

лекар.  

 

Шармантна др.Нина Дрндарски би се такође повремено појавила на нашим састанцима, 

али не би никад учествовала у дискусијама.Упознао сам њену сестру близнакињу, 

лекарку, оне су физички апсолутно исте. Нина ми каже у шали,  да њу понекад пошаље 

на састанак са неким, а да то не буде препознато. 
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-Јануар 1993.године. Злочини над српским становништвом у Источној Босни-Како 

исцелити душе балканских народа? . 

 

 
 

 

На Божић 7 јануара ове 1993.године, на најрадоснији хришћански празник, мучки у 

рану зору поубијали су муслимански војници из Сребренице под командом Насера 

Орића. укупно 49 мештана, село Кравица је спаљено.  

Напад на Кравицу био је само један у низу добро организованих војих похода пар 

хиљада наоружаних „орићеваца―. Након Загона, Залазја и Бјеловца, у црно је завијена и 

Кравица. 

Добро ми је познато, да ни Муслимани ни Православци, нису никада желели обрачуне 

и ратове. А они су се по правилу дешавали. 

 

Још је индијски филозоф Сидарта Гаутама поручио:`` Мржња се никад не смирује 

мржњом, већ једино њеним одсуством.``.  

 

Уместо да остваре своје аутентичне жеље суживота у миру, они су вековима срљали из 

рата у рат, из крвопролића у крвопролиће.  

 

Мржња, уместо да се угаси,  је била потхрањивана вековима.  

 

Откуд таква мржња на овим просторима, сам се одувек питао? И увек бих се сетио речи 

Иве Андрића: Ни сличнијих народа, ни веће мржње.   

 

Зашто се Муслимани и Православци толико мрзе? Нису они другачијег изгледа, ни 

раста, ни боје косе и очију? Сећам се једног лета у Братунцу, дошли немачки туристи и 

питају ме у главној улици, нешто им није јасно:`` А где су Муслимани``? `` Па ево их ``, 

показах им неке пролазнике . `` Како, нису црни `,` зачудише се.  

 

Јер су они мислили  да су Муслимани тамне азијатске или афричке  пути, а пред њима 

су мирно промицали становници Братунца, многи од њих би могли потпуно проћи као 

прави Немци или Енглези.  

 

Није ни њихов менталитет значајно различит од Православаца. Говоре исти језик.То је 

исти народ, иста крв. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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`` Балијаћ`, чух у Братунцу погрдан назив за Муслимане, `` чуј га како изговара слово Х 

кроз нос, уместо ч, каже ћ, стално понављају –ајде ба``.  

 

Чуо сам од старијих Босанаца да су се у прошлим ратовима понекад помахнитали 

клали, само због тога како ко изговори ова слова.  

 
А   ХРВАТИ И СРБИ СУ БИЛИ У СТАЊУ ДА СЕ КРВНИЧКИ  ПОЗАВАЂАЈУ  ЗАТО ШТО ХРВАТИ  КАЖУ ТОЧКА, А СРБИ 
ТАЧКА.  
 
ПОНЕКИ  МУСЛИМАНИ  БИ  СА ПРЕЗРЕЊЕМ И МРЖЊОМ КАЗАЛИ ЗА  ПРАВОСЛАВЦЕ: ВЛАХ, КРМАК. 
 
А КАКО СЕ НЕ МРЗЕ ТАКО КРВНИЧКИ  ПОЈЕДИНИ ДРУГИ  НАРОДИ,  КОЈИ  ГОВОРЕ ПОТПУНО  ДРУГАЧИЈЕ ЈЕЗИКЕ? И 
ЈОШ  НИСУ ИСТЕ КРВИ? 
 
ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ТО СВОЈСТВЕНО  НАРОДИМА НА БАЛКАНУ, И НЕДОВОЉНО ПРОСВЕЋЕНИМ ЕТНИЧКИМ ГРУПАМА. 
КАКО ТО ФРАНЦУЗИ КАЖУ`` PEUPLADES PRIMITIFS``. 
 
ВИДЕО САМ ЗА ВРЕМЕ МОГА БОРАВКА У БЕЛГИЈИ, КАКО СУ  И МУСЛИМАНИ И  ПРАВОСЛАВЦИ ИЗ ОВИХ КРАЈЕВА, 
ПОГОТОВУ ОНИ ОБРАЗОВАНИЈИ И ИНТЕЛИГЕНТНИЈИ, КАДА БИ  ЖИВЕЛИ  У ДАЛЕКОЈ  ТУЂИНИ, ВРЕМЕНОМ 
ДОЛАЗИЛИ ДО САЗНАЊА, КОЛИКО СУ МЕЂУСОБНО  СЛИЧНИ. ТРЕБАЛО ЈЕ ДА ОДУ ТАКО ДАЛЕКО, У ТУЂЕ ЗЕМЉЕ, 
ГДЕ СЕ ГОВОРЕ ПОТПУНО ДРУГАЧИЈИ ЈЕЗИЦИ, ГДЕ ЈЕ МЕНТАЛИТЕТ СТАНОВНИКА ПОТПУНО ДРУГАЧИЈИ, ПА ДА 
ТЕК ОНДА СХВАТЕ, КОЛИКО СУ БЛИСКИ  ЈЕДНИ ДРУГИМА. И КОЛИКО ЈЕ БИЛА  ИРАЦИОНАЛНА ЊИХОВА ВЕКОВНА 
УВРЕЖЕНА МРЖЊА.  
 
АЛИ ЈЕ БИЛО И ТАКВИХ, КОЈИ  И У ТУЂИМ ДАЛЕКИМ ЗЕМЉАМА, НИСУ ПРЕПОЗНАВАЛИ МЕЂУСОБНУ БЛИСКОСТ, 
НЕГО СУ И ДАЉЕ ГАЈИЛИ НЕИЗМЕРНУ МРЖЊУ. 
 
СМАТРАМ ДА УЗРОК ОВЕ МРЖЊЕ ИМА СВОЈЕ ДУБОКЕ ВЕКОВНЕ КОРЕНЕ, МРЖЊА ЈЕ НАСТАЛА  ОНДА, КАДА СУ 
ПРАВОСЛАВЦИ  БИЛИ  ОД  ТУРАКА ПРЕВЕДЕНИ У ИСЛАМ.  
 
ТУРЦИ  СУ ИМАЛИ ОГРОМНУ ЦАРЕВИНУ, И ВЕКОВНО  ИСКУСТВО У ИСЛАМИЗАЦИЈИ ПОКОРЕНИХ  НАРОДА, У 
СТВАРАЊУ ЈАНИЧАРА. УСПЕВАЛИ  БИ ДА СТВОРЕ ВРЕМЕНОМ ДУБОК ЈАЗ ИЗМЕЂУ ПОТУРЧЕЊАКА И ПРАВОСЛАВАЦА. 
ДАВАЈУЋИ ОВИМ ПРВИМ ПРИВИЛЕГИЈЕ, ЊИВЕ,  УЧЕЋИХ ИХ ИСЛАМУ И ЏАМИЈАМА, РАМАЗАНУ, СУНЕЋЕЊУ, 
РАЗВИЈАЈУЋИ У ЊИМА НЕВИЂЕН ПРЕЗИР И МРЖЊУ ПРЕМА `` ВЛАСИМА``, `` РАЈИ``, ПРЕМА НАРОДУ СВОГА 
ПОРЕКЛА.  
 
ЈОШ  ТАДА ЈЕ ЗАБИЈЕН КЛИН ЛОШИХ ПРОЦЕНА И  НЕИЗМЕРНЕ МРЖЊЕ. ПОТУРИЦА ГОРИ ОД ТУРЧИНА. И ТО ЈОШ 
ТРАЈЕ ДО ДАНАШЊИХ ДАНА? 
 
ЗАР ТЕ ОТРОВНЕ ПРЕДРАСУДЕ МРЖЊЕ НИСУ МОГЛЕ БИТИ ОТКЛОЊЕНЕ  ЗА ВРЕМЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, И ОД 
1945.ГОДИНЕ ДО ДАНАС?  
 
А  МУСЛИМАНИМА  СУ ПРАВОСЛАВЦИ ТАКОЂЕ ОДВРАЋАЛИ ОТРОВНОМ МРЖЊОМ. 
 
НИЈЕ ТУ ИГРАЛА УЛОГУ ЗАВАЂАЊА САМО ТУРСКА, НЕГО И ПОЈЕДИНЕ ЕВРОПСКЕ ДРЖАВЕ. КАДА ЈЕ НАПРИМЕР  
БОСНА ПРИПАЛА АУСТРОУГАРСКОЈ, МРЖЊА ИЗМЕЂУ ПРАВОСЛАВАЦА И МУХАМЕДАНАЦА ЈЕ ОПЕТ РАЗБУКТАНА, ЈЕР 
СУ ТУРСКИМ СУБАШАМА И БИВШОЈ  ВЛАСТЕЛИ  ОСТАВЉЕНЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ. А БОСАНСКИ СРБИ СУ ОПЕТ ОСТАЛИ 
ОБЕСПРАВЉЕНА  РАЈА. 
 
У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ СУ СЕ ТАМАН  МАЛО СМИРИЛЕ СТРАСТИ, ОНДА ЈЕ ДОШАО  ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ, 
НАСТАЛА ЈЕ НЕЧУВЕНА КЛАНИЦА. ЈЕР ЈЕ НЕКО ОПЕТ ПОДМУКЛО ПОТПАЛИО БАЛКАНСКО БУРЕ  МРЖЊЕ. ( ТОМ 1) 
 
ПИТАМ СЕ. КАКО ЈЕ МОГУЋЕ ДА СУ ПРОХУЈАЛИ ВЕКОВИ, А ТА МРЖЊА БУКТИ И ДАЉЕ? 
 
 МУСЛИМАНИ КАО МАЊИНА, У ОДНОСУ НА ВЕЛИКИ ПРАВОСЛАВНИ  ГРМЕН, СУ ОДУВЕК БИЛИ ПРИНУЂЕНИ, ДА БИ 
ПРЕЖИВЕЛИ, ДА СЕ САВИЈАЈУ СВАКОЈ ВЛАСТИ КОЈА БИ ДОШЛА.  
 
СРБИ БИ ОДУВЕК БИЛИ ХЕРОЈИ. 
 
ОВАКВЕ ЖИВОТНЕ ОКОЛНОСТИ  СУ  ОШТРИЛЕ ЛУКАВСТГВО И СНАЛАЖЉИВОСТ БОСАНСКИХ  МУСЛИМАНА.  
 
СРБИ БИ БИ ПОНЕКАД  ОПСТАЈАЛИ САМОУВЕРЕНО УСПАВАНИ У СВОЈИМ ХЕРОЈСКИМ  МИТОВИМА. 
 
ПРАВОСЛАВЦИ , БЕЗ ДОВОЉНО ЕМПАТИЈЕ,  БИ ОНДА МУСЛИМАНЕ  ОПТУЖИВАЛИ:  СУНЦОКРЕТИ, ПОВИЈАЈУ СЕ 
КАКО КОЈА ВЛАСТ НАИЂЕ. 
 

Муслимани су сложнији, и лукавији. Приче о површним замлатама Хуси и Хаси, су за 

мене најобичнији јефтин фолклор. Муслимани су мудри. А Хасо и Хусо то нису 

никако. Као да Муслимане неко вековима подучава мудрости живота?.  
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А Православце гура у алтруистичку  искреност и простосрдачност, неку врсту 

наивносги и недовољне умешности удруживања?. 

 

Читалац је могао сазнати из овога мога аутобиографског романа да ја гајим разумевање 

за позиције балканских народа, залажем се за примену научног метода, када се ради о 

Хрватима, Бошњацима и Србима..  

 

Али ми то не би сметало да трагам за пореклом вековног дубоког неповерења и ратова. 

Размишљам о `` осећају , можда комплексу отпадништва од Матице``, Бошњака и 

Хрвата,  можда ми се тако чини.? Хрвати и босански Муслимани можда носе у себи 

дубоко потиснути вековни осећај греха `` што су се одвојили ``, који им немушто изједа 

осећај моралне самоуверености?. За разлику од Срба православаца, да ли их можда у 

дубини душе мучи недовољно свестан `` осећај кривице`` , можда им смањује углед у  

сопственим очима?. 

 

Да ли би се у томе могла назрети криза идентитета ова два јужнословенска народа.?  

 

Можда они мисле слично о Србима?  

 

О овој мојој претпоставцџи сам поразговарао са драгим и мудрим школским другом 

Десимиром Вујинићем.( томови 1-4). 

 

`` Слична потсвесна мучнина  ради своје и у душама Руса и Украјинаца, можда и 

Бугара. Украјинци се осећају инфериорним у односу на Русе,  да су отпадници од 

браће, од Велике Матице, отуда мањкају самоуверености и убеђености у своје 

узвишене идеале, повијају се овоземљаском , склони су клњању пред странцима. Јер су 

се покатоличили или поунијатили, љубе папучу Папи.``, тако он види ову ствар. `` Док 

су Руси јунаци, хероји``. 

 

Деја је велики српски патриота: `` Ја сам српски националиста, али нисам шовиниста, а 

то су две сасвим различите ствари`` 

 

`` Чини ми се да је то са Хрватима и Србима мало другачије него ли између Руса и 

Украјинаца, Срби и Хрвати су прихватили две  различте вере још пре хиљаду година, 

то је било тако давно``, потстичем га. 

 

 `` Да, Хрвати су Католици, а Срби Православци, али Хрвати знају добро да морају да 

љубе папучу странцу, Папи, Латину, а Срби Православци немају Православног Папу. 

Своји су, Српска православна црка никоме не полаже рачуне ``., Деја појашњава. 

 

`` То је та библијска причао о Авељу који је због љубоморе убио брата Каина.``, 

насмеших му се.  

 

Знао сам да ћу га потстаћи, он је врсни познавалац Библије и Јудаизма, у његовим 

списима је сведочио о страдањима српске деце, заједно са јеврејском децом., шта се 

њему догодило за време Другог светског рата. 
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 Каин води Авеља  да га убије. 

 

Обадвојица знамо добро ту библијску причу, како је љубоморни Каин, 

земљорадник, убио због зависти брата Авеља, пастира.  
 

Цитат из Библије: Једном они су приносили жртву Богу: Каин - плодове 
земље, а Авељ - најбоље животиње из свога стада.. Бог је прихватио 
Каинову жртв. Авељ је имао нарав добру и кротку, он је приносио жртву 
од чистог срца, с љубављу и вером у обећаног Спаситеља, с молитвом 
за помиловање и надом у милост Божију; А Каин је био нарави зле, сурове, 
он је приносио жртву само као обичај, без љубави и страха Божијег. Зато 
је Бог прихватио Авељову жртву.  

 
После тога, Каин је почео да завиди своме брату, позвао је Авеља у 

поље и тамо га убио. Бог се обрати к Каину, желећи да се он покаје, и 
упита га: "Где је брат твој Авељ?" 

  
Каин дрско одговори: "Не знам; зар сам ја чувар брата свог?" Тада Бог 

рече њему: "Шта уради? Крв брата твог вапије ка Мени од земље. Да си 
проклет на земљи, и да будеш скитница по земљи". И Каин, мучен 
савешћу, са женом, побеже од својих родитеља у другу земљу. 

   
``Са једне стране Срби Православци и Руси, а са друге стране Бошњаци 

Муслимани, Хрвати и Украјинци, католици, па и Бугари Православци. Католици. 

Јунаци Срби су остали несавијене кичме, поданици Небеске Србије, Србије 

окренуте Богу, моралу, људскости, части и самилости. Зато што су велики и моћни, 

славне историје, без осећаја греха отпадништва, без комплекса инфериорности, 

одувек су били цењени као јунаци, одавали су им већу почаст. Бошњаци и Хрвати 

као мањи, су морали да се савијају свакој војсци и сили која би дошла``., Деја се 

удубио у етнопсихоанализу ових нација. 

 

`` Хоћеш да кажеш да су Бошњаци и Хрвати због тога били љубоморни, и да се и 

у тој чињеници могу тражити вековни узроци балканских покоља``, мене занима 

шта он мисли о томе, 
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Каин убија свога брата Авеља 
  

  

 ``Лукави Латини то знају одувек, запазили су ту завист, па су овде вековима 

повлађивали онима који су се морално и духовно осећали као материјалисти, 

окренути земаљским, приземљеним изазовима, да се они не могу поредити, онако 

како би они желели са Србима Херојима небеске Србије, лукаво потстичући 

њихову завист, дражећи их``, не чудим се што ово чујем.  

 

Деја је Босанац, њему су усташе и усташки фратри поубијали неколико десетина 

најближих у Јасеновцу, покушали су да њега мало дете у католичком самостану 

преведу у католичку веру. Колико он има чврст карактер, нису успели у томе ни за 

длаку.  

 

`` Лукави Латини`` опет завапи Деја, `` сада су се досетили новој сплетки и завади,  

перверзној варијацији вековне  DIVIDER ET IMPERA, гурају у овим садашњим 

ратовима Србе да се понашају онако,  како се нису никад досада понашали, да буду 

насилници, да пљачкају, да силују, да тако Србе лише вековног духовног преимућства.  

Да Србију из сазвежђа звезда оборе у блато. Да тако задовоље  потсвесну завист``. 

 

``  Да комшији цркне крава``, рекох кратко. 

 

`` А шта је са Бугарима``?, окретох му се радознао да чујем његово мишљење. Он се 

мало замисли:`` Та прича о Бугарима је варијација на исту тему као и са Хрватима и 

Бошњацима, они су бројнији од ова два потоња народа, али је и код Бугара постојала 

склоност савијања пред страим освајачима, као и код Хрвата и Бошњака, донекле и код 

Украјинаца, али не и код Срба и Руса, умели би сви заједно у отсудним историјским 

тренуцима да окрену ћурак и да се сврстају против Срба , односно Руса``. 

 

``Откуд то``? 

 

 `` Бугари су Јужни Словени, али су дошли из Средње Азије из Булгаристана сличног 

Турцима, они су се утопили у словенско море на територији данашње Бугарске, ``.  

 

Прекинух га: `` Ипак су Бугари у извесној мери тамнијег тена од Срба``. 

 

 `` У извесној мери, али је скоро карактеристично у Бугарској црна коса и зелене очи, 

има ту нешто, постоје међу Бугарима они који због неких њихових интереса 
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потенцирају татарско порекло, ту је и спор Србије и Бугарске око Македцоније, око 

територије, што је у Бугарској у појединим историјским временима гурало против 

Србије``, Деја је врстан познавалац прилика на Балкану.  

 

 
 

После векова мржње, они су почели све више и затрованије, да виде једни у другима 

крвне непријатеље. MAGNUM CRIMEN.  

 

Упоредо са овим процесом, би се разбуктавала борба за остварење националних 

интереса, за освајање територија, за материјална добра, за престиж.  

 

За време Тита, и након њега, Муслимани би свугде гурали своје, да добију боља  места, 

боље плате, станове, привилегије, штитили су своје сународнике. Муслимани су 

сложни као један. 

 
А ЗА ТО ВРЕМЕ БОСАНСКИ ПРАВОСЛАВЦИ СУ СЕ УЖИВЉАВАЛИ  У НЕКАКВЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЕ, КОМУНИСТИЧКЕ 
ВЛАСТЕЛИНЕ, ОКРУТНИЈЕ ПРЕМА СВОЈИМ ИСТОВЕРНИЦИМА, НЕГО ЛИ ПРЕМА  МУХАМЕДАНЦИМА.  
 
МУХАМЕДАНЦИ  СУ МУДРО СПАШАВАЛИ СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ  ОД ПОГУБНИХ СВЕТСКИХ ТРЕНДОВА  НАВОДНЕ `` 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА  МЕЂУ  ПОЛОВИМА`` ДА САЧУВАЈУ  НАТАЛИТЕТ.  
 
ДОК  СУ  ПРАВОСЛАВЦИ  НАИВНО  НЕПРОМИШЉЕНО  ГУТАЛИ УДИЦУ. 
 
КОМУНИЗАМ, КОЈИ ЈЕ НА РЕЧИМА ПРОПОВЕДАО БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО,  ЈЕ  УСТВАРИ ДО УСИЈАЊА МЕЂУ ЊИМА 
РАЗВИО НЕТРПЕЉИВОСТ. 
 

Рене Декарт тврди да је мржња свесност, да је неко или нешто лоше, у комбинацији са 

јаком потребом да се од тога удаљи.  

Та мисао упућује на овдашње етничке околности, сада у 90 им годинама 20 века, 

Православци и Мухамеданци више не могу да живе заједно, то је за њих 

неподношљиво, желе разлаз. Не могу више очима да виде једни друге. 

Комунизам је до усијања појачао антагонизме међу њима. Иако је стално клицао: 

Братство и Јединство! 

Барух Спиноза је пак поручио да је рат за поједине народе питање опстанка. Не би се 

могло закључити, да је дотле дошло међу ове две етничке групе, да је рат за њих 

питање бити или не бити?   

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Не бих прихватио као примерено у овоме случају мишљење Аристотела, који је 

посматрао мржњу, као жељу за уништењем нечега, што је неизлечиво временом.  

Јер је ова мржња овде на Балкану, вештачки потхрањивана вековима, то се наставља 

дан данас. Ова мржња би нестала када би се појавили прави ментални спалеолози и 

исцелитељи душа балканских народа. 

А уместо њих, би увек долазили све новији, и новији пиромани. 

Зар балкански народи нису способни да се одупру подмуклим завађањима? Нису они 

мала деца?  Али нажалост лако наседају на подметања и интриге? Откуд њима таква 

поводљивост и недовољна зрелост?  

Има ту и нешто друго, кост заваде је бацана међу њих на врло подмукао начин. И још је 

нешто суштинско у питању, то су њихове свадљиве и лако поткупљиве вође, које су се  

наметале, не зато што су били најспособнији, него зато што су неки свемоћни тако 

хтели. А управо они би на крају Босну и Балкан запалили.  

Сигмунд Фројд је дефинисао мржњу као стање ега, које жели да уништи извор своје 

несрећности. Чини ми се да је Фројд најближи разјашњавању балканске енигме. 

Али, да би овај  Фројдов постулат могли узети у обзир у анализи балканизације и 

узрока мржње балканских народа, ради препознавања и рационалног отклањања тог 

кобног извора мржње међу њима, њихов его мора бити у стању, мора бити способан, да 

рационално утврди откуд мржња, да установи који је извор његове несрећности?   

А да онда још рационалније поради на томе, да га на разуман начин отклони. 

Балкански народи нажалост досада  нису били  у стању да овај захтев остваре у пракси. 

Због врло ранљивог стања њиховог ега.  

И због лукавих злоупотреба таквог стања, које су вековима долазиле са различитих 

страна. 

Америчка списатељица Ејн Ренд је у њеном спису  Глобална  Балканизација написаном 

далеке 1977, предвидела данашње ратове на Балкану, она истиче да су балкански 

трибализми  у супротности са разумом, да имају своје дубоке вековне корене, и да су у 

својој бити атавистички. Она саопштава да су национални профитери 

злоупотребљавали национална осећања беспомоћних људи да потпирују ратове, или да 

добијају гласове на изборима. Она тврди да је комунизам само још више погоршао ово 

тешко вековно бреме неповерења и лоших процена.  

Зар ове њене пророчке речи нису тако применљиве на ово што се овде сада дешава? Ко 

је позавађао ове јадне људе, којима, упркос тешког кобног вековног бремена мржње, 

ипак није њима било нимало и  никако стало до нових крвопролића, до напуштања 

њихових домова и до потуцања од немила до недрага?  

Ко је недавно потурио у Братунцу и околини и Православцима и Муслиманима некакве 

тајне црне спискове, са именима виђених и угледних  припадника обе етничке групе, 

које наводно треба поклати?  

А када су посејане овакве опаке сумње, однекле се појавио помахнитали Бошњак, који 

је почео да пали српска села у овоме крају, и да коље Србе.  

Што је било бацање запаљене шибице у суву сламу.  

Чиме је опет почињен невиђен покољ. 

И једни и други су још једном били изиграни  Као толико пута у историји. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE
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Склон сам да видим претходне и актуелне етничке сукобе на Балкану, као перверзну 

трансформацију ових атавистичких корена које истиче Ејн Ренд. Склон сам да 

закључим, о томе одавно размишљам, да, као што људи имају своје личности, тако исто 

колективна национална осећања, митови, трауме, победе, порази, фрустрације, стварају 

неки национални духовни колективитет, што би могло бити на неки начин  блиско 

појму националних личности. Да ли је то психологија масе, или пак стварање новог 

етноса, припадници етноса тада почињу да дишу као један. 

Православци се идентификују са Србима, народу који славно опстаје вековима.  

Муслимани су ипак нешто посебније, они су стотинама година од како су прешли у 

Ислам, се духовно удаљили од Срба, кренули ка идентификацији са Турцима, 

схвативши ипак, да су Турци нешто сасвим друго од њих, по крви, по језику, по духу, 

новоусвојена вера није била довољно туткало да се могу осетити као Турци.  

Што је стварало болан осећај недостатка националног идентитета.  

Ипак, временом, постепено, од дифузних Потурчењака, се широм Босне стварао 

ембрион новог балканског етноса –Бошњака. 

По мени, Фројд је најближи поимању дубоких и испреплетаних корена такозване 

балканизације. Да би се спречили  сукоби  и ратови на Балкану, потребно је разумевање 

душа народа који живе на Балкану, треба дати реч етно психо-аналитичарима. Они би 

требали да уђу у дубоку потсвест балканског ега, да тамо микрохируршки 

интервенишу, да исцеле душе ових народа. 

Кроз целу историју је било таквих мудрих етнолога и истинских психоаналитичара, али 

су они нажалост њихове изузетне стручности злоупотребљавали, да потпирују лоше 

процене, и да озлојеђују незарасле ране. 

Уместо да лече. 

Стадо оваца окружено крвожедннм вуковима. Породица без родитеља. Деца без оца. 

Овде на вековима окрвављиваном Балкану нема свесног и потпуног националног ега; 

уместо свесне и потпуне личности, у душама узрујаних балканаца царују тамни 

вилајети балканских катакомби,  препуних кужне баруштине најмрачнијих потсвесних 

и давно потиснугих отровних емоција. 

Како такви ранљиви појединци и народи могу направити исправан избор?   

Непристрасни политиколози „ментални спалеолози ― ( овај израз се понекад 

употребљава у пежоративном смислу), би требали да одговарајућим приступом 

лоцирају ове вековне острашћености усађене дубоко у потсвестима ових народа, како 

то саветује Фројд, да их ставе на психијатријско канабе, те да потиснућа натопљена 

мржњом и предрасудама, отуда извуку на површину, да освесте, просвете, да се 

балкански народи једном заувек схвате и измире.  

Нажалост, актуелни догађаји на територији бивше Југославије, уместо да воде 

освешћивању и помирењу, нажалост, показују вековну трагедију ширења завада, 

сторена су нова жаришта сукоба и ратова. Вековне незарасле ране су још једном биле 

болно и врло подмукло  озлојеђене.  

Све до недавно сам био дубоко убеђен да је та мржња на овим просторима постепено 

исчилила у овоме послератном периоду, да је она давно заборављени фолклор. Затекао 

сам себе да можда нисам у праву, управо за време служења војног рока у ЈНА, у 

Краљеву 1963-1964.године ( том 2).  
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У мојој чети је било Муслимана из Босне. Војска је не само школа сазревања, него је и 

сукоб интереса, свако се бори да што безболније проведе необични  и напорни војнички 

живот. Војници се сналазе, ко ће који задатак обављати, ићи, или не на ноћну стражу, 

или избећи напоран марш, добити излазницу за град, или отсуство, бити похваљен? Ето 

прилике да се јављају међусобни ривалитети, али и осећаји привилегија, или 

дискриминација?.  

А ту се отварају простори лоших процена, неко од старешина навија за Србе? Или за 

Муслимане?  

За време служења војног рока у ЈНА у Краљеву сам по први пут после Другог светског 

рата, запрепашћен осетио у ноздрвама мирис међунационалне мржње, исти онај опори 

мирис мржње, кога се сећам из дечијих ратних дана.  

Нисам могао поверовати да та мржња опстаје у СФРЈ?  Зар је могуће? Ми у Београду, и 

ван Босне, понети мондијалистичким трендовима, Европом, светом, тога нисмо свесни, 

али та вековна притајена мржња тамо далеко од нас још тиња, не гаси се. 

Шта је ово данас у Босни, извучени су на површину давно заборављени национални 

митови набијени инфериорностима пораза, или сујетама победа,  сведоци смо да су се 

они повампирили . 

Откуд сада ово?   

Иво Андрић у његовим разговорима са Левенфелдом, још у првој половини 20 века, 

закључује да је несрећа у томе, што босански човек није свестан мржње која живи у 

њему, што зазире од њеног анализирања.  

Како се може самоанализирати такав унезверен човек? Душа балканског човека је 

узбуркана, растрзана, пуна рана, распарчана. Као разлупано јаје. Такви људи нису 

кадри за самоанализирање, за резиме. Не могу понирати у своју потсвест? Нити су 

свесни те потребе. 

Њима је потребна подршка. Да прво оздраве. 

Онда ће бити кадри да узму личну судбину у своје руке. 

Нама су потребне наше нацоналне елите, свих балканских нација. Да седну за 

преговарачки сто, као браћа. 

А где су досада били наши научници да то изанализирају и предузму лечења душа 

балканских народа?  Од тога досада није било ништа. 

Балкану је потребан тим интердисциплинарних стручњака.ИСЦЕЛИТЕЉА ДУША 

БАЛКАНСКИХ НАРОДА.  

Да ли то неко данас овде уопште жели? 

Према Ејн Ренд, група интелектуалаца је после Првог светског рата у намери да 

наводно заустави процес балканизације створила Краљевину Југославију и 

Чехословачку. Ове државе су тада биле потребне.  

Сведоци смо растурања ових држава. Јер више нису потребне.  

Како да овдашњи узнемирени народи што безболније преживе те сложене меандере 

историје и гео-политике, које недовољно познају, а који предодређују њихове болне 

судбине? 

Као једну опцију видим подршку балканским народима да успоставе дијалог и мир, 

превасходно кроз просвећивање.  
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Али да би се могло спровести нечије освешћивање и просвећивање, индивидуа мора 

поседовати адекватно душевно здравље.  

Неко је казао да су Срби ( и други балкански народи) луди. Са чиме се не бих никако 

сложио. Мада је тачно да су њихове душе и личности препуне врло болних ожиљака и 

траума.  

Да би било могуће њихово просвећивање, неопходно је да буду доведени у погодно 

стање  душевне смирености и целовитости њихових личности, да би тек тада били у 

стању да приме и прихвате поруке просветитељске мисије.. 

Њима су потребни квалификовани и добронамерни лидери, истинске националне елите. 

Да, слажем се , Босна је земља мржње. Али, додао бих:  земља вештачки произведене 

мржње.  

А то је већ нешто друго. 

Иво Андрић познаје душу Босанаца, и његов саговорник Левенфелд такође, обадвојица 

се изјашњавају да Босанци  поседују чврст карактер, кажу да је мало земаља у којима 

живе људи са толико нежности и љубавног жара, са толико дубине осећања, 

привржености и непоколебљиве оданости, отворених срца и искрености, са толико 

осећаја за правдом.  

Можда је ово у извесној мери тачно, али припадници појединих других народа тврде  

то исто за своје сународнике.  

Они спомињу да се у Босни мрзе сви они који су  различити, у Босни трезвењаци мрзе 

оне који пију, верници смртно мрзе атеисте, итд.. 

Треба знати откуд таква острашћена нетолеранција?  

Не бих се никако сложио да ова мржња има генетске корене. . 

Природно је да  у таквој средини где је присутна раширена нетолеранција према 

другачијим, такви људи мрзе другу нацију и веру, јер су оне другачије. 

Треба одговорити на једно питање; Откуд таква нетолеранција баш у Босни?  

Али тога има и код неких других европских народа, не само у Босни.Поготову ван 

Европе. 

Али се не слажем са њима, док су разговарали на забитој железничкој станици у 

Славонији чекајући воз, да паушално закључују да се испод тога крију у непрозирним 

дубинама олујне  мржње, које сазревају и чекају свој час.  

Они то закључују, али не објашњавају откуд та мржња? Тачно је да ове мржње постоје, 

али се никако не бих сложио да је то урођена генетска мржња.  

Пре би се могло закључивати, узимајући у обзир историјске чињенице, да је ова мржња 

била вековима вештачки потхрањивана. 

А шта рећи, у једној бици у Првом светском рату између Француза и Немаца је било 2 

милиона убијених војника? Зар то није била манифестација најопасније вековне мржње 

између ова два европска најпросвећенија народа? А Немци и Французи су данас добри 

суседи.  

Зашто Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци не постану добри суседи такође?. Никако се 

не бих сложио да су у питању њихова генетска наслеђа склоности мржњи и клањима. 
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Балкан је колевка Европе, и њених јудео-хеленских вредности. Али, стицајем 

несретних околности га је заобишло просвећивање и свеколики развој до кога је дошло 

у Западној Европи.  

Балкански, недовољно просвећени народи су наспрам себе одувек имали моћне и 

богате државе, са тимовима врсних познаваоца ове сфере, њихове одлуке су  одувек 

биле плод интердисциплинарних научних истраживања, чак и у мрачним далеким 

вековима.  

Због тога им није било тешко да нам осиромашеним и подељеним, недовољно 

организованим, нерационалним, намећу њихове најбоље изборе.  Онако како је то њима 

одговарало. 

Већ дуги низ година У СРЕДИШТУ  МОЈЕ ПАЖЊЕ И ИНТЕРЕСА  је : КАКО МАЛЕ 

ДРЖАВЕ РЕАГУЈУ НА ДИКТАТ ВЕЛИКИХ СИЛА? 

 

ПИТАМ СЕ: КАКО СУ ПОСТУПАЛИ ПОЈЕДИНИ НАРОДИ, да ли је наш народ 

направио ваљан избор када је се у 14 веку одупро Турској, касније Аустроугарској, када 

је прихватио комунизам, све до данашњих дана?  

 

Морао је, то је мој одговор. 

 

АКО НЕКО ПРАВИ ПОГРЕШНЕ ИЗБОРЕ, СНОСИ ПОСЛЕДИЦЕ. 

 

ЗАШТО СУ ПОЈЕДИНИ НАРОДИ И ДРЖАВЕ ПРОСПЕРИТЕТНИ, А ДРУГИ НИСУ?  

 

ТО ЈЕ СЛОЖЕН досије. 

 

АЛИ ЈЕ ВРЛО БИТНО ДА СУ  У ПРОШЛОСТИ МУДРО ПОСТУПАЛИ. 

 

Указујем на ПОСЛЕДИЦЕ недовољно рационалних одлука балканских политичара. 

 

Рационалност одлука балканских политичара би требала да буде посматрана у 

контексту: СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ПРИНУДЕ, РЕПРЕСИЈЕ И СТРАХА, ДРЕСИРАЊА 

ЧИТАВИХ ДРЖАВА, И НАРОДА, да се повинују и прихвате диктат моћнијих држава? 

 

Процес СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЈЕДИНКЕ, ДЕТЕТА, И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НАЦИЈЕ 

ИМАЈУ ВЕЛИКЕ ПАРАЛЕЛЕ И СЛИЧНОСТИ. 

 

БЕБА, ОНДА КАДА ИЗ ИНСТИНКАТА И НЕСВЕСТИ ПОЧНЕ ДА СЕ 

ИНДИВИДУИЗИРА, ОНА ПОЧИЊЕ ДА УЧИ ДА ПОШТУЈЕ ПОРОДИЧНЕ НОРМЕ, 

СРЕЋЕ СЕ СА БЛАГИМ ОБЛИЦИМА ПРИНУДЕ. КАСНИЈЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ, У ШКОЛИ, НА РАДНОМ МЕСТУ. МОРА ДА СЕ СВЕ ВИШЕ 

ПОВИНУЈЕ ДРУШТВЕНИМ ПРАВИЛИМА. 

 

ОВАЈ ПРОЦЕС ЈЕ СЛОЖЕН, И понекад  БОЛАН, И ПОДРАЗУМЕВА СТРАХ И 

ПОТИСНУЋА У ПОТСВЕСТ. 

 

АКО ЈЕ ДРЕСИРАЊЕ детета од стране РОДИТЕЉА КАКО ТРЕБА, АКО НИСУ 

ПРЕСТРОГИ, ИЛИ СУВИШЕ ПОПУСТЉИВИ, АКО ЈЕ ЊИХОВО ВАСПИТАЊЕ 

ПРИЛАГОЂЕНО ПОЈАВЉУЈУЋОЈ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕТА, ОНО ЋЕ СЕ 

ХАРМОНИЧНО РАЗВИЈАТИ. И ОБРАТНО, АКО СУ РОДИТЕЉИ  ПРЕСТРОГИ, 
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ИЛИ СУВИШЕ ПОПУСТЉИВИ, ДЕТЕ РАСТЕ ДУХОВНО И ДУШЕВНО 

ОСАКАЋЕНО. НАСТАЈУ ЗА ЦЕО ЖИВОТ МАЛАДАПТАЦИЈЕ И МАЛИГНИТЕТИ. 

 

ЗАШТО НАВОДИМ ПРИМЕР ДЕТЕТА? 

 

ЈЕР ЈЕ ТАКО И СА ЧИТАВИМ НАРОДИМА. АКО ЈЕ ДРУШТВЕНИ ОКВИР 

ДЕМОКРАТСКИ И ПРОСВЕЋЕН, ПОДАНИЦИ ЋЕ ВРЕМЕНОМ СТАСАТИ У 

СМИРЕНЕ И ИЗГРАЂЕНЕ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНИ ДА ОПТИМАЛНО 

ИСКОРИСТЕ ЊИХОВЕ ЛИЧНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ, КАКО СЕ ТО КАЖЕ ДА ДОЖИВЕ 

ПРОЦВАТ ЊИХОВИХ ЛИЧНОСТИ. 

 

ТАКВЕ ДЕМОКРАТСКЕ ДРЖАВЕ СУ УПРАВО ЗБОГ ТОГА ПОБЕДНИЦИ., ЈЕР  

ИМАЈУ КВАЛИТЕТНЕ ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ. 

 

А СВЕ СЕ СВОДИ  НА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, КАДРОВЕ. 

 

АКО ЈЕ НЕОСНОВАНО РЕПРЕСИВАН, ИЛИ ПАК НЕ КАЖЊАВА ПРЕКРШИОЦЕ, 

ПРОИЗВОДИЋЕ МАСОВНО ДУШЕВНО, ДУХОВНО И МОРАЛНО ОСАКАЋЕНЕ 

ПОЈЕДИНЦЕ. 

 

 ОВА КОНСТАТАЦИЈА ЈЕ ВРЛО ПРИМЕНЉИВА ЗА  ОВЕ БАЛКАНСКЕ 

ПРОСТОРЕ И ЊИХОВЕ СТАНОВНИКЕ. 

 

ЈЕР СУ ОВИ ПРОСТОРИ ХИЉАДАМА ГОДИНА ПОЗОРНИЦА КРВАВИХ РАТОВА, 

ВЕКОВНИХ СТРАНИХ ОКУПАЦИЈА, СИРОМАШТВА, МИЛИОНИ СУ СЕ 

САВИЈАЛИ ДА САМО ПРЕЖИВЕ. 

 

ПСИХОЛОГИЈА ЉУДИ СА ОВИХ ПРОСТОРА ЈЕ ДРАСТИЧНО ОБЕЛЕЖЕНА , 

РАНЉИВА, ОСАКАЋЕНА. РАСПАДИ ЗЕМАЉА, РАТОВИ, СИРОМАШТВО, 

БОЛЕШТИНЕ, СТРАХ. ТО СВЕ ЧИНИ СВОЈЕ. 

 

КАКО СЕ СВЕ ОВО ОДРАЖАВАЛО  НА СПОСОБНОСТ  НАШИХ ЉУДИ  ДА 

НАПРАВЕ РАЦИОНАЛАН ИЗБОР?. 

 

Што је вековима производило душевна и духовна сакаћења, неостваривања личних 

потенцијала.  

 

Управо о овоме феномену који називам LE QUART,  се највише бавим у овој саги, ми 

на овим просторима вековима не остварујемо наше духовне и интелектуалне 

потенцијале, у чему је суштина трагедије балканских народа.  

 

Излаз је у душевном, моралном и духовном оздрављењу.  

 

Тачно је оно што поручује мислилац Alfons Kap: Sreća se sastoji od izbegnutih nesreća. У 

Турској постоји пословица: Оно што неко сам себи може направити, не би му могли 

учинити ни сви његови непријатељи на свету да се удруже``. 

 

Овдашњи народи су у дубокој кризи идентитета.  
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Наш највећи пораз, већи од оних ратних, који траје вековима, је управо на овом плану. 

Нисмо се увек понашали рационално. 

 

Мој одговор који је исписан на страницама ове књиге је: наш одговор на изазове је због 

тога повремено бивао КАТАСТРОФАЛАН.  

 

Треба оздравити нацију: органски, душевно и духовно, да би могла узети своју судбину 

у своје руке, и  правити рационалне изборе. 

 

Како изаћи из круга ратова и лоших процена, бескрајних свађа и међусобних стерилних 

расправа, како ући у кружок развијених и богатих земаља света и Европе, тамо где нам 

је место, како се ослободити проклетог балканског наслеђа?  

 

Да ли су  наше судбине и наша историја нешто изван наших домета и доприноса, или 

супротно од тога, да ли појединци могу личним одговорностима и акцијама утицати на 

ток историје и узети судбину у своје руке? 

 

Ејн Ренд каже да не постоје неки историјски и други детерминизми, него појединци 

који треба да узму судбину у  своје руке.  

 

Док пак америчка научница др.Мери Руварт заступа нешто нијансираније становиште: 

ако желимо да мењамо свет, морамо променити прво себе саме.  

 

Како да наши људи мењају себе, своју свест, свој дух? Да би тако нешто било могуће 

потребно им је исцељење. 

 

Овај принцип ЛИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ је у нашим условима  постављен у врло 

специфичном локалном контексту, зато што претходни комунистички  поредак који је 

наметнут принудом, није био наш избор, који је опљачкао и унесретио већину грађана, 

претворио их у обеспомоћена људска бића, без своје кривице немоћна да направе 

рационалан избор.  

 

Али то је и вековно бреме. 

 

Чини ми се да је амерички социолог Натхан Глазер ипак најближи истини, он је 

устврдио још пре скоро пола века, да су погодности, односно  непогодности, дате 

људима рођењем у датој нацији. Могло би се онда закључити да ми нисмо криви што 

смо одавде, са ових простора.  

 

У светлу овог виђења би се могло поставити питање: Где је онда овде наша 

одговорност за наш лични избор?, да ли смо ми уоште имали могућности да направимо 

лични избор? 

 

Ипак ми се чини да је др.Мери Руварт у праву када каже:`` Начело ЛИЧНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ дела у оба правца, и на политичком и личном нивоу, истраживања 

ових преплитања би уствари требала да створе нови модел људског бића.―. 

 

Како опстати, балкански народи су као стадо јагањаца изгубљено у магли и мраку 

вековима окружено урлицима крвожедних вукова.  "Un asino posseduto da molti lupi 

viene presto mangiato" ( Јагње заокружено вуковима брзо буде поједено). 
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Шта учинити да зауставимо суноврат, да се избавимо?  

 

Порука ове књиге је: да би се спасли неопходан нам је духовни препород, душевно, 

духовно, морално оздрављење, кроз  слогу и помирење свих, без обзира на етничку и 

верску припадност и политичко убеђење.  

 

СЛОЖИМО СЕ!  

 

Просветимо балканске народе. Исцелимо њихове душе.  

 

Учимо мудрост прилагођавања и дипломатичности у односима са моћним државама. 

Кога је митити, није га љутити.  

 

Вратимо се нашим духовним и моралним националним коренима, али не ирационалној 

националној еуфорији, него сједињавању националних особености са модерним 

вредностима. Као што су то успели поједини  народи изван табора Западне Европе: 

Грци, Јапанци, и Кинези.  

 

На крају бих казао да је ово лако рећи, али тешко остварити. Све се своди на питање: 

Како оздравити нације?  

 

``У Босни и Хрватској, па и Србији, непросвећене  масе , и безброј острашћених 

појединаца , дивљачки мрзе другу нацију. Не схватају да су их други позавађали, и да 

није било завада да се не би никада ни клали``, каже Деја. 

 

`` Треба их просветити, али просвећивање ије могуће док не оздраве сви заједно 

духовно, душевно  морално, а речи туу не помажу, вековима подмукло потпиривана 

бољка мржње је узела маха``, закључисмо. 

 

 

 

 
Џамија у Братунцу. 

 

Масакри над српским становништвом су се наставили и у 1993.години, што ће 

неминово водити ескалацији и крвавим сукобима у Сребреници и околини. 

 

 7. јануара муслиманске јединице извршиле су над српским становништвом масакр у 

Кравици, а. 16. јануара над српским становништвом у Скеланима. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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-25 јануар 1993.године. Допис Данила Крстајића Савезној скупштини. 

 

`Шетају ме од немила до недрага``, снуждено ми се обрати Данило Крстајић , један од 

јунака ове саге ( томови 1-4), часни и поштени официр ЈНА , који је жртва пакла Голог 

отока, где је боравио као информбировац.  

 

``Дошла је демократија, тражим рехабилитацију, узми овај документ и стави га у твоју 

архиву, да га имаш``. 

`` 

-25 јануар  

11. марта - Командант УНПРОФОР-а у Босни и Херцеговини, генерал Морилон, је 

стигао у Сребреницу која се налазила под опсадом српских снага.  

 

Што је изазвало гнев озлојеђених Срба.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рођак Томо Беатовић ( томови 1-4) ми се обрати пророчки:``Чувајте се оних који долазе 

к вама у овчијем оделу, а изнутра су вуци грабежљиви``.  
 

На кога мисли, када ово каже? Да ли је у праву? 

 

 
Генерал Морилон, између Ратка Младића и Караџића. 

 

Окрете ми се , као да ми прети:`` У  имену француског генерала Морилона је реч 

``mort‘‘ ( на француском значи `` смрт``).  

 

Ово сам схватио као његову политичко лингвистичку духовиту пикантерију:`` Његово  

име није довољан аргумент за потпору, да су његове намере у односу на Србе зле``?. 

 

Зар смо ми мала деца, или бића лишена разума, да нам требају страни  миритељи и 

надозорници? 

 

Карте у Босни се муњевито мешају, заратили су Бошњаци и са Хрватима.  

 

Међународна заједница предлаже 2 јануара такозвани Венс-Овенов план за окончање 

рата у Босни и Херцеговини.   

 

У Хрватској се ЈНА бори против снага Хрватске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1993.година. Хиперинфлација у Савезној Републици Југославији  

Ратови, санкције,  унутрашње тензије, урушавање правног система, економски колапс- 

то је слика хаоса у данашњој Југославији. 

У току 1992. године инфлација у Савезној Републици Југославији је износила 19810,2% 

и постигла је светски рекорд за период после Другог светског рата..  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Инфлација се наставила и у 1993. години. 

 

 

Раде  Васић ( томови 1-4) из Узовнице, живи у Београду. Раде се никако не мири са 

безнађем, зближио се са руским патриотама, дали су му чин козачког атамана. А Раде је 

висок и снажан. 

Милан  Младеновић, књижевник, власник издавачке куће Сфаирос је председник 

Конзервативне странке, такође је био и председнички кандидат. Милан је такорећи 

генијалан писац. Али ја као екомомиста и маркетинг стручњак запажам да му недостаје 

довољна умешност у руковођењу његовог личног бизниса. 

Новинар америчке новинарске агенције Швабић, је са мном врло љубазан..Увек би ме у 

њиховој канцеларији примио љубазно, узимао саопштења и даље их прослеђивао у 

Америку. 

CADDY билтен из САД, који уређује Михајло Михајлов, редовно објављује наша 

саопштења. 

 

-1993.година. Рат поретка са суседима, рат са сопственим народом. 

 

Ова држава је у рату са спољњим непријатељима. Ако је једна држава нападнута споља, 

као што је данас угрожена Југославија, онда би се она морала уздати пре свега у себе, и 

у свој народ.  

 

Запрепашћујући су ирационалност и политичко незнање овога поретка, који се граниче  

са тоталном државничком  недораслошћу, уместо да се окрене своме народу и 

становништву, да се оно ојача, и придобије, да се збију редови- власт појачава 

репресију.  

 

Чиме, слаби већину грађана. 

 

На састанку наше политичке странке у Месној заједници Цветни трг у улици Проте 

Матеје, су се на ову тему истински разбуктале страсти. 

 

Шаловић Миладин, ражаловани дипломата, је дошао у сукоб са усташама за време 

боравка у дипломатској служби у Лисабону, Португалија, који су га, према његовом 

исказу, преко својих људи у Министарству иностраних послова у Београду, истерали из 

службе и сместили у затвор.  

 

Миладин је уствари у Амбасади СФРЈ у Лисабону био врста домара, он познаје у прсте 

све занате. Мудар је, како се то каже, као пчелица. Има златне прсте, чега се дохвати, то 

буде урађено савршено. Као ваљан и честит, је био запажен у Португалији  од тамошње 

усташке колоније, која га је ставила на нишан-где год можеш саботирај  способне, 

завађај их, нека се тамо у Југи истребе међусобно. 
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Миладин започе смирено дискусију:`` Неко у врху државе суфлира погрешне потезе, да 

се наводно сада у вакууму рата, треба сурово обрачунавати са политичким 

непријатељима, сатрети их неопажено једном заувек.``. 

 

Застаде, подиже у вис руку огрубелу напорним мануелним радовима, јер од како је 

истеран из дипломтске службе, преживљава обављајући најтеже мануелне послове : ``  

Суштина опстанка, или нестанка једне нације је  у кадровима, у људима. Ако су они 

успешни у њиховим задацима,  све ће бити добро. И обратно. Да се поштује захтев: 

распоред људи према квалификацијама и способностима, у право време и на право 

место``.  

 

Зачух глас из удаљених редова сале:`` 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.``, 

поскочи жустри Пера Бјелановић  

 

``Такви властодршци стварају моћ, славу и просперитет једне нације и државе. И 

обратно, ако не поседују такве особине, они ће државу и нацију убрзано из дана у дан 

водити у суноврат.``, Пера нестрпљиво заврши своју мисао. И седе. 

 

Адвокат Голуб Бакић заступа одавно тезу, да су починиоци безакоња у Србији, уствари 

појединци који су до те мере душевно узнемирени, да су поједини од њих на ивици  

самога лудила: ``Данашњу Србију у нечувеном хаосу и брлогу, изнутра руше 

ирационални, неспособни, морално и духовно извитоперени, и изнад свега очигледно 

душевно оштећени државници, свакојаки формални и неформални моћници.  

Тешко ли се држави и нацији коју воде такви неразумни.`` 

 

Вујинић Десимир мудрачки пројецира глас у целу салу:`` Не ради се ту о обрачуну са 

непријатељима, него о намерном слабљењу нације, да не  може да се брани од њих``. 

 

.`` Зар је могуће да су толике будале да не виде, да тако слабе одбранбену моћ 

државе``?, загалами неко из последњих удаљених редова.`` Ћорава работа се наставља, 

треба их спречити``, добаци и седе љутито..  

 

``Србија је у пожару мржње и порока, јер нема закона и правде. Pavao (Rimljanima 7, 7) 

– Biblija:  Бez zakona greh je mrtaв``, скоро да из редова столица завапи Душан 

Стангачиловић.  

 

Због Душана сам истински тужан, не само да страда он, него и његов син. 

``Овде се односе према људима као да су кромпири``, сложи се гневно са њим  адвокат 

Александар Аца Спасић.``Где је овде урођено људско достојанство? Нема га, бачено је 

у блато.``. 

``Зар они нису  `` далтонисти`` за људска осећања већине, и друштвене моралне 

вредности?. Док нација копни, нестаје такорећи, они само мисле на своје банковне 

рачуне, и како да што дуже сачувају своје страначке и моћничке позиције, да се тако 
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богате. А да народ обмањују, свакодневно узурпирајући медија, и онемогућавајући све 

оне који би хтели да саопште отрежњујуће истине. Не водећи нимало рачуна о 

последицама, о судбинама народа, заслепљени својим  интересима обећавају куле и 

градове, моле народ да сачека,.и  на крају ником ништа. Обећавају тако од 1945.године, 

Обећање лудом радовање.``, Душан Стангачиловић је моралиста, он је на ту тему водио 

расправе са професором Правног факултета Радомиром Лукиће, водећим стручњаком 

за морал у Србији. 

`` Ми у Србији смо имали више правде у Средњем веку за време Цара Душана, у 

његовом Законику је писало-Не суди  по страху од царства ми, него по закону, и тако је 

и било. Тада је Србија била најјача. А данас копни, јер се закон не поштује``, то упорно 

тврди адвокат Голуб Бакић, један од оснивача наше организације. 

`` Лудило, лудило, немам друге речи``, између редова столица прострујаше озлојеђене 

речи професора Филозофског факултета у Београду Мирослава Радовановића, колико је 

оштар у критикама, још је мудрији у проценама. `` Чујмо њихове поруке, погледајмо 

њихове изразе лица, одликују се - потпуним одсуством савести - као једне важне 

особине коју поседују нормални људи. Они ће се служити свим средствима да остваре 

своје циљеве. Обичним људима савест на неки начин служи као кочница, тако да ће 

они већину својих поступака ‗вагати‘, тежећи томе да не повреде друге приликом 

остварења својих циљева. Међутим, без савести у склопу њихових бића, њих ништа не 

може да кочи, осим можда оних правила успостављених у оквиру корумпираног 

правног система друштва и државе чији су они службеници.`` 

Професор Радовановић  пати од једног истинског комплекса, који сам запазио код још 

неких наставних кадрова, који бих ја назвао `` катедра у слушаоници``. Они би у таквим 

приликама када би добили реч на јавним трбинама, почињали да умишљају да су у 

учионици, и почињали би да подучавају присутне, као да су они њихови ђаци или 

студенти.  

Само што ово помислих, схватих да сам био у праву, јер професор Радовановић устаде,  

енергично крочи ка столу на подијуму, стаде поред мене. Наслони руке на сто, и одржа 

кратак час, као да се обраћа његовим студентима:`` Ове психопате болују од једне 

стварне менталне болести, која се може означити као – потпуни и неизлечиви 

недостатак осећања. Потпуно су имуни на последице, које би нормалног човека 

испуниле осећањима срама или гриже савести. Они могу изгледати у сваком погледу 

као нормални људи. Они могу да буду брилијантни, могу да имитирају речи пуне 

емоција, међутим, временом постаје све јасније и јасније да њихове речи нису у складу 

са њиховим понашањем. Лажови! ``. 

Одахну гласно, па настави, скрстивши руке на грудима:`` С обзиром да су веома 

ефикасни, у стању су да обављају веома комплексне радње које су замишљене тако да 
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изазову друге да им ови дају своју подршку за оно што они желе. На тај начин многе 

психопате су у стању да обману масе, да достигну високе позиције у друштву. Тек 

након извесног времена народ ће постати свестан чињенице да је њихов лични успех и 

напредак заснован на гажењу њихових права.` 

``Како је то могуће, зашто их неко не спречи``?, затрепери кроз салу слабашан глас 

клиничког психолога Олге Јевтић.  

Обрати јој се још јачим гласом професор Радовановић, и не само њој, него свима 

присутнима:`` Иако су потпуно индиферентни што се права других тиче, они често код 

других људи веома спретно инспиришу осећај искреног поверења.Укратко, ови 

државници се камуфлирају уз помоћ једне маске трезвености, саосећања,  

добронамерности, биће боље, само мало сачекајте, а онда слично грабљивим 

животињама тихо и неприметно прате своју жртву-народ,  и све више обмањују народ и 

крше његов отпор. Није им то тешко остварити, јер је народ изнурен и обеспомођен, 

искрварио.``. 

Професор Радовановћ охрабрен побуђеном пажњом  настави сампоуверено:``Добри су 

стратези и веома добро се маскирају користећи све врсте речи, гестова лажи и 

манипулација– како би увукли жртву-народ у своју замку. У многим случајевима они 

ће претходно скупити што је могуће више информација о својим жртвама, сазнати све 

њихове врлине, слабости и мане, па ће играти на те карте колико год је то могуће и како 

им то одговара.Познају они добро овај народ. Анестезирали су га .Они су „вукови у 

јагњећој кожи―. Да су на њиховим местима разумни и дорасли, све би било другачије.``.  

Када је завршио овај његов подужи експозе, у сали се зачуо дискретан пљесак 

задовољних посетиоца ове трибине. 

А ја сам помислио, -да ће се зачути повици незадовољних дужином његовог излагања. 

Професор Мирослав Радовановић је из завичаја, из села на пола пута од Љубовије ка 

Бајиној Башти. Људи из тих крајева су мудри, и сачували су здрав дух. Он се нарочио 

бави социологијом беде. А то је врло шкакљива тема за овај поредак.  

Због чега је изложен подозрењима , а у последње време се жалио да му власти праве 

сметње у каријери и бављењу научним радом.  

Овдашња политичка мржња између Срба, има исти опори укус и мирис мржње које се 

сећам из времена Другог светског рата између Срба и Муслимана. 

 

-  
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 Једном приликом сам се предметном судији у аули Палате правде учтиво 

обратио: ``Ne cinite nikad nista sto se protivi vasoj savesti, cak ako to od vas i drzava 

trazi, тако је говорио генијални Ајнштајн``?. Он ме је тада погледао 

полусажаљиво, полу потсмешљиво:`` Сада су друга времена, све се временом 

мења, па и однос грађана према држави. Идите у цркву, у монахе``, скрати 

разговор улазећи у судницу.  

 

`` Али није тако у западним државама, тамо се закон данас поштује више него ли 

икада``, реплицирам . 

 

`` Идите тамо, ко вам брани``, чух његов  љутити глас већ из суднице, и залупи 

ми гласно врата пред носом. 
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-  

 
 

-1993.година.Шта је то породица? 

 
Драгољуб Игњатовић ми је мирно испричао, као да се мири са космичком нужношћу, 

шта је ћеркица његове пријатељице одговорила на питање учитељице шта је то 

породица:  

 

Мама, тата, Драгољуб и ја. 
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Драгољуб Игњатовић. 

 

 
 

``Шта ће бити са нашом породицом ако је тако виде мала деца, какве ће оне бити мајке 

``? , погледао сам га упитно. 

 

Драгољуб је, уместо одговора оборио главу и ућутао. 

 

Најмање једном недељно бих навраћао до стана родитеља у Молеровој улици.Тамо сада 

станују мајка, сестричина Валерија, њен супруг Саша, и њена ћеркица Теодора. 
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Милутин Станковић је драг човек, он је издавач и публициста, и члан наше 

организације. Живео је неколико година у Немачкој. 

 

Гимназијски професор Томислав Глувић је у пензији, станује у Рипњу, и он има сталне 

проблеме са властима. 

 

Милан Живковић из Аранђеловца се лавовски свакодневно бори са криминалцима. 

Недавно су му бацили бомбу на кућу. Он је деценијама био машиновођа, причао ми је 

да је безброј пута прокрстарио Југославију уздуж и попреко. 

 

Милана Поповића, инжењера запосленог у ЕИ у погону у Земуну, познајем још из 

ђачких дана, он се посветио професији, слабо се занима за политику. Врло је опрезан, 

мери сваку реч, посматра ме испитивачки?  

 

Ту је и Вукан , чим би начели политичке расправе, он би се дискретно повукао. 

 

Др. Јанез Ругељ је у Љубљани али би се понекад чули телефоном. 

 

--1993.година. Шешељ и Милошевић. 

 

-  

Слободан Милошевић и Војислав Шешељ. 

 

Шешељ ( тoм 4) поседује типичан српски менталитет. Али зачињен јаким динарским  

набојима. Тадашњу политичку јавну сцену обележио је као изузетан говорник, веома 

брз и јаких живаца, на први поглед готово непобедив у јавним политичким сукобима. 

Он је џин по висини стаса и физичкој конструкцији.  

Срби су народ који је склон да цени мушкарца по његовој  снажној телeсној грађи. 

Увидео сам да, ако је представник неке земље, политичар омањег раста, крхак физички, 

да би наши људи били склони да скоро почну да виде и земљу коју он представља, као 

такву. То јест недовољно значајну, слабу.  

Што никада није  имало било какве везе са стварношћу. А стварало је лошу слику о 

нама  и нашој промућурности. 
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Од како сам се од почетка 1970-их година почео да бавим политиком, што је 

подразумевало честе сусрете и општења са дисидентима, борцима за људска права, и 

званичним политичарима, сам био зачуђен сазнањем да су у дуелима и борбама за 

челне  позиције, обично побеђивали такозвани`` галамџије``, и `` наметљиви, скоро 

агресивни ``снагатори``, да ту неретко не би играли пресудну улогу аргументи и 

мудрост појединаца. 

Са жаљењем сам увиђао да су поједини смирени, углађени  јавни посленици, изузетно 

мудри и патриотски настројени, били управо и највише због тога, потпуно неправедно 

потискивани.  

'Патке легу јаја у тишини, кокошке кокодачу при том као луде. 

Шта је последица? Цео свет купује кокошија јаја.' 

Хенри Форд Други 

Овде на Балкану, изузетно значајна компонента личне самоуверености и представе о 

себи, личног идентитета, је управо стаситост и физички снажна конструкција. И 

такозвана навалентност. 

За време мога боравка у Белгији ( том 3), никада нисам запазио, ниједном, да је физичка 

снага иоле, и било када, импресионирала саговорнике у смислу прихватања нечије 

аргументације, него искључиво снага  аргумената и стручности.. 

Зар је могуће да смо ми незрела нација?  Чини ми ми се да је на делу остатак 

земљорадничког наслеђа и менталитета, тада су били важни они који могу да запну 

физички и да раде на њивама. 

Војислав Шешељ је џиновског раста, риђ, невероватно је самоуверен, ужива да буде у 

друштву стаситих момака, са којима би се поносито прсио, шетајући улицама Београда. 

У неколико наврата сам га видео у УКС ( Удружењу књижевника Србије) у Француској 

број 7, где би разговарао са страним новинарима. Он их је наткривао својим џиновским 

телом. Ја сам живео седам година на Западу, а Војислав није, вероватно није знао да те 

стране новинаре није нимало импресионирала његова необична физичка конструкција. 

Они су га пажљиво обсервирали, са намером да установе основаност његових ставова. 

Уколико би његови аргументи били ваљани, они би га уважавали. И обратно, уколико 

не би били такви, они би га сажаљевали.  

Дружећи се са њим, или посматрајући са стране, видео сам Шешеља, као галамџију, 

наметљивог, повремено увредљивог или чак и агресивног.  

Увек сам се питао: да ли је Шешељ тако самоуверен и дрзак, јер упориште за такво 

понашање налази у својој необичној физичкој појави, отуда сматра да је врста 

супермена,? Пажљиво сам га проучавао да установим, да ли су његова интелигенција и 

аргументи, које употребљава, пропорционални његовој физичкој снази? Да ли његова 

самоувереност има упориште и у његовим умним способностима? Да ли је он и 



70 

 

интелектуално супериоран у поређењу са другима, као што је то у физичком смислу? 

Дали наши људи бивају тако лако збрзавани од њега, зато јер су импресионирани 

његовом физичком снагом? Или пак његовим блиставим умом? 

Недавно смо провели два сата у разговору у ресторану хотела `` Мажестик``, то је 

његово омиљено место где заказује састанке страним новинарима и дипломатама.  

Признајем сам себи ћаскајући са њим, да је он врло духовит,  да је истински козер, и у 

исто време велики шаљивџија. Он тако личи на људе које сам виђао као дете и младић 

у Братунцу, родном месту моје мајке у Источној Босни. Закључио сам да је он ипак у 

души добричина. Али сам, у исто време, био сведок неких његових поступака који су га 

приказивали у другачијој светлости. 

`` Војо, реци ми искрено, када си задњи пут био на Андрићевом венцу ( Канцеларија 

Слободана Милошевића)?, у добром расположењу се слатко и гласно насмејах, имајући 

на уму да је његова странка у коалицији са СПС ( Социјалитичка партија Србије). 

Погледао ме је скоро снуждено, схватио сам да је то за њега шкакљива тема, али сам се 

изненадио када ми кратко рече:`` На њега има врло лош утицај његова жена Мира 

Марковић``. 

Како се усуђује да он, тако близак сарадник Милошевића, тако нештго говори за 

његову супругу?. 

Он ме погледа скоро иронично:`` Твој Милан Панић ( Примедба аутора-тада сам био 

запослен у ИЦН Галеника чији је власник био Милан Панић) је пајац, где он да води 

Србију``? 

 У великој је заблуди, ако тако стварно мисли, можда се шали? Милан Панић је 

генијалан  бизнисмен, мада није такав политичар, што је природно,  јер је тек недавно 

упловио у политичке воде. Он је омањег раста, можда то Воји даје толику 

самоувереност у поређењу са Панићем?. Да ли он зна да је Панић својевремено био 

славан бициклиста у Југославији?  И да је дан данас упркос својих поодмаклих година 

још увек виталан? 

Ја све окрећем на шалу `` Војо, Добрица Ћосић те је подржао у пресудно време, а ти си 

покренуо његову смену ``? . `` Шта хоћеш, био је у Савезној влади са твојим идолом 

Панићем, издао је своје идеале`` 

Он је ипак сјајан говорник, написао је толико ваљаних књига, врло је образован, врстан 

правник. 

Он поседује блиставу интелигенцију. Врста је супермена, признајем сам себи. 

Његов недостатак је што су му нерви истањени, имао је живот препун страдања и 

стресова, жалио ми се да му је здравље начето за време робијања у зеничкој апсани. 

Управо овакви подаци о њему, су ми били на неки начин путоказ, да објасним сам себи 

поједине његове екстремне изјаве и поступке. Једноставно, он је импулсиван, 
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повремено прегрејан, и у таквом стању понекад није у повољној позицији да одвага оно 

што каже и чини. 

А прагматичан политичар не сме себи дозволити да га носе прегрејане емоције и 

напетости тренутака.  

То је та вечита прича о психологији наших људи са Балкана, што их омета да остваре 

њихове интелектуалне и друге потенцијале. То је тај кобни француски израз  Le quart , 

закржљали чапур од личности, уместо бујно процветаног цвета. 

Ипак, очекујем да ће он временом сазрети и успети да отклони своје мане, и стасати у 

смиреног дипломату. 

А шта ако се на његову напету психологију устреме нова тешка искушења и стресови?  

 

-Фебруар 1993.године. Тереза Недин ( Циглар). томови 3 и 4. 

 

Тереза, добро знана посетиоцима познатих београдских кафана Продавачица Библија, 

не пропусти да ме позове на понеко занимљиво предавање у седишту Адвентистичке 

цркве у улици Божидара Аџије. Мене нарочито занимају предавања о здравом животу , 

и саветима о односима у породици.. 

 

Иако сам веран Православној цркви, залагао сам се као борац за људска права за 

припаднике појединих верских заједница који су били жртве прогона. Помињани 

Милош Богадновић ( том 4), припадник Адвентистичке цркве у Београду, је био 

наименован за генералног секретара нашег Покрета за заштиту људских права.  

 

Он ми се поверио да повремено има врло занимљиве разговоре са др. Владетом 

Јеротићем (  томови 3 и 4), те да имају у много чему идентичне ставове. Нагласио ми је 

у неколико наврата, да је др.Јеротић врло толерантан, иако је професор Православног 

богословског факултета у Београду, а Милош је милитантни адвентиста. 

 

 

 
 

 

-27 фебруар 1993.године. Отмица у Штрпцима. 
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                                              Железничка станица у Штрпцима. 

 

Чули смо да се десила некаква отмица у Штрпцима, наводно су припадници српских 

паравојних јединица отели групу бошњачких путника из воза 671 на релацији Београд–

Бар.
  

Имамо врло мало попузданих података да би могли веродостојније закључивати.. 

 

-1 март 1993.године. Нове претње сестри Нади. 

-  
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Никола Сидњенко из Шапца има нерешене имовинске односе, Душан Грујић се залаже 

заједно са мном за повраћај одузете девизне штедње. 

Од пре извесног времена се дружим повремено са рођаком Бобаном Дејановићем, он је 

млад, висок и мужеван, изгледа атрактивно, плав је и врло послован. Врло је отресит.  

Борка Павићевић је супруга адвоката Николе Баровића, сећам је се пре три године, за 

време председничких избора, како је саветовала Николу да наступа у изборним 

промоцијама. Она је то учинила као позоришни врсни редитељ. Тачно је да је политика 

позориште, али ипак другачије од оног класичног. 

 

Март 1993.године. Јездимир Васиљевић ("Газда Језда") побегао у Израел преко 

Будимпеште. 

Настала је паника штедиша "Југоскандика", и нови притисак и на Дафимент банку.  

 
              Газда Језда. 

 

---Март 1993.године. Сибила дошла у Београд. 

Реско је зазвонио телефон на моме радном столу у канцеларији. Као да сам предосећао 

да је то она. Хитро подигох слушалицу нестрпљиво очекујући да сазнам ко ме зове. Са 

друге стране чух из даљине њен радостан глас:`` Долазим сутра у Београда на аеродром 

у 12 часова , немој ме сачекати на аеродрому, долазим таксијем право у твој стан``.  

Мој живот је препун неприлика, врло снажних стресова, на сваком кораку наилазим на 

сметње подмуклих  и перверзних безбедњака, где год  да се окренем свугде око себе 

бих видео проблеме. А притисли несаница и беспарица. Будим се неиспаван и 

забринут, очекује  ме још један нови сив дан, ко зна какве ми нове пакости спремају?  

Када зазвони телефон се штрецнем, шта је сад? 

Зашто они овако презиру и злостављају свој народ? 

Када сазнах да она долази, намах ми се поврати уобичајено лепо расположење и 

животна радост. Заборавих на бриге, али једна мала сенка трепери на моме 

расположењу, као црни лептир на пољском шареном цвећу, једна мала брига избија у 

први план, морам припремити мој врло оскудни стан за њен долазак и живот удвоје 

неколико дана. Помало сам забринут, како је то могуће учинити у моме хаотичном 

стану? 
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Ипак, одлучио сам да изнајмим од једног познаника на два дана стан у Мажуранићевој 

улици у Земуну, која излази на Земунски кеј.   

Имам 57 година? Да ли ја имам право у овим годинама да се дружим са тако 

привлачном женом, и да водим такав живот? Поготову у данашње време, када се нација 

и држава налазе на низбрдици?   

Сетих се јула 1971.године, када сам се био вратио из Белгије, спазио сам у листу 

Политика, мали оглас: Привлачна плавуша, 57 година, жели да упозна мужевног 

партнера. Тада сам ту жену, која је дала тај оглас процењивао као сенилну, недовољно 

оријентисану у времену, простору и према другима. Врсту особе без достојанства . 

А ево како се ја понашам данас у тадашњим њеним годинама? Да ли би неки млад 

човек, или младић, када би се упознао са овом мојом данашњом интимном ситуацијом 

са Сибилом, и како се ја у њу уживљавам, или у њој налазим задовољство и заборав, 

закључивао исто тако о мени, као што сам ја био закључио о тој плавуши ( офарбаној)  

из 1971 године?  

Нешто се десило са нашим поодмаклим  генерацијама, не само средовечни, него и стар 

ији, се понашају младалачки?  

Из радозналости сам посетио дружења старијих и пензионера у Дому Војске 

Југославије, у Дому ваздухопловства у Земуну, у појединим кафанама где се окупљају 

пензионери. Чим оркестар засвира мелодију за игру, са столова поустајаше енергично 

седе и ћелаве мушке главе, већина су прешли  6о или 70 година, устремише се као 

копци према  својим изабраницама, зграбише их за руке, око појаса, и поче урнебесно 

увртање, скакање и дрмусање.  

Те старије и старе госпође постадоше у трену шипарице, увијају се, савијају 

младалачки, кикоћу, а када  седну, би се све страсно  задихане дошаптавале иза леђа са 

својим пријатељицама за столом:``.Ено га онај са брчићима, види га како ме гледа, ама 

само да ме зграби, на.........бала сам``. Чух једну добро држећу плавушу, има најмање 

седам банки, знам је са Аде, она је судија Врховног суда у пензији, шапуће 

накарминисаној мало пунијој дами поред ње:`` Зове ме у стан на пиће, овај што ме 

малопре биро, шта да му кажем``? А ова накарминисана јој одбруси: ``Шта ти се може 

лоше десити, ништа, само можеш би је ... на.`` 

Такси се зауставио испред мога изнајмљеног стана у Мажуранићевој улици у центру 

Земуну, стотинак метара од Земунског кеја.  
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Земунски кеј –обала Дунава. 

Недалеко се налази њен стан у вишеспратници што гледа на велико издужено Ратно 

острво.( том број 4). Сада у њеном оближњем стану станују две младе скромне девојке 

из њене цркве, које она ословљава са `` сестре``.  

Оне би ми се понекад јавиле телефоном, скоро нечујне, крајње скромне и побожне, 

позивајући ме на њихове верске састанке, који би били одржавани у приземној згради 

која припада Адвентистичкој цркви у Орачкој улици у Земуну.  Тамо бих понекад срео 

Милоша Богдановића ( 4ом 4) и Терезу Недин Циглар ( том 4)., популарну продавачицу 

Библија. Адвентисти су мирна паства, разумни и скрушени људи, који су у овим 

тешким временима нашли мир и спокојство које им тако издашно и наглашено нуде 

просторије ове цркве, пуне тишине и људске топлине.. 

Она је остала само два  дана. Сестра је све боље, сазнах.  

Сибила ме је изненадила када је из кофера извадила перику и велике наочаре са 

пространим жућкастим оквирима. Ставила је све то на своје лице. Сада је преда мном, 

била нека друга особа. Када год би повремено напуштали стан, она би  тако мењала 

свој лик. Плаши се да је не препозна силеџија. Не зна се где је он сада?. Посетили смо 

њену мајку у Дому за старе на Бежанијској коси. Она се релативно добро држи, али је 

притискају тешка обољења. Сибила ми сада предложи да нађемо неки други дом за 

њену мајку.  

Када би се накратко прошетали Земунским кејом, она би успорила ход и дискретно 

подизала поглед ка прозорима њеног стана. Срели смо њене подстанарке у малом кафеу 

на обали Дунава. Оне су задовољне станом, а о ономе од кога она страхује, не знају 

ништа поуздано. 

Сибила ми је пружила Библију у којој је писало:`` Љубав, радост, спокојство, стр 

пљење, доброта, вера, владање собом`` Галате 5:22-23. Она ме погледа држећи књигу у 

руци, као да је адвентистички проповедник:``Волети, то захтева разумевање, праштање, 

жртву и међусобно поштовање``. 
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Слушао сам је без речи. `` Љубазност и добро расположење, владање собом, тон гласа и 

начин обраћања, све то гради стабилно међусобно поверење. Није то лако, треба много 

стрпљења и самоконтроле``. 

``Велика истина.! Људи су озлојеђени, осећају се да их неко злоставља. Па сад да се још 

неко избрецне``, изразих слагање. ``Али ми овде живимо у неком измењеном свету, где 

су традиционалне вредности изокренуте наопачке. Људи су нервозни, неће нико никог 

да трпи``, додадох. 

`` Да, али су људи и данас, више него ли икада, упућени једни на друге, требају једни 

другима да преживе  ова тешка времена. Треба да буду умешни да открију како могу 

једни другоме помоћи. У оваквим тешким временима су најбољи лек доброта и 

поверење, лепа реч и гвоздена врата отвара, без мрштења и нервозе``, она као да ме 

појасни. 

`` Ако многи то не желе`? поставих јој питање. 

`` Криза морала је најсложенија и најопаснија, а то је овде по среди, док људи не 

оздраве духовно, нема препорода и спаса``, изриче као да пресуђује. 

`` Народ је запао у дубоку духовну и моралну кризу без своје кривице, у то га је гурнуо 

полувековни комунизам``, као да је чикам. 

`` Овај народ је био побожан, вредан, веран и поуздан, сада се изменио то је тачно. Како 

га вратити у првобитно стање``'?, пита се и она, као и ја. 

 

``Нежност је скоро нестала у међуљудским односима, а то је најважније, поготову 

између мушкарца и жене, нежност се свела на масаже и пипкања``, питам је. 

-  

`` Нервоза, изнуреност, бриге, беда, уместо владања собом јавља се импулсивност,  

увреде, повређене сујете, многи су смалаксали, без енергије``, као да чита моје мисли. 

`` Нација је изнурена, остарила, у беди, у дубокој кризи идентитета, на ивици нервног 

слома, те су жене и мушкарци постали нетактични, увредљиви једно према другом, 

губе поверење, овде царују дубоко поремећени односи међу половима, све се своди на 

материјалне интересе, нема истинске љубави, не могу да се међусобно подносе, лакше 

им је када су сами. Говоре о правом сексу, то је у оваквим околностима често 

проблематична претпоставка``, потстичем је. 
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`` Содома и Гомора, у тим градовима отац се пео на своје две ћерке``, окрете ми се 

упитно. 

`` Душе и мушкараца и жена су препуне сећања на претрпљене увреде и ране 

непажљивих партнера, напад је слабост, царује неразумевање, они се не разумеју, што 

гура и једне и друге у изолацију``, износим моје виђење. 

`` У Београду, милионском граду су се сучелиле две војске, Мушкарци и Жене, уместо 

да се воле, сумњиче се и зазиру једни од других``, она дели моје мишљење. 

`` Разводи су масовни, продужени целибат, многи опстају у браковима јер немају 

услове да живе одвојено, живе у паклу свађа`` 

``А шта је са читавом армијом превремених удовица, београдским улицама промичу 

жене у црној одећи``, питам ја њу.  

``Где је овде Бог``? упре у мене поглед. ``  Историја нас учи, да друштва где је дошло 

до масовних распада породица, постепено пропадају, историчари кажу да је зато 

пропало Римско царство.``. 

Зар мудри и лукави Латини, да тако себи нештго дозволе? Била су тада друга времена, 

извукли су они поуке, данас у Европи намање развода има управо у латинским ка 

толичким земљама. 

Њени аргументи су неумитни: `` Када породица слаби,  деца се окрећу дроги, насиљу, 

цвета младалачка деликвенција``. 

Узе Библију и поче да чита: `` ПОСТАВИЋе  ИМ МЛАДЕ ЗА ШЕФОВЕ, ЊИМА ЋЕ ЗАВЛАДАТИ ДЕЦА. СВИ 

ЋЕ ПОЧЕТИ ДА ПРОГОНЕ СВЕ, И СВОЈЕ БЛИЖЊЕ. МЛАДИ ЋЕ НАПАДАТИ СТАРЦЕ, НИШТАВИЛА ЋЕ БИТИ 

ОДЛИКОВАНА (Esaïe 3 :4-5). 

Слушао сам је врло пажљиво, зар је могуће да је то речено у тим далеким, библијским 

временима, а сада се баш тако овде дешава?. Изгледа да се историја понавља.?  

Она је запазила моју јаку концентрацију и наставила:`` У Новом Тестаменту пише- да је 

Апостол Павле саопштио: У последњим данима ће настати тешка времена. Људи ће 

постати себични и заљубљени једино у новац, хвалисавци, самољубиви, богохулни, 

устаће против својих родитеља, постаће незахвални, неверни, безосећајни, 

клеветници, застраниће, постаће сурови, непријатељски настројени према разумним, 

издајници, нелојални, сујетни, више ће им бити до задовољства него ли до Бога, навући 

ће маске наводно сажаљивих.  

`` Луцифер све чини данас да руши морал и породицу, тврди да је човек настао 

еволуцијом``, сазнајем од ње ново, понешто сам чуо од тога.``Луцифер агитује да данас 

могу живети заједно више људи и жена у истој породици, или саветује љубав између 

особа истог пола``, наставља она.  
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Луцифер. 

`` Није љубав само сексуално задовољство, истинска љубав значи заједничке наде и 

планови, ``, то је њен став.`` Мушкарац је стуб породице, пример самодисциплине, 

треба да се покаже да је јак, да би могао победити своје жеље, и усмеравати своја 

стремљења, да буде пример својој деци, чиме ће стећи њихово поштовање, љубав и 

дивљење``, она је тако мудра.  

Да ли ми она ово саветује? Овакве речи би ми личиле да излазе из уста неке старице, 

или анемичне женице, а она је нешто сасвим друго, бујна жена која ужива у 

нежностима. Да ли је она дволична? Зашто се толико везала за мене поред толиких 

других ? 

Последњи дан смо дуго шетали кејом поред Дунава. Отпутовала је, улазећи у такси 

Осматрала ме је тужно. Али са надом. Гледала ме је заљубљено као када смо се срели 

први пут. Опет ми је казала тихо:`` Ти си најбољи од свих``.  

Признајем сам себи да ми овакве њене повремене речи изузуетно годе, стицао бих ново 

самопоуздање и веру у себе. А шта ако није искрена, можда ми због нечега ласка?   

Ко је у праву, Бајрон који рече:- Muškarac je najslabiji kad mu lepa žena šapuće da je 

snažan, или су за мене водић речи  Matejа  из Biblijе: O ženo! Velika je вera tvoja! Neka ti 

bude kako želiš. 

 

 

  

 

 

-Март 1993 године-Сребреница, Братунац. 
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У Другом светском рату у Источној Босни је било много невиних српских жртава, 

укључујући Братунац и Сребреницу ( том 1). Нико никад није због тога одговарао. Те 

ране из другог Светског рата још нису  зарасле.  

 

Наишао је овај рат. Источна Босна  поред Дрине,  Сребреница, Братунац, Зворник, 

Бијељина, Јања, све су то места на ободу Србије, која је одмах ту, само преко Дрине..  

 

Треба знати да су  близу ових рубних босанских насеља још увек снажне формације 

ЈНА ( Југословенска народна армија) , СУП ( Скретаријат унутрашњих послова) , СДБ ( 

Служба државне безбедности), лоциране у оближњим местима у  Србији.  

 

После пола века комунизма, у овом делу Босне су остали мржња и  незнање. 

 

 
Сребреница. 

 

У једној овако запаљивој ситуацији су потребни изузетна тактичност, промишљеност, 

дипломатичност свих уплетених страна. Јер српско становништво није заборавило 

ужасе Другог светског рата, претрпљене огромне жртве, а да нико због тога није 

одговарао.  

 

И Муслимани имају своја виђења о прошлим ратовима.  

 

Али се овде не барата са чињеницама.Истина није установљена.  

 

Обе етничке групације су отуда склоне да виде прошлост на свој субјективан начин. 

 

Има још нешто, пола века комунизма је дубоко поделило обе етничке групе, многе 

повредило, или унесретило.  

 

И Православци и Муслимани су склони да погрешно закључе, да их је за време 

репресивног комунизма унесрећивала друга нација.   

 

Иза незнања остају руине.  

 

А сада се овде опет прети Србима. Али и Муслимани имају њихову истину. 

 

Осећам да у ваздуху трепери све присутнија  затрована нетрпељивост, да тензије расту 

на обе стране, чули би се ратоборни позиви на реваншизам. 

 

Има овде на Балкану неки флуид у ваздуху који немушто и невидљиво дражи људске 

хипоталамусе. А тамо је седиште инстинката.  
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То тако лепо објашњава Фројд: СЕДИШТЕ ДЕМОНА. 

 

Комунисти су били сувише самоуверени, били су дубоко убеђени у њихову 

непогрешивост и вечиту владавину. 

 

Сада је се ствар отела контроли. 

 

Није много требало да варница запали пожар међусобних клања. Насер Орић, бивши  

кадар Милошевићеве  полиције, који је и мене својевремено приводио у просторије  

ГСУП-а у Београду у улици 29 новембра.  ( том 4), према  тврдњама и сведоцима,је 

починио тешке злочине у српским селима (Кравици  и другим.). 

 

Што је била фатална грешка која је изазвала каснију претерану реакцију Срба у 

Сребреници.  

 

 
Насер Орић. 

 

``Криви су они који су досули уље на ватру, још нису биле зарасле ране из Другог 

светског рата``, поверио ми се рођак из Братунца Томо Беатовић увече у кафани у 

србијанској Љубовији, једва га чух, његове речи заглуши кафански оркестар и резак 

глас певачице.  

Тужна је ова данашња Љубовија, кафана где се игра лото у главној улици је препуна. 

Спазих малопре у пролазу, мој летимичан поглед залута кроз пространи излог, у 

унутрашњости су нагнути над столовима упорно седели избледели људи, надајући се у 

безнадна времена, да ће добити на лутрији. 

 ``А до јуче су вредно радили на њивама, и били берићетни домаћини. Шта је ово сада`` 

?, упре прстом рођак ка њима. 

Намршти се када зачу промукло кревељење кафанске певачице:`` Даје лош пример 

младима, нестадоше оне наше праве народне песме, нема више Саве Јеремића, Данице 

Обренић, Радојка и Тине Живковић, Царевца, дођоше неки нови, има и међу њима 

добрих певача и певачица, али на сваком кораку оријентална арлаукања, као да смо у 

Индији`` 

Слажем се са њим, али не желим вечерас да начињем ову тему. Само кратко додадох:`` 

То је сада мање народна а више компонована музика, она ранија је била префињенија, а 

ова данашња почиње да све више нагињу кичу``. 
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:`` Та међусобна мржња Муслимана и Православаца у Босни је дубока, вековна, постала 

је скоро наследна``., зна он то добро, осећа као Братунчанин, Босанац. 

`` Да, али има нешто друго, имам моје објашњење те мржње:`` Хормони то производе, 

хипоталамус, нешто се дешава на Балкану, што заголица хипоталамус,  направи 

нечувену каљугу``.`. `` Али није тако само у Босни, погледај афричка племена, 

Индију``.  

Мене занима да од њега, мештанина, инсајдера, чујем каква је била улога међународне 

заједнице, Нато, војног контигента француског генерала Филипа Мориона, холандског 

корпуса и Томаса Кареманса, српских паравојних формација, војних снага ЈНА, 

бошњачких војних снага, њихових паравојних формација?   

 

Само један врло значајан детаљ: у Братунцу су нађени спискови, неко их је доставио 

Србима, који наводно потиче од братуначких Муслимана, у коме су набрајани локални 

Срби које треба ликвидирати. Слични спискови су дотурени Муслиманима, са именима 

локалних Муслимана које треба ликвидирати.  

 

``Ко је саставио ове спискове``?, поставих му директно питање. 

 

Рођак није умео да ми одговори ваљано на ово питање. 

 

Када сам од Братунчана сазнао за ову гнусну ујдурму са списковима, схватио сам да 

неко припрема  огроман пожар.  

 

Ко, зашто?  

 

Само је  чекана варница, која ће  га потпалити.  

 

Било је много пиромана, али ће фитиљ бурета барута запалити управо онај, који је 

почео да убија Србе у Кравици и околним братуначким и сребреничким селима.  

 

Он је главни кривац .Неко га је нахушкао?  

 

``У Братунац је дошла однекле група тајанствених арогантних Муслимана, хоће да 

заузму зграду општине под своје, да заузму кључне позиције``, упознаје ме са за мене 

врло занимљивим детаљима рођак.  Настави забринуто:`` Срби изложени опасности су 

одмах позвали ЈНА, која је дошла из оближње Србије да заштити Општину Братунац. 

Замало је пала крв`` 

 

У једном селу код Братунца једна постарија Српкиња је била рањена, кретала се у 

колицима, у селу су остали само Муслимани, ову јадну жену су сурово понижавали, 

вукли је у инвалидским колицима,  ко наиђе од мушкараца заустави колица, задигне јој 

ноге. Било је  много понижавања Срба.  

 

Све је било срачунато да плане масован крвави обрачун. Да се запали рат у БИХ.  

 

Тако је дошло и до обрачуна у Сребреници, који је свесно изазван и програмиран. 

 

``Ко је то учинио``?., мене ово највише занима.  
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``Било је одлучено да плане рат, да се растури СФРЈ, створе нове државе. Вековна 

стратегија DIVIDER ET IMPERA, балканизација, да се створи нови MAGNUM 

CRIMEN, је однела превагу``, тако он процењује.. 

 

Питао сам га:`` Зар да се понови Други светски рат, зар наши људи, и Православци и 

Муслимани, нису извукли поуке из прошлости, испада да смо ми абориџини, незрели и 

недорасли, да нас други мире, на крају ће нам поставити стране надзораватеље и 

стараоце, као оним умоболнима``?  

 

`` Е мој рођаче ``, погледа ме oн тужно, сажалих се, био је обеспомоћен, као 

нокаутирани боксер у рингу, који покушава да се придигне лактовима руке `` Ко је 

питао народ, удружили се овдашњи Пси рата са свакојаким лопужама, и 

Православцима и Муслиманима, да заваде, па да се у свеопштом метежу рата обогате``.  

 

То је управо устврдила Ејн Ренд, домаће елите заваде да би профитирале. 

 

``Шта може народ, одлуке доносе политичари, да ли они потпаљују рат намерно, или из 

незнања, недораслости``?, питам га.   

 

`` Има међу политичарима на обе стране разумних, али су се међу њих увукли ратни 

профитери, они су најгори``.. 

 

Ово је врло прљави рат. 

 

Поводом гласина да су српски војници починили силовања, пљачкали, он се  замисли:`` 

На делу је смишљена саботажа, са циљем да ослаби морал и дух наших војника, да их 

порази на тај начин, да их наведу на недоличне поступке, да тако по први пут од како 

постоји овај свет и српски народ, наши војници који су вековима били најсветлији 

примери чојства и јунаштва, сада буду по први пут приказани као  отпад од части и 

јунаштва Небеске Србије``. 

 

`` Већина наших бораца су се томе одупрли, сачували славни лик српског војника, 

сигурно да је било злоупотреба, дошло је до мобилизације оних који су били  у 

психијатријским установама, наркомана и алкохоличара``, упознајем га и са овим 

податком. 

 

``Посебно су занимљиви за анализу они који су силовали жене друге националности. 

Откуд ово? Срби то нису никад радили``? , хоћу да сазнам како он то сагледава. 

 

`` Светили се једни другима``, слегну он раменима. 

 

Желим да му предочим моје искуство:`` Приликом посета затворима, могао сам 

запазити да када супруге политичких,  и других затвореника, одлазе са посете 

мужевима, да их затворски стражари наочиглед мужева штипају, неке би вриштале од 

задовољства, хтели су да тако понизе њихове мужеве. Знам добро сплетке, или 

истинске злоупотребе, са породицама супругама, супружницама, скоро је правило да су 

они који се не свиђају властодршцима, а њих је све више, врло много,  бивали изложени 

свакојаким понижавањима, њихове породице су биле растуране, деца потстицана 
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против родитеља, супруге навођене  врло подмукло на прељубе. Неоподбни мужеви су 

били претварани у рогоње``. 

 

Ово рођаку изгледа да није било довољно познато, иако је и он био разведен, желим да 

га освестим и подучим:`` То су за време комунизма доживљавали и поједини борци из 

паравојнх формација обе националности,  поготову јер су многи тамо покупљени из  

политички омражених и растурених породица, или су они лично били понижавани на 

такав начин, или њихови очеви, мајке, перверзни прогонитељи су им разбијали 

породице , рушили љубав. ``. 

 

``Тај осећај дубоке понижености је био присутан у душама многих, тамо је таворио, 

сјактио болно, изазивао бес, тињао.То је било више у потсвести, него ли на нивоу 

свести``. 

 

Рођак ме је посматрао испитивачки. Наставих:`` У ратовима на терирорији бивше СФРЈ 

дошло је до активирања ових болних потиснућа. Бес се излио на жене других 

националности, не само на Бошњакиња него и на Српкиње, Хрватице, можда и 

Албанке. Мени се чини да у овој области треба трагати за узроцима насталих масовних 

силовања. За све је крив комунизам.``. 

 

``Неки кажу да то ипак није било  тако лоше, јер су уместо што су биле силоване,. 

могле бити убијене.``, настављам лекцију рођаку. 

 

Он ми се окрете значајно:`` Тога има, али и још нечега другог, Турци су вековима 

силовали незаштићене Сртпкиње, и Албанци на Косову, па су сада Срби можда хтели 

да им се свете``. 

 

`` Није то добар начин, то је инфантилно, мржња рађа мржњу``, закључисмо наш 

разговор. `` Бошњаци нису Туци, то не иде``, додах на крају. 

 

 
-9 март 1993.године. Сусрети у Амбасади Француске. 

 
Од 1971 године контактирам стране дипломате и новинаре ( томови 3 и 4). Од тада 

повремено срећем и поједине француске дипломате, они су према мени увек били 

благонаклони, радо би ме саслушали и казали понеку љубазну и охрабрујућу реч. 

Поготову јер говорим француски течно, а мој рођени брат др. Велибор Крсмановић, 

биохемичар, је редовни професор на Државном универзитету  у Лиону, престижни 

научник, има двојно држављанство. Њих, као и друге западне дипломате, занима како 

се овде поштују људска права. 

 

Већ, извесно подуже време ме прима на разговор у згради Амбасаде у Париској улици, 

Саветник Амбасаде господин Арно. Господин Арно је средовечан, средњег раста и 

витак, светло смеђ, има мудро лице и проницљив поглед. Човек таквих особина би 

требао бити можда понекад и преозбиљан, или намрштен, претерано самоуверен, или 

строг?. Господин Арно није такав. Он је увек врло пријатан и расположен за разговор, 

остајао би са мном ћаскајући и по читав сат. 

 

-Март 1993.године.- Мушко-женски разговори о женама и мушкарцима. 
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Наша чланица Л.Л ( замолила да не обзнаним  њен идентитет), нам је дала за наше 

окупљање празну кућу у увученом дворишту у Кумодрашкој улици, тамо близу стана 

Вере Бљајић Карагић. ( том 4). 

 

 Сада смо могли не само да дискутујемо као досада на брзину, него и да се опустимо и 

дружимо на миру.  Састајали би се увече у великој дневној соби, пространо је и топло. 

Када би завршили наше теме људских права, поседали би уз пригодан напитак, и 

разговарали мало више о свакидашњим темама. 

 

Душан Стангачиловић је жива енциклопедија. Такорећи нема иоле ваљанијег човека у 

Београду, кога он не  би познавао. Због нечега се поведе реч о  односима жена и 
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мушкараца. Сви се слажемо да влада изузетна нервоза, праћена поремећајима 

комуницирања и међуљудских односа. 

 

Душан  Стангачиловић  наче тему:`` Оженио се момак у моме комшилуку, крете млада негде, пита је 

свекрва: Ћери моја где ћеш``?. Она се скоро и не осврћући се на речи свекрве јој одбруси:`` Идем на 

еротску масажу``. `` А шта ће ти то, имаш ти сада мужа``?  Позавађаше се већ првог дана такорећи.   

 

Настави смирено: ``Изменио се свет, дошла чудна времена. Људи су заборавили на Божји аманет. 

Petar , у Prvој poslanicи  у Biblijи посаветова младе:   Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, 

kićenje zlatom ili oblaĉenje haljina. Nego: ĉovek skrovita srca, neprolazne лepote, blaga i smirena duha. 
 
 
 

 

Женствена и вижљаста Љиљана Игњатовић, економиста која је изгубила радно место у 

једном министарству као `` неподобна``, јер није била члан Партије, хитро приђе радио 

апарату, зачу се мелодична и сетна песма младе Муслиманке, која се жали да  су је 

удали за старца, одјекивало је просторијом: 

 

Дадоше мене младу за стара.  

Да му ја седу браду милујем. 
 

Милутин Станковић одмах прокоментариса ову мелодију:`` Господине 

Стангачиловићу, данашње жене не занимају псалми из Библије, њихова срца траже 

мушку чврсту руку и финансијску стабилност.`` 

 

``Није тако само данас, тако је одувек,  природа тражи своје, али ово данас је нешто 

друго, дођоше нека судња времена``, резигнирано ће Стангачиловић. 

 

Рајка Радивојац ( том 4) је новинар, она је привлачна плавуша интелигентног лица. 

Иако је стално забринута због ћерке коју шиканирају професори у њеној школи, овога 

пута се опусти, и скоро да се насмеја:`` Нађени су папируси из Старог Египта, пре 

неколико хиљада година, пише на њима: жене су постале неверне``. 

 

Као да је зналачки хтела  да распламса живу дискусију о женама?.  

 

На крају се расправа почела бавити и мушкарцима. 

 

Душанка Бојичић ( том 4) је гимназијски професор српског језика и књижевности, 

председница Друштва за неговање лепог понашања, писац неколико књига, она је врло 

начитана, Душанка сматра да су мушкарци и жене различити:`` Мушкарци су са Марса, 

а жене са Венере, још је Балзак устврдио: ``- Zivot muskarca je slava, zivot zene - 

ljubav.``. 

 

Миша Костић ( том 4), новинар Радио Београда, је и надарен писац, написао је на 

основу документације добијене од мене запажен роман`` Лудница``, главни јунак је 

Радомир Вељковић ( томови 1, 2, 3 и 4), у коме и мене спомиње поименце. Он се обрати 

фамилијарно Душанки:`` Ама жене би хтеле да им све титрамо, није твој Балзак за џабе 

казао: Zene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo.  
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Мужевни Милиша Дакић исприча виц о свицима:`` Расплакао се свитац, мислио да је 

свитац, а оно био опушак``. Милиша је син чувеног црногорсог четничког војводе, 

долазио је код мене још док сам становао у Похорској улици на Новом Београду. 

Сазнао сам тада да је његов отац за време Другог светског рата био у пратњи енглеског 

официра, који је био при тадашњем четничком покрету у Црној Гори. 

 

 Аца Влашки ( том 4) се насмеја гласно:``Дуга коса кратка памет. Неки мозгоња рече- 

Zene naviknute da misle su zene na koje se obicno ne misli. 

 

Милиша Дакић очигледно има намеру да унесе весеље у овај преозбиљнн  скуп.  

 

Негде у неком ормару плава Надежда Кијановић  нађе пуну флашу вискија, стави је 

весело пред нас, зазвекеташе стаклене чаше. 

 

Милиша настави упорно: Bob Houp казао-Jedno ne razumem: ţene su sve više gole, a 

modni kreatori i proizvodjaći tekstila posluju sve bolje.`.  

 

На шта се сви расположени весело насмејаше. 

 

Неко кратко прокоментариса:` Шта Бобу Хоупу, комичном патуљку, преостаје него да 

се шегачи са женама, друго ништа и не може``. 

 

Небојша Ђелошевић ( том 4)  износи своје мишљење о женама: - Na svetu ne postoji 

nista kao sto je ljubav udate zene. Na zalost, ozenjeni muskarci takvu ljubav nikad ne srecu. 

Али Жан Габен даје добар савет:`` Лепа жена добра недељу дана, добра жена лепа цео 

живот``.  

 

Надежда Кијановић ме запита да ли може да се јави кући. Окрете телефон, само хукну: 

`` Морам одмах да идем, десила се трагедија, муж се обесио у купатилу``. Брзо се обуче 

и сва усплакана одјури на такси, станује на Новом  Београду.  

 

Сви смо потрешени ућутали. Био сам дубоко растужен, њен муж је синоћ био овде. 

Плав снажан средовечни човек, врло драг и разуман, Црногорац, официрт ЈНА у 

пензији, истомишљеник. Синоћ је био расположен. Ничим, није давао било каквог 

разлога  да се тако нешто може десити.  

 

Љубиша Благојевић ( томови 2, 3 и 4) је интелигентан, висок и снажан. Докторирао је 

економију на Сорбони, полиглота, има добро плаћен посао, кола. Он се сложи са мном, 

када ја казах да живимо у ери превласти мушкараца:`` Стално неке мисли мушкараца о 

женама, а где су мисли жена о мушкарцима``?. 

 

Жене се сложише са нама. Али нестаде оне почетне живости, сви су били потрешени 

вешћу о самоубиству супруга Надежде Кијановић.  

 

Присутни почеше да се спремају да оду својим пословима.  

 

Љиља Игњатовић поче да скупља чаше са стола, понесе их ка судопери, чух млаз воде, 

испира их. Онда узе метлу да почисти стан. . 
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Док су они излазили, прошапута ми, овога пута је била самоуверена, што ме изненади, 

обично је стидљива  и несигурна у себе:`` Пре него што смо дошли у Београд из 

Пирота, тамо сам имала најзгодније фрајере``.  

 

Њен отац је официр ЈНА у пензији, сада живи са њеном мајком у викендици на обали 

Дунава, а Љиља  и њена сестра станују на високом спрату у двадесетоспратници на 

Бањици. 

 

Љиља поче брзо да окреће дугмад радија, муњевито су се мењали тонови, схватих да 

она тражи пригодну музику. Нигде не нађе оно што тражи. Заустави руку, зачу се стара 

народна изворна песма: Узми пушку па ме уби, боље него да ме други љуби. 

 

Тргнух се благо. Ову песму смо управо Сибила и ја чули, исто овако ненадно, када смо 

се срели у Глифади, у предграђу Атине.у Грчкој. Пред очима ми је сада био драги 

Сибилин  лик, њене сетне очи су ме упитно мотриле.  

 

 

-Април 1993.године. Људске жртве испред Дафимент банке. 

 

-  
               Дафина Милановић. 
 

Када бих пролазио поред филијале `` Дафимент банке`, обично бих виђао дуж тротоара 

дуге редове. Београђани су били привучени лажним обећањима и каматама, знао сам да 

је то била још једна лаж .Нажалост, има прилично лаковерних. 

 

Београдом се пронесе:  Један погинули и четворица рањених у окршају старих и нових 

радника обезбеђења у "Дафимент" банци. 

 

8 априла  ове године ( 1993) гомила гневних Срба није допустила француском генералу 

Моријону да уђе у Сребреницу. О томе нисам разговарао са господином Арно.  

 

Званични курс динара се вртоглаво мења. 

 

 

-16 април 1993.године. Допис међународним организацијама у вези заплене 

девизне штедње. 
 

Наша организација је прва, пре свих, ставила на дневни ред питање заплењене штедње. 
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- 

 

 
-6 април 1993.године. Потребна им је помоћ. 

 
Како помоћи тим људима који се злопате, које прогоне? Шта учинити за њих? 

Откуд оволика мржња поретка према невиним људима? Откуд садизам?  Огромна 

већина тих несретника су невини људи, а перверзни поредак их тако злоставља?. Не 

само њих, него и њихове ближње?. 

Мене обрадује да чујем од других, да и они мисле исто што и ја. На јавној трибини у 

УСК у Француској број 7 , писац и саборац Милан Младеновић је употребио реч 

некрофилија: `` Они мрзе човека, њима влада страсна склоност за уништавањем и за 

разарањем ради разарања. Погледајте изразе њихових лица на телевизији, видећете 

једино зло,  ништа друго``. 

 

- 
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-  

 

 

-  

``Доктури``-безбедњаци. 
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-  

-  
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-  

- 

- 

- 

- 

- 
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-  

 

 

 

 
-16 април 1993.године. Покварена писаћа машина у ИЦН Галеника. 

 

 

 
 
СДБ –Служба државне безбедности, што се може видети и из претходних томова, се 

опако устремила на нашу организацију, и на писца ове књиге, укључујући судске 

прогоне, лаћајући се утамничења, прибегавајући сметњама на радном месту, 

ускраћивањима изборних права, медијској блокади, све до опасних напада на лични и 

породични интегритет, и лично здравље.  

 

Остављам читаоцима и њиховој проницљивости да процене о чему се ту ради?. 
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Неколико пута сам затекао у стану поломљена слова моје писаће машине. Када сам 

данас ушао у моју канцеларију у ИЦН Галеника и сео за писаћу машину, установио сам 

изненађен да су и у њој била поломљена поједина слова.  

 

Зар је могуће са у овом предузећу чији је власник Милан Панић, амерички 

држављанин, се овако нешто дешава? Јасно ми је, ја сам за њих `` амерички човек``. 

 

 

 
 

 
 

 
 

-Аpril 1993.godine . Motivi represije i progona gradjana 

 

Povodom objavljivanja podataka o zrtvama progona dobili smo vise poruka dobronamernih 

pojedinaca iz zemlje i inostranstva .One se svode na to:ZASTo vlasti progone te ljude, sta su 

ucinili, da li su krivi, kolika je rasirenost te pojave. I svi se pitaju STA CINITI? 

 

Odgovarajuci na ova pitanje zelimo da predocimo  ono sto cujemo od stradalnika , sto je 

danas vecina gradjana nase zemlje, to je da nas oni stalno pitaju  odkako se bavimo zastitom 
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ljudskih prava na drustvenoj sceni, ,a to je od 1975 godine: ZASTO NAS PROGONE, NISTA 

NISMO UCINILI. A zatim neki otresitiji i koji su razmisljali o tome opet kazu 

nama:PITAJTE VLASTI DA VAMA ILI NAMA KAZU STA SMO TO UCINILI STO IH 

NAVODI DA NAS PROGONE, PA DA DA TO NE CINIMO? 

 

Pozivamo poredak na celu sa tajnim sluzbama i Slobodanom Milosevicem da kazu zasto ove 

gradjane progone, neka nama kazu sta su to ove osobe skrivile, one ce odmah prekinuti da to 

cine.? 

 

Dolazimo na pitanje motiva represije? 

 

Sigurno je da ce poredak da se obracunava sa neprijateljima i rivalima. To je sa tacke gledista 

drzave opravdano, makoliko to bilo nehumano.( razume se i ovde ima nepotrebnih 

preterivanja). Ali uvid i analiza ovih slucajeva i prirode i metoda krsenja ljudskih prava 

pokazuju da se ne obracunava samo sa neprijateljima nego i sa mnogim drugima. Da li je npr. 

kriv devizni stedisa, da li je on neprijatelj drzave ako je ceo zivot radio i ustedio za zivot, i 

sada nema da plati obaveze, za hranu, odecu, lekove, za skolovanje dece? Da li je neprijatelj 

drzave penzioner koji trazi svoju penziju, invalid, majka deteta koji   traze svoje 

prinadleznosti? Ili oni gradjani koje je drzava opljackala jos kada je ova vlast dosla 1945 

godine? Svi oni traze svoje. Da li je neprijatelj onaj koji trazi da sudovi budu pravicni kada se 

sudi u vezi neke pljacke, reketa? Da li je neprijatelj onaj koji drugacije misli od poretka?Da li 

je neprijatelj onaj koji je bez posla  stana i trazi da se ta pitanja resavaju? itd. Da li su 

neprijatelji jos mnogi koji su na svakojakim crnim listama zato sto su njihovi preci bili 

cetnici, ljoticevci, nedicevci, burzoaZIJA U PRETHОDNOJ Kraljevini Jugoslaviji, 

informbirovci, politicki zatvorenici i svakojake sumnjive licnosti. Sada su kriva deca, babe, 

stare zene i nemocni ljudi, nevina deca i omladina zbog nekih gresaka njihovih predaka. 

 

Analiza ove materije jasno pokazuje da je na ovom nivou doslo do monstruoznih preterivanja 

i katastrofalnih pogresaka koji su nas doveli u sadasnju krizu. Glavni krivac je koncept 

NEPRIJATELJA kao osnovica drustvene kontrole koji se primenjuje od 1945 godine do 

danas. Savremena politika je postala vrlo slozena naucna disciplina. Planeta je postala posle 

toliko vekova borbi i zlocina prostor prepun mrznjom, netolerancijom, predrasudama, doslo je 

do teske moralne krize u medjunarodnim odnosima, narocito posle I i II Svetskog rata i 

Hladnog rata, citave nacije i milioni ljudskih bica su obezvredjeni u rukama svemocnih 

politicara i drzava. Drustvena kontrtola vladavina jednom drzavom i nacijom putem masovne 

proizvodnje neprjatelja, sto danas dobija kulminaciju,se svodi na vise ciljeva: 

-surov obracuna sa protivnicima i rivalima 

-potsticanje sumnjicenja, losih procena ,proizvodnja sumnjivih licnosti i stvaranje masovnih 

konfliktnih situacija i zarista sukoba 

-stvaranjem neprijatelja se pojacava kooperacija u poretku 

-stvara se haos i konfuzija sto omogucbva grupama na vlasti da love u mutnom 

-sto omogucava da se nacija pretvara u skupinu nemocnih pojedinaca 

-skrece se paznja sa pravih na lazne  neprijatelje 

-ogromna represivna masinerija tako dobija u vaznosti, radne zadatke, opravdanje 

-na delu su decenijske navike kojih je se tesko otarasiti 

 

Takav rezim vlada zahvaljujuci masovnoj proizvodnji neprijatelja. Zadovoljavaju se 

pojedinacni interesi na stetu interesa vecine, miliona, nacije i drzave. Oni zrtvuju i drzavnu 

vlast, da bi samo zadovoljili svoje licne interese i ucarili. Prava ilustracja ovoga je bivsa 

vlastodrzacka oligarhija u Krajinama koja je slabila vecinu koja se nije mogla odupreti 
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Zagrebu, dakle urusili su svoju drazvu i vlast, ali su zaradili licno. Slicno je bilo i sa 

oligarhijama u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Sada je slicno u Srbiji. Vlastodrsci urusavaju 

vecinu gradjana, slabe moc nacije i drzave da bi licno ucarili u napunili svoje dzepove. Dokaz 

je ko se sve obogatio od 1990 godine do danas, I kako 

 

Stvar je jasna.Ovome poretku su potrebni neprijatelji, On ima svoje prijatelje i grupe i drugi 

kao prijatelji mu nisu potrebni. 

 

Zato se obracunava masovno, zato progoni vecinu gradjana. 

 

Ima jos nesto. Ovaj poredak pravi od  nase drzave i nacije politicki cirkus, pokazuje na delu 

sta znaci rec balkanizacija, to su poruke koje se salju preko Srba i Srbije, Crrne Gore, SRJ i 

bivse SFRJ svetu, da vide sta znaci balkanizacija i da se i njima moze to dogoditi ako ne budu 

poslusni. Nazalost. danas je sve ovo jasno i  vecini iole promucurnijih zapadno evropskih 

kadrova, ali treba educirati politicke drugorazredne africke i  tecerazredne azijske i  latino 

americke politicke  kadrove. i zapadne kucne pomocnice i bebi-siterke. Ali ono sto je 

najzalosnije je da je sadasnja grupa na vlasti progoneci vecinu gradjana njih pretvorile u 

nem,ocne, u ljudski materijal, u objekte, koji ne mogu da se odupru projektu rusenja, i haosa. 

Zasto ? Da bi slala poruke politickom polusvetu planete. 

 

To je ne samo krajnje tuzna nego i tragicna uloga koja je namenjena nasem narodu i drzavi. 

 

Mi ne zelimo da smetamo onima  koji to rade, vlast je data od Boga. Ali imamo pravo da se 

branimo. Grupa delikvenata nas progoni i vecinu gradjana da bi nas varala, i druge, i na nama 

zaradjivala. Nas oni koji unistavaju vecinu lazno predstavljaju mladim i neiskusnim 

policajcima ( a njih ima preko 100.000  ) i dousnicima i saradnicima kojih ima nekoliko puta 

toliko, da bi ih tako indoktrinirali, i dali im opravdanje i ubedjenje da su patrioti. 

 

Obracamo se uctivo vlastima: OSTAVITE NAS NA MIRU. Recite sta ocekujete od nas da 

uradimo? U cemu je nasa krivica? 

 

 

-Април 1993.године. Откуд мржња и садизам?  

 
Откуд таква паклена склоност рушилаштву?,  данас се многи питају у Србији? Где је 

овде логика?  Зар они не виде да Србија копни?  Зар они не схватају да иовако 

изнурене, болесне,  остареле грађане, тако чинећи додатно руинирају?  

 

О каквим то опасним непријатељима се ради? Лично сам се уверио, да је огромна 

већина оних врло бројних, несретних људи, који су нам се обраћали, очекујући какву 

такву подршку, очигледно били невини.  

 

Скоро сви до једнога су нас питали: Зашто нам ово чине? А многи од њих су се 

обраћали директно органима власти захтевајући да им саопште: реците у чему је наша 

кривица, да се исправимо.  

 

Никад нису  добили било какав одговор.  

 

Из претходних томова ове Саге читалац је могао сазнати околности и разлоге, мојих 

дугогодишњих неприлика са органима власти.  
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У више наврата сам им се обраћао учтиво, писмом, или у директним разговорима: ако 

нешто чиним, што ви сматрате да није на своме месту, извињавам се, спреман сам да се 

исправим, реците ми како да се понашам?.  

 

Нисам никада добио од њих одговор. А када су били принуђени да ми то саопште у 

Бироу за притужбе и жалбе у згради ЦКСКЈ на Ушћу на Новом Београду, високи риђи 

бирократа ми се обратио надмено:`` Нема ваше кривице, једноставно, тако нам се 

хоће``. 

 

Уствари, у томовима мога аутобиографског романа је приказано, како сам на силу био 

гуран у критику званичне политике, да би репресивни апарат добио оправдање за 

описана ускраћивања мојих права.  

 

Зашто?  

 

Да би мојим примером застрашивали све оне који би се усудили да им се супротставе.  

 

То је уствари прича о  `` жртвеном јарцу``. Њима су потребни непријатељи. 

 

Зар су мој живот, и мојих блиских, безначајни, да нас може постваривати група 

разуларених и прмитивних државних криминалаца, да би нама махали као страшилом 

на њивама, којим се плаше вране и чавке? 

 

А у исто време су трубили ван земље,  и у њој, да сам ја опасан државни непријатељ. 

 

Када бих ја покушавао да се браним, бивао бих излаган нагло појачаним претњама. 

 

 `` Ја не могу вас да хвалим, када ви мени и мојим блиским  животе претварате у патње 

и бол, сасвим је природно штго се ја обраћам јавности и на друге адресе, тражећи 

заштиту``. 

 

Њихов одовор је увек био исти, мада најчешће  немушт: Тако нам се хоће, ми смо 

недодирљиви, нико нам ништа не може``. 

 

Значи, за нас не постоје закони, а поредак се и даље хвали у земљи и ван ње, како се у  

овој земљи максимално поштују закони и људска права. 

 

Испада да у овој земљи, када су они у питању, не постоје ни закони ни устав.  

 

Да ли се ова земља враћа у мрачни Средњи век, у феудализам, у савремени вид 

робовласништва?  Али, овакво стање у земљи траје од доласка овог поретка на власт. 

 

У претходно приложеном тексту  Мотиви репресије и прогона грађана је разјашањена 

улога друштвене контроле засновне на концепту НЕПРИЈАТЕЉ. 

 

Овоме поретку су потребни непријатељи.? Зашто?  

 

И овај поредак, као и сваки други, има и своје непријатеље. Природно је да се са 

непријатељима обрачунава.  
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Поредак међутим полази са становишта да су му потребни масовни непријатељи, који 

то нису, које треба по сваку цену изнедрити, јер  је то у његовом интересу, наводно: 

--потстицања сумњичења, лоших процена, стварање масовних конфликтних ситуација 

и жаришта сукоба, су корисни за поредак. 

-јер се стварањем лажних непријатеља појачава кохезија и кооперација  у апарату 

- да тако нацију претворе у скупину преплашених и немоћнх појединаца, који неће бити 

у стању да им се супротстави на било који начин. 

-тако се у друштву ствара врста ванредне ситуације, хаоса и конфузију, што им 

омогућава да у тако створеном вештачком метежу, недовољно примећено и ометано, 

чувају  привилегије, и сачувају нетакнут STATUS QUO.    

 -огромно нарасла репресивна машинерија тако добија правдање, добија у важности, 

добија радне задатке, принадлежности. 

-на делу су дубоко уврежене деценијске навике., којих је се тешко отарасити. 

 

Оваква фундаментална опција државног апарата ка стварању што већег броја 

непријатеља, која је све више добијала на снази још од почета 1950-их година, 

очигледно се показала на делу као потпуно  погрешна. Произвела је данашњу врло 

сложену и опасну кризу, која  се убрзава. 

 

Откуда таква погрешна државна политика?  

 

А у овој области нема никаквих промена, све је горе и горе. 

 

О овој сфери државне политике недостају званичне анализе и закључци. Има различиих 

интерпретација, од тога да су се команде доношења капиталнх одлука у земљи  

налазиле у рукама саботерских србофобских нација из суседних земаља ( Албанаца, 

Бошњака, Хрвата ), спомиње се улога несрпских лидера Хрвата и Словенаца. Раширено 

је мишљење да су политичари били недорасли врло сложеним изазовима, да су правили 

катастрофалне грешке у проценама, или да су били корумпирани, плаћени од страних 

сила. 

 

Откуд толика мржња, безброј невиних људских бића је било сатрвено, подвргавано 

страдањима и патњама. Поредак се деценијама односио насилнички, и то наставља да 

чини. 

 

Да ли су ови невини људи жртве мржње?  Или се ради о погрешним проценама 

недораслих властодржаца? Ако је тако, зашто их властодршци мрзе, када они нису 

њихови непријатељи?  

Као што је споменуто у претходним поглављима, према Фројду мржња је  

стање ега, које жели да уништи извор своје несрећности. Penguin Dictionary of 

Psychology дефинише мржњу као дубоку, трајну и интензивну емоцију, љутину, 

нетрпељивост, и непријатељство у односу на особу, групу, или објекат. 

Чињеница је да је овај поредак од свога настанка 1945.године, све до данашњих дана  

био изузетно репресиван, безброј невиних људи је падало под удар, излагани 

бескрајним страдањима  заједно са њиховим породицама, без стварне кривице са 

њихове стране. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE
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Једноставно, били су на силу претварани у незадовољнике, критичаре,  непријатеље. 

Они дубоко затамњени центри моћи, који су се определили за концепцију Непријатеља 

као окосницу целокупне стратегије друштвене контроле, и верно следили тај пут, све до 

данашњих дана, су деценијама улагали изузетан труд да нацију поделе и заваде, да 

убаце клин раздора, да створе мржњу, злу крв, да зарате једне против других.  

У тој замисли кључну улогу су одиграли свакојаки ешелони државне управе и чланови 

СКЈ, који су добијали енормне привилегије, на штету `` тихе већине``. 

Одавно запажам филиграм тихих и врло префињених процедура завађања `` партијаца`` 

и `` непартијаца``, народа и власти. 

Они на моћничким позицијама, они привилеговани, су били из потаје заверенички 

нахушкавани од стране неформалне власти, на оне друге, права реч је `` дражени``, да, 

они су били дражени.  

Органнма безбедности, чланству СКЈ, официрском кадру, судијама, руководоцима 

државе, директорима предузећа, су систематски били достављани врло компромитујући 

подаци о појединим наводним `` непријатељима`, ``који роваре``, `` кују завере``, 

``блате њих лично`` и тд. 

Ову политичку, идеолошку мржњу, која је на овим просторима настала звођењем 

комунизма након 1945.године, сам склон да поредим са оном вековном етничком 

мржњом на Балкану и у Босни, о којој је било говора у претодном поглављу. 

Вековне разрађене процедуре  DIVIDER ET IMERA, примењиване вековима у завадама 

нација и вера, су у комунизму једноставно доживеле конверзију. Прилагођене су 

изазивању подела, не само по етничком, него по идеолошком критеријуму. 

Неминовно се сећам дражења Муслимана физичком близином Православаца у Босни, и 

обратно, или провокативним истицањем разлика у верским обредима, што се тиче 

поимања брака, породице, па до ситних језичких разлика. Све до изазивања крвавих 

сукоба и међусобних клања. 

Запазио сам слична сејања мржње, дражења,  овде у Србији, међу Србима различитог 

идеолошког опредељења. Страсти су се усијавале. Толико пута сам осетио мирис опоре 

политичке нетолеранције и мржње међу Србима, опаке погледе, мржњу упијену у 

порама лица и око усана, увредљиве речи, опасне претње.. 

Био сам збуњен, та мржња ме је тако посетила на мржњу Православаца и Муслимана, 

коју сам сусрео као мало дете за време Другог светског рата. 

На Балкану постоје стручњаци, вични познаваоци духа и менталитета балканских 

народа, а њих има још више када се ради о моћним државама и силама,  кадрих да `` 

запале балканско буре барута``. 

Научници су направили неурофизиолошки експеримент. Појединцима су показиване 

слике људи које су они мрзели, електронски су праћене њихове мождане реакције на 
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показиване слике. Резултати су показали у таквим приликама појачану активност у 

кортексу-хипоталамусу  људског мозга. А у хипоталамусу настају  буре хормана, и 

оних који производе мржњу.  

Једно од мојих објашњења појаве мржње, како оне по етничком или верском основу, 

тако и када се радило о политичкој припадности,  је дражење, фрустрације, потајно 

завађање, што би имало за поледицу стимулацију хипоталамуса. 

Десимир Вујинић ми је недавно на Тргу републике саопштио његово виђење:`` У 

ратовима је било употребе бојних отрова, зато војници носе гас маске закачене о 

опасачу``.  

Света Ћук га је одмах допунио:`` Пале су недавно оптужбе, да је ево овде на Тргу 

републике на демонстранте пуштен нервни гас``.  

Деја на то додаде: `` Хипоталамус се може стимулисати не само визуелно, или слушно, 

него и хемикалијама, а па и гасом. Хипоталамус је седиште демона.``, показа прстом на 

свој потиљак. 

Имајући у виду оваква размишљања, могло би се закључити да је у Југославији од 

1945.године, систематски и методично стварана мржња властодржаца према 

неистомислећима, да је безброј невиних људи било у очима острашћених бирократа, 

било лажно представљено, да су `` непријатељи``.  

Што би значило да је постојала мржња. Али да та мржња није била заснована на 

чињеницама, него на завадама, и исконструисаним лажима. Обмана је била подмукла, 

острашћени прогонитељи су били доведени у заблуду.    

Ко су ти, зашто су сејали лоше процене  мржњу?  
 
-16 април 1993.године. Пљачка банке `` Југоскандик``. 

 

Поред `` Дафимент банке`` у превару и дрску пљачку девизних штедиша се укључила и 

банка `` Југоскандик``. 

 

Мене не чуди много заплена девизне штедње. Поредак Слободана Милошевића то 

правда потребама `` Отаџбине у рату``.  

 

А девизе су завршавале на страним рачунима моћника и у кипарским банкама. 

 

Поред државе и њених функционера, су се јавили и криминализовани појединци, 

такође на ушушканим моћничким позицијама, који су злоупотребили настали метеж и 

крах правне државе, санкције, ратове, да у насталом невиђеном хаосу опљачкају туђи 

мукотрпно зарађени новац. Знајући добро да ће то проћи некажњено. 

 

Ипак, десило се нешгто непредвиђено, што ови дрски пљачкаши нису узели у обзир. 

Већина власника опљачканих девиза, поготову значајнијих сума, су били они који су 

били блиски поретку Тита и Милошевића. Значи привилеговани.  
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То сам, препознао на масовном митингу  девизних штедиша који смо били 

организовали на Тргу Републике. Са уздигнутог платоа где су били говорници, сам 

могао посматрати присутне учеснике митинга, присутни на митингу су били у 

приличној мери директори фирми, које су радиле ван земље, или су они лично били на 

градилиштима ван Југославије. Многи присутни су били запослени на значајним 

позицијама у извозним предузећима, дипломатским и трговинским представништвима. 

 

Било је јасно да ће Милошевићев поредак  од њих, својих досадашњих верних 

присталица, направити нове љуте незадовољнике. Био сам задовољан када сам их чуо 

на мигингу, како се гурају у прве редове и бесно узвикују: ` Уа лопови``. 

 

Милошевићев поредак губи подршку не само широких народних маса, него се  осипају 

и редови његових дојучерашњих верних подржавалаца.  Поредак је ово болно доживео, 

и покушавао колико толико да својим значајним кадровима потајно врати заплењене 

девизне износе.  

 

Међутим, ефекти су на крају били контрапродуктивни, јер су девизне штедише за ту 

ујдурму  сазнале. Чуо сам како љутито коментаришу: ``А нама нико не враћа отето``. 

 

.  

 

 
 

 

--19. април 1993.године. Убиство чланова секте давидијанаца у САД.         

http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
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Више од 80 припадника америчке верске секте Лоза Давидијанаца, укључујући 

вођу Дејвида Кореша, су убили федерални агенти кад су, после 51 дана опсаде, упали у 

седиште секте у тексашком граду Вејко.  

  
 

 

ИСИЛ, чији сам ја представник за Србију,  је критиковао ова убиства. Председник 

ИСИЛ-а Винс Милер , је овај обрачун врло оштро осудио, називајући га масакром. По 

први пут сазнајем да је се тако нешто могло десити у најслободнијој земљи на свету.  

Закључујем да су ипак за то постојали врло јаки државни разлози. 
 

***** WACO: AMERICA'S SHAME (By Vincent H. Miller) ********************* 

 

A number of deeply disturbing issues have been raised by the fiery 

deaths of just under 100 men, women and children of the Branch Davidians 

at Waco, Texas – not the least of which is the excesses of federal 

government BATF and FBI agents. The truly mindless violence and sadistic 

treatment of innocents at Waco is horrible -- but possibly even more 

alarming is the extent of the lies, deception, media manipulation and 

deliberate cover-ups by government officials. 

        The sobering message of the Waco tragedy is that many, if not 

most U.S. government agencies are running completely out of control. 

Even former president Ronald Reagan, who tried unsuccessfully to disband 

BATF (the Bureau of Alcohol Tobacco & Firearms) during his term in 

office, referred to this agency, which has a history of provoking 

violent confrontations, as a "rogue agency."  What is truly alarming, 

however, is that the Waco massacre is not just one isolated incident or 

some kind of bizarre aberration. It appears as though the opening shots 

of a total war against the people of the USA is being launched by its 

own government -- a government that has become bloated and corrupt and 

utterly brazen in its contempt for America's sacred institutions and 

traditions of liberty. Across this land the BATF, DEA, FBI, IRS, the 

Bureau of Land Management, and other agencies are engaged in an orgy of 

looting, massive property seizures, mass imprisonments and even murder 

of peaceful citizens. Most Americans still cannot bring themselves to 

believe that their beloved Republic has been transformed seemingly 

overnight into a de facto Nazi police state. 

        What was the reason for the amassing of armies of government 

agents and tanks and assault helicopters in Waco? What horrible crimes 

had these people committed that necessitated such draconian measures? 

Why was it deemed necessary to riddle the compound with bullets and lob 

concussion grenades into family areas inhabited by women and children? 

Did they not expect that the heavily armed Branch Davidians would 

respond in kind to such an violent and unprovoked invasion of the 

sanctity of their premises?  In fact, in the face of such gross criminal 

violations of their Constitutional rights, did not the Branch Davidians 

have the right to return fire? They certainly did under Common Law. 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%98%D0%BA%D0%BE
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WHY WACO? 

The official rationale for the siege changed from day to day throughout 

the entire siege. First the allegations were that the Davidians had 

large caches of illegal arms, including a 50-calibre machine gun. But so 

far no 50-calibre machine gun has been found, and as far as we know, all 

of the arms at the compound were legally registered. In fact, Paul 

Fatta, one of the Davidians, held a valid Class III arms dealer's 

license so he could legally own such weapons anyway. 

        Next came allegations of child abuse, but reports of social 

workers who had visited the compound months before the killings revealed 

no evidence whatsoever of abuse. The children reportedly looked healthy 

and happy. 

        There were more allegations that extreme measures were necessary 

to protect the neighbors surrounding the compound from imminent danger. 

However, neighbors who have known the Branch Davidians for 15 years 

reportedly described them as "good Samaritan" types who helped their 

neighbors and were normal people -- "good neighbors." 

        Why the hysteria and fanatical violence against simple people? 

Is the thought of people living an independent rural life, 

home-schooling their children, living their own religious life-style, 

and resisting government interference in their lives something with 

which authoritarian government social planners cannot cope? The fact 

that the Branch Davidians were exceptionally well-armed also seemed to 

disturb the government. But since when is it a crime to be well-armed? 

Doesn't the U.S. Constitution enshrine the right to keep and bear arms 

in the Second Amendment of the Bill of Rights? Could it be that the 

American super-state will not suffer self-sufficient people, people who 

are sovereign -- who do not need them -- to live? 

        Moreover, calling a religion a "cult" and disseminating false 

and defamatory information via the media about "child molesting" and 

"weapons caches" is exactly the same technique that was used by the 

Nazis to dehumanize the Jews and to justify their extermination. It is 

the same technique used by any tyranny to stamp out unpopular or 

potentially vocal adversaries. 

        Many of the more disgusting and sadistic aspects of the siege 

should be repugnant to any civilized person. According to Linda Thompson 

of the American Justice Federation, for 51 days all utilities, including 

sanitation, were cut off. Loudspeakers were set up all around the unit 

blaring high-decibel sounds 24 hours a day: the sound of rabbits being 

slaughtered, the sound a phone makes when it is left off the hook, 

Tibetan monk chants, jet airplanes, babies crying and bad rock music. 

Powerful spotlights raked the compound. Supplies of baby food and 

medical supplies were blocked by police. 

        Tanks would circle the compound firing concussion bombs, and 

periodically they would charge up to within feet of the compound and 

stop abruptly -- terrorizing the inhabitants. Helicopter gunships fired 

indiscriminately through the roof. 

        The details of who started the fire seem somewhat irrelevant in 

the face of the volume of other atrocities, although 15 independent 

observers reported that they saw on TV what appeared to be government 

agents wearing gas masks climbing on the roof of the compound just 

before the fire started. Authorities callously barred fire engines from 

entering the area once the fire had started. 

        But it gets worse and worse. The terror tactics were not limited 

to the compound alone. Linda Thompson reports that black unmarked 

government helicopter gunships have performed "strafing patterns" over 

suburban areas near Waco. They are what is referred to as a 

"multi-jurisdictional police force" and have frequently been spotted 

hovering over homes of persons targeted by the government as 

"dissidents". 
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У прилогу је текст на енглеском језику-REEDOM NETWORK NEWS -- SPRING 

SUMMER ISSUE 1993, из кога се може, у извесној мери, сагледати либертаријанска 

филозофија рата на територији Југославије. Објављени су и, не баш политички 

коректни,  дописи ИСИЛ-у др. Нине Дрндарски  ( том 4) и Олге Јефтић ( том 4), обе 

чланице Покрета за заштиту људских права. 
 

 

ON THE KILLING IN BOSNIA 

If you could quote the words of a Serb interpreter that appeared in an 

article by Leslie Gelb, a foreign affairs columnist who wrote about the 

killing in Bosnia, it would be great. I do believe she deserves to be 

heard again and again. 

        "Yet I remember most the lament of my interpreter, Branco a 

Serbian woman: 'Tell people that a young girl on the ground, a nobody, 

thinks all sides are wrong, that only individuals are right, that the 

military just wants to shoot, and that the politicians – who always care 

only for themselves and who live even better while the rest of us die – 

that the politicians are the worst of all.' " 

        Trude Blomsoy, Coos Bay, Oregon 

 

Editors Note: We have received a number of letters from ISIL members in 

the Balkan states (some of which follow). We were a bit taken aback by 

the fact that some members interpreted reports in past newsletters as 

"Satanizing" the Serbs. Believe me this was certainly is not our intent. 

As the Serb reporter in Trude Blomsoy's letter stated so clearly: only 

individuals count. We are aware that many good people in Serbia and 

other parts of what was Yugoslavia would dearly love to see an end to 

the madness that is occurring on a daily basis now. But the only thing 

we can do is to try to work together to see if a peaceful solution can 

be found. We invite ISIL members to write and expand the dialogue in 

this matter. We will publish letters in future issues of the Freedom 

Network News from members from any or all of the Balkan states – as well 

as those from the rest of the world. 

We have sponsored Mr. Tomislav Krsmanovic to the Tallinn conference 

this July and plan to have special strategy/brainstorming sessions 

with him (and any other members from the Balkans). 

Stay tuned. 

 

SATANIZING SERBS? 

Once again thank you for the gift membership in ISIL. Also I am very 

interested to take part in ISIL's conference in Tallinn. 

        I studied the pamphlets on privatization and human rights. 

However this seems easier to say than to materialize. For example, my 

sister is an excellent radiologist (M.D.), but she can not buy an ultra 

sound to start a private practice simply because she has no money for 

the investment. The intellectuals in this country were never paid more 

than 50 US dollars a month! 

        Another example: we (my sister and I) own a nice piece of land 

in Vojvodina, and would like to grow some food on it. However, we dare 

not start anything because we do not have markets for our future goods. 

As you know market monopolies are everywhere. When you add that we, 

so-called eastern people are deprived of everything, you can picture the 

situation. Do you believe that we, Serbian people, have some human 

rights?  What sort of civilization is the "Civilized West" when they 

have to Satanize one nation to such an extent! There is also no doubt 

that the so-called rich and civilized part of the world is helping the 

so-called primitive part of the world to fight among themselves. How 

else is it possible to explain away the most profitable weapons trade. 

        I am sorry to send such a depressing letter but we do live under 

a very discouraging situation over here. 
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        Dr. Nina Drndarski, Belgrade, Serbia 

 

YOU DO NOT UNDERSTAND US 

I am very grateful to you because I have become a member of a very 

important and humane organization such as ISIL. At the same time I am 

very disburbed by your article in the Freedom Network News No. 31/Summer 

1992, page 9, where you speak badly of the Serbian people: "Serbians 

dream for the big Serbia. . ." The Serbs have only protected their 

country which was soaked in their fathers' blood. You laughed at us. You 

defend Albanian's attitude. Albanians want to make a Big Albania out of 

Serbia. They ask you to do that in front of the whole world and also 

request that from you (KEBS, EC, UN) and mostly from the United States 

(probably because the American Indians experienced the Serb's fate). 

        After each War we are left without territory. Skadar on the 

river Bojana is Serbian territory as well. Instead of representing the 

Serbs in Atlanta who are forbidden to express their culture and to speak 

their language, you mention the Albanians' suffering on Kosovo. The 

Albanians on Kosovo tortured the Serbs who ran away while the Albanians 

occupied their estates. An Albanian was the President of the state of 

Serbia (Jugoslavia) five years ago. The Albanians did what they liked 

not only in Kosovo but also in Belgrade. You certainly know about the 

affair Martinovic in which the man was rudely attacked and then raped by 

a bottle. 

        All the nationalities are present in government in Serbia and 

Jugoslavia in high positions. Where are the Serbs in the governments of 

Albania or Hungary? This a big slander, but it is useful to say that 

"attack is the best defense". The Serbs did not attack anybody – their 

sin is defense. I am not quite sure that you will have on your side the 

people who have the truth. I am not the person who will show the world 

who is right. Everybody who is honest will do that. By protecting the 

usurpers you are not their friend because the reason why you protect 

them is always present. 

        I would like to think I am mistaken, but an organization which 

is fighting for people's rights and deceiving the same people 

(especially if they are Americans on whom the Albanians pin their 

hopes), it is obvious that organization has changed. 

        A lot of my friends were interested in your organization but 

they stopped after the false accusations. I would like to be present at 

your next congress in Estonia, but our current economic possibilities 

are very poor. 

        I am a member of a few humanitarian organizations. Besides the 

movement for people's rights, there is the Alliance for Women's Rights 

which is against maltreatment and rape of women. There's the Womens' 

Association in Belgrade which includes Serbian women as well as the 

women-foreigners who help the handicapped children, sick children, 

disabled children and orphans. There is also a humanitarian organization 

which helps the old, weak, lonely and disabled people who suffer from 

all kinds of psycho-physical defects -- especially helping those old 

people who depend on somebody's help. 

        Serbia accepted a huge number of refugees of all nationalities, 

especially the Muslims and Croats. Serbia, which is economically weak 

now, is in a bigger crisis so that the old people and those who depend 

on the help of others barely manage to survive because they cannot pay 

for the services. Therefore we, the members of all professions, visit 

them at their homes and help them (legal advice, necessary medical 

treatment, repair of false teeth, pulling of teeth, measuring of EKG, 

TA, Puls and all vital elements, repair of appliances for heating water, 

etc.). We help all nationalities. We all fight for the people's rights 

but in a different way. Your fight is political because the reason for 

attacking the nation which has been already attacked is not the aim of 

ISIL's work. 
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        Our organizations fight only for the direct help to people who 

have troubles. We do not want to belong to any political party because 

that requires a great deal of time. 

        It is very nice that you fight for the Swiss model which could 

be applied in all disputed countries where more nationalities are in 

conflict. We know that there are other people also in big trouble – a 

very difficult situation and we know we cannot expect a lot from you. 

But the first important thing is -- how can you talk about our freedom, 

the freedom of the people's rights if you do not understand us??? 

        I intend to open a private studio for psychophysical 

rehabilitation. I am a psychotherapist and also a physiotherapist and I 

am qualified for psychotherapy, accupressure therapy, psychodrama, etc. 

        I intend to work with Mr. Krsmanovic privately because now we 

are working together in voluntary humanitarian activities. I am 

delighted with his unselfishness, devotion and voluntary work. He 

listens to everybody very patiently, he calls everybody and writes 

applications and complaints for everybody, sympathizing with every man 

who suffers and he does that without earning money. He has been fighting 

for a long time and during that time he has been enduring terrible 

maltreatments. You know Mr. Krsmanovic, you know a lot about him and I 

am surprised that you have published the article about "A big Serbian 

dream" because there are still good and generous men in Serbia. 

        I would like to send you a couple of names of the people who would 

like to cooperate with you in order to be useful to the others. Those 

people were disappointed with the slanderous information mentioned 

above. 

        I had already informed all my friends about you at the beginning 

and all of them were delighted and happy that they had a chance to join 

but they thought that the mentioned article was a taunt. 

        Olga Jeftic, Belgrade, Serbia 

 

************************************************************************* 

Civilization can only revive when there shall come into being in a 

number of individuals a new tone of mind independent of the one 

prevalent among the crowd and in opposition to it, a tone of mind which 

will gradually win influence over the collective one, and in the end 

determine its character. It is only an ethical movement which can rescue 

us from the slough of barbarism, and the ethical comes into existence 

only in individuals.                                  ALBERT SCHWEITZER 

************************************************************************* 

 

 

 

 26 априла 1993.године. Српска скупштина у Бијељини је једногласно одбила Венс-

Овенов план, док Клинтонова администрација разматра могућност ваздушних удара. 

 

Моника Селеш је тешко рањена у Хамбургу од стране фанатичног обожаватеља Стефи 

Граф. 
 

Имао сам сусрете са господом  Келијем из Амбасаде САД у Београду, и Торе Бог из 

Представништва КЕБС-а у Београду, са др. Шмит из Амбасаде Немачке.,  

 

У рубрици Међу нама је објављен један мој кратак текст. Пријатно изненађење. 

 

Миља Обрадовић из Новог Пазара је занимљива олсоба, ова плава већ средвечна жена 

је истински бунтовниик, женско, а бори се за људска права бескомпромисно,  

фајтерски. 
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Станујем до даљег у стану  Ане Јовановић у Солунској број 7 у Земуну, уствари то је 

полусутеренска  просторија.. 

Састајемо се редовно у Месној заједници на адреси Теразије број 45.одржавам контакте 

са Јоцом и његовим братом др.Драгољубом Гуцићем. Срео сам се са адвокатом Вељком 

Губерином. Мало, али мудро говори. 

-Април 1993.године. Јелена Јоковић. 

Јелена Јоковић је врло занимљива жена, њен отац је официр, Словенац, а мајка од 

Горњег Милановца. Она је повисока, плава, и интелектуалка. Воли да разговара о 

људским правима. 
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93.година.  
 
 

 

-23 април 1993.године. РАДОМИР ВЕЉКОВИЋ ( томови 1-4)  у  заточеништву 

муслимана у Сарајеву. 

 

Чудовишно трагична и невероватно необична животна судбина Радомира 

Вељковића, потврђује тачност помало отрцане често употребљаване  максиме: 

Само живот пише најбоље романе.  

 

Овај човек скоро цео живот страда у најнеобичнијим околностима. `` То је за 

Риплија``, недавно ми се поверио његов брат Драган. Сасвим је у праву. Радомир 

је политички затвореник који има у целој земљи  најдуже време проведено у 

затвору. 

 

Само што је  Радомир изашао из једне, из београдске тамнице, јавише ми да је сада 

у још страшнијој,  његови сродници су ме обавестили, да се он сада  налази у 

злогласном муслиманском логору на Кошеву, у Сарајеву. 

 

 

-  
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`` Хајде нека сада неко објасни о чему се ту ради,? Прогонили га београдски 

комунисти, сада  босански Муслимани који ратују против Београда``?, запитао ме је 

забринуто Небојша Ђелошевић.  

 

Нисам му ништа одговорио, али сам се сетио речи Славољуба Милошевића:  

Ко је у једној змљи прогањан, биће где год оде, планете су спојени судови.  Славољуб 

је побегао пред прогонима из Југославије, а и тамо је доживљавао исти кошмар као и 

онај из кога је избегао. 

 

 
Логор на Кошеву. 

 

Размишљајући како да му помогнем, сетио сам се мојих редовних посета Амбасади 

Француске у Београду, где већ подуже имам занимљиве разговоре са Саветником 

Амбасаде господином Арно.  

 

Господин Арно је према мени увек био истински пријатељски расположен. Док смо 

опуштено и срдачно разговарали, он се лати  телефона и подуже  поразговара о мени са 

Викторијом Стегић ( том 4), новинарком Француске новинске агенције у Београду.  

 

Чим је завршио разговор, одмх сам прешао на сврху састанка. Господин Арно је био од 

раније упознат са трагичном судбином Радомира Вељковића. Потсетио сам га да је 

Радомир био заточен  17 година у Психијатријској болници Централног затвора у 

Београду, због вербалног ненасилног деликта (  том 4), да је као такав  стекао статус`` 

затвореник савести АИ-Amnesty International``,  London , проглашен за жртву 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Нарочито сам истакао да су га подржале 

као интелектуалца, и такве еминентне организације као Унеско Париз.  

 

`` Он се сада налази у муслиманском логору у Сарајеву, рат га је као пензионисаног 

официра ЈНА, затекао у Сарајеву,  Муслимани су  га утамничили видећи погрешно у 

њему шпијуна Генералштаба ЈНА из Београда``, укратко представих случај Радомира.  

 

Господин Арно ме је цело време посматрао радознало, драго се смешкајући.  

 

Наставих охрабрен у мојој спасилачкој мисији:`` Лично сам једном приликом упознао у 

Сарајеву господина Алију Изетбеговића ( том 4) лидера Босне и Херцеговине, хтео бих 

да му пошаљем факс, да га замолим, да се он лично заузме да Радомир буде ослобођен, 

да ли могу да Вас замолим да тај факс буде послат преко ваше амбасаде јер ја немам, 

факс``? обратих му се учтиво. 
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Зграда Амбасаде Француске у Београду. 

 

`` Може`` рече кратко господин Арно. Одмах ставих на сто испред њега писмену 

поруку за господина Алију Изетбеговића. 

 

 

- ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                        23.4.1993. год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

 

РАДОМИР ВЕЉКОВИЋ „затвореник савести― Amnesty International   у  заточеништву 

муслимана у Сарајеву. 

 

            Raдомир Вељковић (1926) пензионисани професор Војне академије у Сарајеву и 

потпуковник ЈНА, је зато што је био оптужио Ј.Б.Тита за масовне злоупотребе са 

људским правима ( погрешну стратегију битке на Сутјесци, честе и врло опасне 

саботаже ЈНА на Косову и јадранским острвима где је он службовао, масовне прогоне 

поштених официра ЈНА, превремено пензионисање официра, прогоне поштених 

војника, непотизам, корупцију, итд), је био осуђен за вербални деликт, због чега је 

провео 15 година (од 1973. до 1988. године) у психијатријској болници Централног 

затвора у Београду. Ми смо се залагали за његово ослобађање, и о њему обавестили 

јавност и међународне организације за заштиту људских права, међу њима и AI 

(Amnesty International) са седиштем у Лондону. Његов случај је постао светски познат, 

и после вала интервенција из целог света, он је био 1988. године отпуштен, а у 

међувремену је био проглашен за „затвореника савести― AI (заточен због тога што је 

изразио своја убеђења на ненасилан начин). Он је један од оснивача наше организације.  

         По изласку из затвора власти бивше Југославије су наставиле да спроводе одмазду 

над њим. Одузета му је на незаконит начин и без ваљаног медицинског разлога 

пословна способност, у таквим околностима је стављен под старатељство…….., 

ускраћивано му је право да располаже својом пензијом, оспоравано му је право на стан 

на који има станарско право, био је често малтретиран од органа војне безбедности у 

Сарајеву где је живео од пуштања на слободу на адресу Хасана Бркића број 48. 

            Ми смо са њим изгубили сваки контакт по почетку рата у Босни. Последњих 

дана смо сазнали од његових сродника да је према Црвеном крсту из Београда у 

муслиманском логору у Сарајеву, у установи „Рамиз Салчин― на Кошеву (према 

његовом обавештењу од 1.4.1993. године не зна се да ли је то болница или логор). 

сазнаје се да је он у врло тешком стању и да је органски озбиљно оболео., да је био 

изложен тешким тортурама као официр ЈНА, да је три пута био у коми. 

         Дакле, Р. Вељковић је само променио ћелију, раније је био петнаест  година у 

београдском затвору а сада је у сарајевском. 
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      Обраћамо се међународним организацијама и владама појединих држава, апелом да 

интервенишу у корист Р.Вељковића да буде ослобођен и упућен у Србију где има 

сроднике (у Крушевцу, Београду, и Белој Цркви). Време је да овај напаћени човек 

најзад нађе свој мир мада знамо поуздано да су локалне власти у Србији још увек 

непријатељски настројене према њему и његовој породици. 

        Користимо ову прилику да обавестимо јавност да је у муслиманском заточеништву 

у Сарајеву у сличним околностима Јован Лукић (1935) , такође дугогодишњи 

политички страдалник, и један од оснивача наше организације такође,  па молимо да се 

предузму мере и да он буде упућен родбини у Србију. 

 

     за Покрет за заштиту људских права 

     Томислав Крсмановић, председник 

 

 

(Напомена: Поредак у Србији наставља прогоне Бошњака, Р.Вељковић је поново маја 

2005 године у Психијатријској болници Вршац, где је опет насилно смештен, овога 

пута злоупотребом поремећених породичних односа. Прогон српског официра се 

наставља. Зато ―што свашта прича‖.,`` тражи обештећење``. Он има скоро 80 година, 

огорчен је упропашћеним животом, иако је био поштен патриота и официр, нормално је 

―да свашта прича‖, има право накнаде почињене штете. Захтевамо да престане прогон 

српског патриоте.у Војводини, да му се дају његова права, да буде обештећен, и да 

остатак живота проживи у миру.). 

 

Колики је Радомир Вељковић био истински интелектуалац, се види и из доле 

приложеног писма Унеска, Париз,  из кога се исчитава да је Унеско интервенисао код 

крајње понижене Владе СФРЈ да он буде ослобођен као жртва злоупотребе психијатрие 

у политичке сврхе.  

 

Познато је да се Унеско изузетно залаже за повреде људских права, пре свега када се 

ради о еминентним интелектуаклима. А такав је радомир Вељковић. 

 

О чему се овде ради?  
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-  

 

У претходним томовима ( 2-4) се налазе потресна сведочења о страдањима овога 

необичног човека. Радомира красе изузетне људске особине: истинољубивост и 

правдољубивост, природна мудрост, упорност и неописива љубав према животу. Њега 

нада никада није напуштала у животу.  

 

Због својих особина је пао у немилост у његовој војној јединици, где је оптужио 

старешине за корупцију, а лично прозвао Тита као одговорног за прогон поштених 

официра ЈНА, патриота, за саботирање ЈНА на Косову и на далматинским острвима, 

као високи официр ЈНА је написао запажену критику анализу борби партизана у 

другом светском рату, нарочито се сонцентрисао на битку на Неретви. 

 

Приликом мојих сусрета са њим, сам сазнао да још од партизанских борби против 

Немаца у Расинском одреду, где се борио заједно са Добр ицом Ћосићем, носио 

надимак Лаза пиштољџија. 

 `` Зашто  тај надимак `` упитао сам га тада. 

``Јер сам био храбар и упоран борац, прошао сам Јастребац уздуж и попреко у једној 

међавној леденој зимској ноћи у опанцима од коже, који се поцепали, ноге сам увијао 

сувим лишћем, лекар је био запрепшаћен, није било промрзлина``. Гледао сам га 

радознало? 
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 `` Аутосугестија,  од тада развијам у себи врлине да постигнем савршеност карактера, 

када су у питању патриотизам и истина никакве уступке не правим, у здравом телу је и 

здрав разум, трудио сам се да водим здрав живот. Ако нешто желиш да постигнеш 

мораш да зацрташ праву ствар и остварљиве циљеве, а онда су најважнијс истрајност и 

енергија да све то оствариш`` . Стави ми  руку на раме: `` Мораш бии истрајан , стр 

пљив и издржљив, одлучан , решен. Знај да је у основи свега љубав, нико не воли 

човекомрзце``. 

`` Те врлине проповеда и будизам``, мене занима да ли је он присталица будистичких 

начела, да ли их је проучавао. 

`` Какав Буда какве трице, томе су ме учили у основној школи у моме родном месту 

Гари код  Крушевца, партизани су развили гвоздена морална начела, ја сам се 

успротивио ерозији морала у ЈНА, јер је ЈНА била заснована на високим моралним 

начелима, док је мангупи нису узели под своје``. Он се мало задише када говори. 

Одахну, па скупи снаге: `` Какав Буда, још је Ајнштајн казао-Не чините никад ништа 

што се противи вашој савести,чак ако то од вас захтева и држава. Било је добро кренуло 

по нас, али се од почетак 60-их година нешто крете на лоше``. 

Ми смо ослободили Радомира из Психијатријске болнице Централног затвора у 

Београду ( том 4), врло значајну подршку нам је пружио Одбор за одбрану слободе 

мисли и изражавања САНУ.  

Када је Радомир био ослобођен крајем 8о-их година , виђали смо се. У то време сам 

имао подршку Добрице Ћосића, Радомировог саборца из Јастребачког партизанског 

одреда. Добрица Ћосић ми је показао некакве математичке формуле: `` Ево то је 

Радомирово откриће о Квадратури круга, које је посветио Енглеској краљици, шта му 

то треба``.? 

Имам објашњење, Радомир деценијама живи у логру, изложен свакојаким 

репресалијама, и опасним злоупотребама, а поретку је потребан доказ да је он `` 

лудак``. Он има доста година, његов мозак је препун свега и свачега.  

`` Поредак жели да га лажно представи, да није душевно у реду, да пати од маније 

открића, величине``?   

Добрица Ћосић је мирна мудрост,  академици су мудраци, али махом белих коса: `` Све 

је могуће``. 

 

Јован Лукић ( томови-3 и 4), бно  је прогањан од комуниста. Због политичке критике су 

га у Сарајеву мучили електрошоковима, његову супругу насилно абортирали, `` Не сме 

да роди Јованово дете``. Његова сестра је удата за Италијана.  Ми смо се и за њега 

залагали неколико година. А сада га прогоне  Бошњаци Муслимани. 

 

Бранка Чичак и Бранко Петровски уређују часопис Балкан експрес и понекад објаве 

понеки наш текст. Бранка Чичак је постала позната после обзнањивања корупционашке 

такозване `` свињске афере``, у оближњем сремском селу.  
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Бранко Петровски је врло драг човек, он је Македонац. Бранко је изразито црномањаст. 

Да ли то значи да су Македонци црномањастији од Срба? Не бих казао. Има и Срба 

исто тако црномањастих као и Бранко.  

 

Од њих сам сазнао занимљиву информацију, да се Бранкин син забављао једно време са 

кћерком Слободана Милошевћа? Да ли је то тачно? 

 

Владан Поповић је постарији и стамен, тако је разуман и мудар, човек топла срца  и 

искрене благонаклоности. Он  је близак Патријаршији СПЦ, шетајући Кнез Михајловом 

улицом би водили дуге и занимљиве  разговоре. 

 

Витка и повисока плавуша Оливера Бошњак, је наша истакнута активисткиња. Била је 

притварана у Централном затвору. Једном  јој се излетело, признала ми је да у име 

наше организације контактира неовлашћено стране амбасаде.  

 

Што су ми саопштили помало зачуђено и  у Америчкој амбасади.  

 

Скренуо сам јој пажњу да то више не сме да ради. 

  

-1993.година. Лист ЉУДСКА ПРАВА. Број 3. 
 

Наша организација јача. Нисмо ни сањали да ћемо једнога дана имати наше гласило. 

Наша нада се остварила, добили смо решење од надлежног министартства. Већ смо 

издали два броја. Изашао је ових дана из штампе број 3 нашег листа, захваљујући 

скромној суми новца који смо добили за финансирање избора. 

 

Око листа Људска права се окупило неклико врсних интелектуалаца сарадникка, који 

пишу текстове. 

 

Данас смо се састали у просторијама Месне заједнице у улици Проте Матеје,  да 

уручимо нашем људству примерке најновијег броја нашег листа ЉУДСКА ПРАВА.  

 

У салу су улазили  радознали и нестрпљиви људи и жене, често унезверени, неки и ван 

себе, дубоко потрешени вим оним што у овим необичним и врло опасним временима 

доживљавају, они сами и њихови ближњи. То се видело по изразима њихових лица, пок 

ретзима, ходу, или по љутитим речима. 

 

Они би још од врата пиљили љубопитљиво у балу са примерцима листа на столу. 

 

Као да им наш лист може помоћи да се избаве?  

 

А шта им ми можемо пружити?.  

 

Нада је необична људска особина. Иако често нема основа, она помаже. Јер нада уме 

потстаћи прикривену енергију креативности. 

 

На наше састанке би понекад долазио увек насмејани Македонац из Вевчана,  он је 

данас седео у четвртом реду, са Мишом Костићем, чији је отац такође Македонац, и  са 

нашим представником за Македонију Илијом Илијевским, психологом из Струмице. 
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Мајка Мише Костића је Шумадинка, блиска сродница намесника за Србију за време 

немачке окупације, Милана Недића. 

 

Македонци, и они Срби из Јужне Србије, у мени би увек будили необичну носталгију и 

лепршава осећања радости и оптимизма. Рођен сам у јужној Србији ( томови 1, 2) , 

боравио  као врло мало дете неколико година у Македонији ( том 1), за мене је тешко да 

направим иоле озбиљнију разлику између Македонаца и оних Срба из Јужне Србије, 

тако су сличног духа. И језика. Весели су и увек насмејани, зачас спремни да се нашале 

и да запевају. Тако су спонтани и искрени, одрасли и зрели мудри људи,  а као да 

стално призивају детињство. Спој две различите црте људског карактера. 

 

Пре него што је почела дискусија, овај млади Вевчанин, због нечега  врло расположен,  

устаде хитро, и обрати ми се фамилијарно и топло, такви непосредни умеју да буду 

Македонци:`` А бре   `` рече враголасто моје име по македонски``заборавио си и на 

сина ти, и на жену, и на брата ти , и на мајку, и у сну се ко комита бориш са але. Тако 

ме сећаш на Војводу Бабунског``. 

 

Закорача достојанствено до пулта на коме смо седели, држећи високо у руци некакву 

књигу шарених корица, стаде пред присутне, испрси се и поче да рецитује: 

 
 

Не ли те је жалба за твојата кућа, 

Јоване бре, Војводо бре? 

Моја ми је кућа Бабуна планина, 

Дружина бре, дружина, комити бре? 

 

 
 

Не ли те је жалба за твојата љуба, 

Војводо бре, Бабунски бре! 

Моја ми је љуба пушка манлихерка, 

Дружина бре, комити, Срби бре! 
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Не ли  те је жалба за твојата сестра, 

Војводо бре, Бабунски бре? 

Моја ми је сестра оштра ми сабља, 

 Дружина бре, дружина, комити бре! 

 

Не ли те је жалба за твојите деца, 

Јоване бре, Војводо бре? 

Моји су ми деца ситни патрони, 

Дружина бре, комити, Срби бре! 

 
Ова песма се јако свидела присутнима, забринуте црте лица им се расплинуше у 

осмехе, као кад се облаци на небу развуку изненада, ипак му весело запљескаше. Да се 

мало опусте, да забораве бриге. 

 

Миша Костић је новинар у Радио Београду 2, он је врло образован, обрати се скупу:`` 

Песма спремте се спремте четници, што певају демонстранти на Тргу Републике је 

настала доле, од Војводе Јована Бабунског, а овде је прекомпоновали``. 

 

Врло занимљиво, нисам знао за ово.  

 

Довитљиви Вевчанин му тутну у руку некакве беле листове, Миша их узе и, као што 

говори на таласима Радио Београда 2, јасно прочита, као да је присутне позивао да узму 

пушке у руке, и да се одметну у горе и планине: 

 
 
Спремте се спремте четници 
 
Српска ми труба затруби 
У тово село Дреново.  
Спремте се спремте четници,  
Силна ће борба да буде.  
 
Ој напред иде пред четом 
Јован Бабунски војвода,  
За њим иде пред четом 
Васил Велешки војвода.  
 



117 

 

-  

Планина Бабуна. 

 
Извика Јован Бабунски:  
Држте го село оздола,  
Држте го село оздола 
Тува је Стеван Димитров.  
 
Извика Јован Бабунски:  
"Предај се, предај, Стеване" 
"Не се предајем, Јоване,  
Аз сам блгарски војвода!"  
 
Извика Васил Велешки:  
Фрљајте бомбе Четници.  
Поче им кућа да гори,  
Из куће Стеван говори:  
 
"Пуштај ма, пуштај Јоване,  
Чета ће да ми изгоре."  
Српска ми труба трубаше,  
Дреново село гореше. 

 
 

Вевчанин долази на наше састанке, нешто необично се дешава у овоме селу. Село се 

побунило против власти:` У Македонији су се за душе Македонаца борили Грци, 

Албанци, Ватикан, Аустрија, Мађарска, Немачка, а све до Скопља су то били Срби, а 

јужно од Скопља Словени, који нису знали да ли су Срби, или нешто друго. Браћа Срби 

су хтели да они буду оно што јесу, али су се мешали и браћа Бугари, да их у кризи 

националног идентитета бугаризују. Годишње је гинуло у Македонији по две хиљаде 

српских, бугарских или грчких четника.`` 

 
Неко добаци из сале:`` Црни Бугари су полу Татари``. Миша Костић га исправи:`` Није 

тачно, и они су Словени``. 

 

`` А што су црномањастији од Срба``, упоран је глас из публике. 

 

На то ће Милош Богдановић:``Црна боја преовладава од два родитеља када је један 

плав, а други црномањаст``.  
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Устаде Пера Бјелановић:`` Нису ни Срби много светлији од Бугара, то је један 

словенски народ``. 

 
Скочи Голуб Бакић:`` Колико је наших људи превремено преминуло``? 

 

Због повремене несанице бих одлазио у Болницу `` Драгиша Мишовић`` на савете због 

несанице, код др. Владете Јеротића, а од недавно код др. Александра Тасковића. 

Колико је доктор Јеротић потпуно незаинтересован за политику, сасвим је нешто друго 

са др.Тасковићем. Он је један од челника СПО, близак Вуку Драшковићу. 

 

Александар Алемпијевић станује у Господар Јевремовој улици, у истој згради где 

станује наш истакнуги акивиста Милан Николић, који у његовом пространом стану 

држи копирницу, и где ми копирамо нашу документацију за изборе, и наша саопштења 

( Напомена аутора: Десила се необична коинциденција, каснијих година у стан Милана 

Николића, у коме је једно време било седиште наше организације,  се доселио Војислав 

Коштуница, председник  потоње ДСС).  

 

Будући да сам претходно био јавно нападнут, да сам ту суму новца добијену од државе 

за финансирање избора  присвојио, у овом броју листа ЉУДСКА ПРАВА је приказано 

саопштење са детаљним и прецизним подацима, колико је новца добијено, и за које 

сврхе је употребљен. 

 

После овога саопштења, интриге се више никад нису поновиле. 

 

 

 

 
- 
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Виђамо се, или одржавамо контакте са нашим активистима у Београду и широм Србије. 

Имамо наше одборе у многим местима. 

Велики саборци Пера Бјелановић и Мића Миловановић раде у истој београдској фирми, 

али се због нечега не слажу.  

Марица Ивков, матичарка из Чуруга, има велике неприлике на њеном радном месту. 

Професор математике, Мирослав Варшек је усплахирен, неко му прети. Ту се нађе 

његов колега, професор Николић Драгољуб ( иначе ожењен рођаком Цином, девојачко 

презиме Станојевић, томови 1-4) , стави му руку на раме:`` Гују глади, испод гује се 

вади.`` 

Мирослав се насмеши: `` Као да то вреди са њима се понашати одмерено.``?. 

Пера Бјелановић се умеша:`` Ако хоћеш кога да познаш, подај му власт у руке. Није 

џаба казао амерички председник: Власт је као ватра, као вода, послушан слуга а зао 

господар. Није власт за свакога``. 

 

--1. мај 1993.године. Француски премијер Пиер Береговоа, извршио самоубиство. 

Необична вест? Зашто? `` Да ли зато што је пореклом Рус``?, запитао ме је замишљено 

Драгољуб Игњатовић.  

Он је данас био скоро успаничен, када падају дуге кише, одозго са падина брда 

Звездара би кренуле наниже бујице, његов стан у дунавској низији испод брда, у 

полусутерену, би почињала да пуни водом набујала бујица. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/1._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/1._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/1._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/1._5.
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``Не знам шта да радим``? , посматрао ме је блед и немоћан. 

Драгољуб је се у овај стан уселио након развода. Посећивао сам га у његовом 

претходном, пространом и комфорном родитељском стану, у Шчербиноој улици на 

уздигнутом Бановом брду, тамо где су паркови и зелени дрвореди ( томови 3 и 4). 

Судије су пресудиле да се тај стан раздели између две стране у  разводу. Драгољуб је 

прошао много лошије, жали ми се да је суд бико пристрасан , да га је тако казнио . 

+15 мај 1993.године. Песма Евровизије. 

"". 

Као и сваке године, то је била прилика да породица буде на окупу. Милан има 12 

година, расте, снажан је, запазио сам да је  популаран међу друговима.  

У стану на Вождовцу је вечерас завладала свечана атмосфера, као што је то сваке 

године када је телевиијски пренос у живо, свечаности Евровизије.  

Све троје смо упрли очи у телевизијски екран, очекујући да почне весели спектакл. 

Европа-то је наша нада, то потсвесно више осећамо него ли што мислимо. Очекујемо да 

се нама самима нешто ново догоди, што ће изменити наше живота.?  

Шта?  

Победила је Ирска. `` Да ли је ова песма најбоља, или је то зато што је из Ирске, можда 

има неку скривену политичку поруку``,? упитах Сашу, не заборављајући велике 

неприлике које је Енглеска имала са Ирском, а знајући у исто време да таквих 

неприлика више нема.  

Она ме је загледала помало зачуђено:`` Чим је изабрана од жирија значи да је најбоља``. 

-Мај 1993.године.  

Планета је закрвављени шар, у њој ври, атентати, пучеви, ратови, убиства. Бомбаш-

самоубица из Тамилских тигрова је убио председника Шри Ланке Ранасингхе 

Премадасу. 

У Атини је Радован Караџић под притиском потписао Венс-Овенов план, под условом 

да га прихвати скупштина РС.  

Али је Скупштина Републике Српске на Палама одбила Венс-Овенов план, иако су је 

убеђивали председник СРЈ Добрица Ћосић, председник Србије Слободан Милошевић, 

и премијер Грчке Константин Мицотакис (коначна одлука препуштена референдуму).  
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Владе Србије и Југославије, незадовољне ставом Скупштине РС, изјављују да ће 

прекинути помоћ босанским Србима, осим хуманитарне (радикали Војислава 

Шешеља се због овога удаљавају од Милошевића).  

Добрица Ћосић, је гласовима посланика савезног парламента, смењен са места 

председника СР Југославије 

Занимљиво је да се споре Хрватска и Словенија око границе на реци Драгоњи. А 

дешавају се јаке борбе у Сарајеву, Горажду и Брчком.  

  

Натпис на Споменику Косовским јунмацима на Газиместану, на Косову.  

Албански председник Бериша тражи слање НАТО трупа на Косово. 

-Јуни 1993.године. 

Земља је опасно и подмукло нападнута са свих страна. Уместо да се унутар збију 

редови, запенушана опозиција и поредак на странпутици, на радост оних који нам раде 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%8B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
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о глави, налазе  заборав у бескрајним распрама, мутљавинама и свакојаким 

подметањима. 

1 јуна је посланик СРС Бранислав Вакић нокаутирао посланика СПО Михајла 

Марковића.  

Српски покрет обнове је организовао демонстрације у Београду због овога физичког 

напада на посланика СПО у савезном парламенту. Током протеста, покушано је 

заузимање зграде парламента, а у нередима је погинуо један милиционер.  

Лидер СПО-а, Вук Драшковић, и његова супруга Даница су том приликом били 

ухапшени. 

 

Вук и Даница Драшковић. 

У Босни је све затегнутије.  `` Да комшији цркне крава, у овој Земљи мржње  се радују 

патњама друге нације`` рече ми Вук Драшковић. 

Гранатирана је фудбалска утакмица у Добрињи код Сарајева, којом приликом је било 

13 мртвих Бошњака. Неки припадници Армије БиХ извршили покољ у 

селу Маљинама код Травника, када су убили 37 Хрвата. После тога око 8.000 

упаничених Хрвата бежи на планину Влашић, под контролом Срба.  

Туђман и Милошевић у Женеви предложили поделу БиХ у три 

ентитета. УНПРОФОР је појачан за 7600 припадника. Референдум у РС Крајини за 

савез са Републиком Србијом. 

25 јуна Зоран Лилић (СПС) је изабран за другог председника СРЈ. После мога одласка 

из ФГП Рекорда ( 1977, том 4), Зоран Лилић је једно време био генерални директор тога 

предузећа.  

Сретао сам га на сусретима политичких странака и у пар наврата на телевизијским 

представљањима. Промрмљао је једном приликом мрзовољно у моме правцу. Гледао 

ме је нетремице, у очима сам му читао нетолеранцију,  јарост.  

ПОСЛЕ НЕЗНАЊА ОСТАЈЕ НИШТА. Он је још увек дубоко убеђен да сам ја `` задрти 

непријатељ``, `` агент ЦИА``. 

 
 

-6 јуни 1993.године.Претучен професор Мирослав Варшек. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Поменутог професора Математичке гимназије у Београду Мирослава Варшека сам 

упознао на митингу Покрета за заштиту људских права на Тргу републике у Београду.  

 

Док сам држао говор са уздигнутог постоља Споменика Кнезу Михаилу, запазио сам у 

првим редовима окупљене гомиле упечатљив лик, у мене је нетремице са 

љубопитљивошћу и симпатијама мотрио средовечан човек, закључивао сам да је 

интелектуалац.  

 

Можда је професор универзитета? Најважније од свега је привући у прве борбене 

редове интелектуалце. 

 

Наши људи су изнурени, збуњени и преплашени, виде да се дешава нешто врло лоше, 

али не схватају у довољној мери о чему се ради?. Пред нама су стајали неиспавани, 

забринути митингаши, зуре у нас говорнике, питајући се да ли смо и ми продавци магле 

и преваранти?  

 

Међу лицима присутних, типичних израза збуњености и обеспомоћености, сам одмах 

запазио овога интелектуалца, нешто старијег човека од мене, повисоког и светлосмеђег, 

скоро плавог, био је другачији од осталих, деловао је отресито и смирено. 

 

Када је скуп био завршен, овај човек ми је пришао и представио се, изразивши жељу да 

дође на наше састанке. 

 

Тако је почело наше дружење.  

 

Мој први утисак о њему је да је он отресит, да уме да се бори, да је храбар, и да није 

клонуо као што су то нажалост многи други 

 

Убрзо су ми његови поједини потупци дали доказе да се у извесној мери понекада 

показао као пребрз.  

 

Његова колегиница из Математичке гимназије ме је упознала да је Мирослав на 

тестовима интелигенције постизао фасцинантне резултате.  

 

Утолико сам више био збуњен његовом недовољном оријентацијом у свему ономе што 

се овде дешава. Он ми се помирљивим тоном гласа, скоро помирен са тужном 

судбином пожалио да му неки прете, тамо на Дорћолу где станује у улици Високог 

Стевана, да чак физички насрћу на њега.  

 

Преда мном је сада стајао неодлучан, инертан, преплашен и збуњен човек. 

 

Није чудо, неприлике које га погађају, су га у правом смислу речи на неки начин 

учиниле помирљивим и недовољно борбеним. 

 

Испричао ми је врло необичан доживљај. Док се шетао у Доњем граду испод 

Калимегдана, неки непознати пролазник га је гурнуо у дубоку рупу пуну ледене прљаве 

воде, замало се удавио, некако је испливао. 
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Они који су завршили студије из егзактних, техничких наука, а ту спада и математика, , 

су склони да другачије виде и процењују нашу сложену и болну стварност, него ли што 

то чине они са образовањем из друштвених наука.  

 

Објашњење имам у специфичностима примене научног метода , у разликама када се 

ради о проценама друштвених феномена у односу на оне егзактне. 

 

`` Научни метод у егзактним наукама бих описао на следећи начин: у хемијској лаборат 

о рији се увече помешају хемикалије, подеси температура и притисак, из тога се може 

очекивагти прецизно проверљив резултат,`, разговарао сам са шаховским 

велемајстором Шаховићем.  

 

Хоћу да му изнесем моје виђење разлике примене научног метода у односу  на 

друштвене науке: `` Хемичар ће да се базира на егзактним чинњеницама, а када се ради 

о околностима употребе научног метода у друштвеним наукама у овоме случају 

хемијског експеримента, шта ако ноћу када никога нема у лаборатоији, неко дође и 

дода смеше, промени за извесно време температуру, испадне нешто савим друго, а 

хемичар није упознат са учинком ноћног посетиоца``? 

 

 
 

 



132 

 

-  

 
Нечија лична интелигенција је за мене поодавно велика непознаница.  

 

Познајем људе који су на тестовима интелигенције постизали у правом смислу 

фасцинатне резултате, неки су били чланови Удружења МЕНСА.  

 

Био сам згранут појединим њиховим поступцима.у животу, у избору виталних решења.  

Понекад у појединим поступцима неких од њих је мањкала елементарна логика? !. 

 

Мирослав Варшек није умео да да адекватан одговор насиљу коме је био изложен. Чак 

ме је једанпут строго опоменуо, да не би требало да се за њега залажам, и да његов 

случај не износим у јавност. ( Напомена: Нажалост, професор Варше је превремено 

преминуо у мени недовољно познатим околностима, потпуно неопажено). 

 

-Јуни 1993.године. Властодршци-мржња, предрасуде, садизам, некрофилија, 

неморал, душевно обољење. 

 
Ови моји дневнички записи су читанка из које се исчитавају страдања и патње врло 

великог броја невиних људи.  

 

Генезу оваквог стања бих у овоме контексту поставио  на два нивоа: 

 

1.Оне службе које из сеновитости њихових неформалних фунција ( такозвана 
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неформална власт) програмирају хајке, усмеравајући пажњу формалних ешелона 

власти (СУП-а, полиције, судства, државних фунционера,  руководећих кадрова у 

привреди, образовању, култури, науци и информисању, итд), на наводне непријатеље, 

подстичући их, завађајући међусобно, и сејући лоше процене. 

 

2.И оних служби из формалне власти које спроводе, који су директни извршиоци 

репресивних мера. 

 

Ове прве структуре тако чине јер поступају сходно деценијски зацртаној матрици 

ПРОИЗВОДЊА НЕПРИЈАТЕЉА, као окоснице такозване друштвене  контроле.  

 

Значи, изјашњавају се да поступају из утилитаристичких побуда, полазе од усвојеног 

становишта да је зацртана друштвена контрола  заснована на концепту ПОЛИТИЧКИХ 

НЕПРИЈАТЕЉА, те због тога иницирају политичко насиље према невиним људима.  

Они свесно уништавају невина људска бића.  

Чувена је изјава совјетског бирократе Бухарина: Ми уништавамо милионе невиних 

људсих бића, жена и деце. Хтео је да каже да је то на први поглед крајње нехумано, али 

да је то у виталном интересу државе. 

Дакле, уколико је оваква претпоставка тачна ( ?) , они не би имали било какав  

рационалан разлог, да ове несретне људе мрзе. Подрвргавају их патњама, не што их 

мрзе, него зато што је то у интересу држве чији су они органи-припадници.  

 

Свесни су да многи пате, али је то неминовно. Тако они закључују?. 

 

Да ови несретни људи не би требали бити жртве мржње од стране оних који их 

унесрећују, се  може поимати из дефиниције појма  мржње. Различите дефиниције 

мржње би се могле свести на један резиме: интензивно и дубоко непријатељство у 

односу на некога или нешто,  постоји упорна и тврдокорна жеља да буде уништен 

објекат мржње, да буде уклоњен, да нестане. 

 

Следећи ову матрицу, би се могло закључити да нема рационалног разлога мржњи ових 

властодржаца према њима, нема интензивног и дубоког непријатељство у односу на све 

оне које они у таквим околностима подрвргавају патњама?. Они им нису учинили 

ништа нажао. Нити су њихови непријатељи. Они су невини. 

 

Дакле, ови несретници не чине било шта нажао окрутним прогонитељима.  

 

Да ли суровим властодршцима смета само њихово постојање?  

 

Ако је тако, то би значило да треба слабити и збрисати већину људи?  

 

Зашто? 

 

Ако би се усвојио закључак, да се  у основи овога политичког насиља ипак не ради о 

мржњи, ипак на делу је зла намера, манифестација деструкције. 

 

Испада да им наносе зло, иако их не мрзе. 
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Овако сурово и бездушно уништавати животе невиних људских бића, претварати их у 

људски материјал, обезвређивати их, без обзира на мотиве, није само тежак злочин, 

него је у својој бити кукавичко и крајње неморално.  

 

На крају би се могло сасвим оправдано запитати: Да ли тако могу поступати душевно 

уравнотежена бића? Да ли оини морају тако поступати? Да ли су могли нешто, било 

шта , учинии да се тпатње тихе невиних страдалника умање?  Да ли можда понекад 

претерују у употреби силе? Да ли такво стање користе да се богате, да бесомучно грабе 

привилегије за себе?  

 

Очигледно је да су безосећајни, бездушни. 

 

Да ли ови властодршци поступају садистички? 

 

Ако би се садизам посматрао као потрага задовољства у подвргавању патњама,  

могло би се претпоставити, да они на своје жртве свесно подстичу све оне који их 

подвргавају упорним и острашћеним нељудским  поступцима и злостављањима.  

 

Да ли овде има екстремних застрањивања? Да ли они понекад претерују? . 

Ипак, без обзира о чему да се ради, на делу је програмирано разбацивње људског 

материјала, упропашћавање људских живота.  

Некрофилија је према Фрому, „љубав према смрти‖. То је моћна страст, љубав према 

свему што у себи нема живота, и што се распада. Некрофилија је тежња за претварањем 

живог у неживо, страсна склоност за уништавањем и за разарањем ради разарања.  

Фром сматра да некрофилни карактер имају особе којима је својствено да говоре 

хладно и монотоно, воле тамне боје, у међуличним односима су арогантне, а у 

политичком погледу имају ултраконзервативне, ригидне ставове.  

Могли би се запитати:  

а.О каквом моралном профилу ових извитоперених бирократа се ради? 

б.Узимајући у обзир ектремне видове њихових поступака, требало би се изјаснити и о 

њиховој душевној стабилности, психопатологији, или смањењу душевне 

урачунљивости 

а.  Морал се дефинише као облик друштвене свести, систем обичаја, навика, норми. 

Централне вредности морала су: добро, исправно и праведно. Овај морални код је 

усађен индивидуи, када треба да учини нешто, одвага да ли је то лоше за другу страну,  

муњевито се запита: како би неко поступио према мени. Моралност је стога усађена, 

али се стиче домаћим васпитањем и утицајима окружења.  

Очигледно је да нема зрелости у њиховом моралном расуђивању  и поступању. Они  

бескрупулозно дају предност својим потребама, безочни егоизам и егоцентризам  су 

основна идеја водиља  ових самољубивих и нарцисоидних апаратчика. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B6%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Њих карактерише безосећајност, што подразумева отсуство скале емоција, повезаних са 

емпатијом, саосећањем, алтруизмом, праштањем.  А нарочито, они су имуни на 

осећање кривице и  на грижу савести. Њихове емоције су дефектне и утрнуле. 

Ако би отишли даље у дубину и ширину проучавања ове дефектне моралности, дошли 

би до сазнања, да они драстично запостављају позитивне моралне принципе који су 

темељи здравог и одрживог друштва, као што су:  једнакост, правда, толеранција, 

разумевање потреба другог. Уместо тих начела,  доминирају вредносна опредељења као 

што су: егоизам, користољубље, негирање друштвених потреба, лаж и превара у 

служби сопственог комфора и користи. 

Као последица поремећеног моралног расуђивања, настају друштвено и морално 

неприхватљиве и штетне радње: прогони, злостављања, убиства, рањавања, отимачине, 

крађе, расуло судства, пљачке, рекетирања, мито, корупција, провале, итд. 

Дакле, прогонитељи су асоцијалне и морално отупеле и дефектне психопате. 

б. Када се ради о њиховом душевном здрављу, они тврде да такве штете наносе из 

утилитаристичких побуда. Тако је зацртано, и тако мора бити. ОИни се тако пчоначај 

јер морају. Уколико тако не чини, и они сами ће пасти под удар њихових надређених 

структура. 

Што је неприхватљива рационализација, јер је најмаркантнија особина  духа ових 

бирократа управо неодољива жеља и потреба  за садистичким изживљавањем, 

наношењем штете  другима, потстицање мржње и завада, уживање у туђим мукама, и 

проблемима, у тумбањима људи, суштина је да они доживљавају хедонистичко 

задовољство кроз  изнуривање  других.  

Ово је утолико значајније, јер им њихове жртве за то најчешће нису дале стварни  

повод.  

Или пак постоји неки  дубоко запретени виталан повод?  

Који? 

Запитајмо психијатре шта могу мислити о таквим починиоцима?  

 

2.Службе из формалне власти које спроводе, које су директни извршиоци репресивних 

мера, за разлику од оних првих ( неформалних структура моћи), тако поступају видећи 

у њима опасне државне непријатеље, са којима се треба обрачунати, неретко, не 

бирајући средства.  

 

Острашћени и запенушани, нису свесни да су наведени на лоше процене. 

 

Што наводи на постојање предрасуда. Предрасуда би била закључивање које није 

довољно засновано на поузданим подацима. Починитељи не поклањају пажњу 

добијеним информацијама, прихватају их као тачне, иако оне то нису.  

 

Уместо да проверавају- јавља се склоност генерализацији.  
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У овој земљи сама реч`` државни непријатељ``, изазива зебњу и неописив страх, власт 

је дубоко убеђена да се са народним непријатељима, издајницима, треба сурово и 

немилосрдно обрачунати.   

 

Али овакв став поретка према онима које они процењују као непријатеље, мањка 

драстично у квалитету. 

 

Прво јер, није заснован на релевантнм подацима, него често на сервираним и 

подешеним информацијама у циљу завада и вештачке производње непријатеља. Није 

ретко да су им сервирани подаци о појединцима поред тога што су неосновани, врло 

компромитујући, и подешени да стварају врло интензивну одбојност.  

 

Деценијама је стварана дубока мржња.  

 

Овакви нетачни подаци, удружени са острашћеном мржњом, су створили врло погодну 

оријентацију и плодно тле, за ковање свакојаких обрачуна, прогона, дискриминација, 

свакодневних саплитања и опструкција. 

 

Овакав став према наводним `` НЕПРИЈАТЕЉИМА`` , има још једно своје исходиште, 

управо у задовољавању потреба, они за те задатке добијају високе плате и енормне 

привилегије. Проглашавање ових особа за непријатеље, им дозвољава да се бахато и 

самовољно  понашају у друштву, јер се они наводно боре са онима који желе да издају 

и да сруше поредак, да ову земљу дају у руке страних освајача. 

 

Према социолошким истраживањима у САД,  они испитаници који су незадовољнн 

својим друштвеним статусом, имовинским стањем, исказују повећан интензитет  

анисемитских осећања. 

 

Тако и код нас, постоји тенденција, да се због све присутније кризе, траже кривци и `` 

жртвени јарци``, на које ће бацити кривица.  

 

А то су они који  наводно `` блате самоуправну Југославију``, `` издајници``, `` страни 

плаћеници``, и тд. 

 

.  

-7 јуни 1993.године. Поводом демонстрација у Београду. 
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-  

 

 

 
-9 јуни 1993.године. Тешки услови живота у Централном затвору. 
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-  
 

-  

 

 
-24 јуни 1993.године. Нова интернирања у психијатријске болнице. 

 



139 

 

 
 
Поводом психијатријског интернирања Вујадина Милуновића у  психијатријски 

азилум, сам обавио телефонски разговор са његовим лекарем из психнјатријске 

болнице `` Пчелице `` код Крагујевца. Покушао сам да му предочим да је Вујадин врло 

смирен  човек, и да у исто време није  никакав  тако опасан државни непријатељ, да га 

треба слати у лудницу.  

 

Са друге стране сам чуо строг и охол глас лекара:`` Једна шугава овца цело стадо 

ошуга.``, и одмах снажно залупи слушалицу.  

 

О садржини овога разговора сам упознао нашу активисткињу Вуку Ђермановић:`` Зар 

се тако понаша лекар``?,   

 

`` Неће тако чинити савестан психијатар који поштује Хипократову заклетву, али ипак 

нађу они и таквих-Међу ћоравим, ко има једно око мећу га за Цара. ``. Онда мудра Вука 

настави:`` Да сте покушали да га још убедите, био би још охолији. Нека чита Библију- 

Псалам 23.  Луђаку се чини правим његов пут, а мудар човек слуша савете.  

 

Повремено бих телефоном разговарао са Вујадином. Он је мудар и разуман, 

најтрагичније од свега је, што су његови породични односи дубоко поремећени.  

 

Свемоћно друштвено  окружење које је годинама иницирало против сиротог старог 

човека свакојака  саплитања, клопке, све до тешких прогона,  је његов живот 

претворило у невиђена страдања и патње. Он је оболео органски, али су деценијске 

патње оставиле дубоке  трагове и на његову личност.  

 

Извитоперени психијатри су злоупотребили његову немоћ, да убеде његове блиске, да 

је он заиста душевно тешко оболео, да треба да буде смештен хитно на неодређено 

време у психијатријски азил. 

 

Дубоко сам био потрешен слушајући његов шапат, вапај порженог старог и болесног 

човека, који види шта се са њим дешава, а немоћан је да било шта учини за себе. 

 

Није овако само са Вујадиновом породицом.  

 

Породични односи су често поремећени. Породица је за многе постала, уместо мирног 

уточишта, разумевања и топлине, простор из кога беже, гледају се попреко, свађају се, 

или физички обрачунавају. Или убијају и кољу. 

 

``` Када се приближим стану, осећам зебњу, узнемирим се, не знам шта ме чека``, 

поверио ми се недавно образовани и мудри инжењер  Милорада Новаковић ( томови 3 и 

4).  
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Одговорих му смирено: `` У психологији постоје два значења-``гутачи менталне 

енергије`` , и  `` синдром канц лагера``. Ако су у породици драстично поремећени 

односи , што је често данас, живе у свакодневном неподношљивом стресу, свађају се, 

или бију, данима,. месецима и годинама пију једни другима енергију, пропадају, 

обољевају``. 

 

Милорад ме поведе у страну ухвати ме за руку: `` Управо то, тако је било и у мојој 

породици``.  

 

Искористих да довршим мисао:`` Синдром канц лагера се јавља и у породици и на 

радном месту, принуђени су да живе са сродницима са којима су на ратној нози, или да 

иду на радно место где их чека шикана руководиоца или колега``. 

 

`` Ко нам ово све направи, праве нам клопке где го макнемо, нападају нас са свих 

страна``, ? погледа ме суморно и забринуто.  
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-24 јуни 1993.године. Број политичких затвореника. 

 

Мирослав Варшек се скоро потсмехну властодршцима:`` Они си ментално фиксирани 

за претходне фазе и времена, када су варали народ. Да би укрили обрачуне, су 

неистомоишљенике слали у луднице, или их на монтираним судским процесима 

осуђивали за непочињена дела, то и сада настављају, што је тотална бесмислица. Народ 

их је прозрео и презрео``.  

 

-  
 

 
 

 
-28 јуни 1993.године. Потврда о износу подстанарске кирије на адреси Солунска 7 

у Земуну. 

 
Сада је стопа инфлације у нашој земљи достигла апсолутни светски рекорд.  

 

Подстанарску кирију плаћам у немачким маркама, као и сви подстанари у Београду, 

иако је то противно закону. Власници стана у Солунској 7 у Земуну сам учтиво 

саопштио, да нисам у стању да за моју плату купим тај износ од уличних продаваца 



142 

 

девиза, јер да бих сада купио 100 немачких марака на улици, требало би ми више мојих 

плата.  

 

Она ме је  учтиво саслушала, и ми смо се усагаласили да износ кирије буде драстично 

смањен.  

 

Али до када? Знао сам да то неће дуго трајати?  

 

-  

 

 

 
-1 јули 1993.године. Пријава судији за прекршаје. 
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-  

 

 

Међу окривљенима је био и мој добар пријатељ Голуб Бакић, у тому 4 и у претходним 

поглављима, је описана моја сарадња са њим на плану одбране људских права. Он је од 

Жарка Арсића и Вељка Вукотића био овога пута обманут о мени, убрзо се дистанцирао 

од њих, оградивши се јавно од њихових изјава и поступака.  

 

Голуб и ја смо наставили да се заједно боримо. 

 

За мене је нарочито било тужно и болно понашање Жарка Арсића, Жаје ( томови 2, 3 и 

4), са којим ме веже дугогодишње дружење и пријатељство. Он је режимски човек и 

заузима високе позиције, што ми је сам саопштио, а то зам већ одавно. Показао ми је 

значајно сјактаву легитимацију орана ГСУП-а Београда.  

 

На томе му нисам никада замерао. Схватао сам то као његову лојалност и искреност 

према мени. Знамо се од 1955. године, дружили се, делили дивне успомене.  

 

Упркос што је орган полиције, прихватио сам га у нашој организацији, и имао је високо 

рангирану позицију мог најближег сарадника, заједно смо наступали на скуповима, у 

медијима, и на изборима, био је носилац изборне листе.  

 

У њему сам видео дугогодишњег пријатеља, али и човека из државног апарата који се 

усуђује да критикује поједине девијације државне политике.  
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Жарко је се временом постепено мењао, од мене је почео повремено да захтева да му 

уступим председничко место.  

 

Сазнао сам и да ме је оговарао. То чини по директиви поретка и СДБ, чији је сарадник- 

је био мој логичан закључак.  

 

Зато сам постао опрезан и пазио на њега и његове поступке..  

 

Случај Вељка Вукотића је другачији. Он је био жртва политичке дискриминације на 

радном месту у београдском предузећу ИНЕКС. Што је поткрепио обилном 

документацијом, коју ми је доставио.  

 

Нас двојица смо се дружили, и чак смо установили неке далеке рођачке корене.  

 

Увидео сам временом да је Вељко човек јако истањених нерава, да је он ипак истински 

интелектуалац, образован и надарен.  

 

Али све оно што је трпео годинама,  је на њега оставило дубоке трагове. Повремено би 

био јако нервозан, постајао би свадљив и неповерљив. Он је изгледа сматрао да ја 

потајно сарађујем са СДБ?. Можда га је Жарко Арсић обмануо и злоупотребио против 

мене, упорно му дошаптавајући  да ја злоупотребљавам моје лидерско место у Покрету 

за заштиту људских права да се богатим? 

 

Чак су до мене допрле и такве интртиге да користећи мој лидерски положај, га 

злоупотребљавам да заводим женске чланице организације. ( Вероватно је за ту сврху 

Жарко искористио моје описано дружење са Сибилом, том 4).  

 
 

- Годишњи скуп ИСИЛ-а у Талину, Естонија, лето 1994 године . 
 

На прошлим изборима за Републичку скупштину Србије 1992 године, смо од 110 

учесника без динара средстава и без икакве инфраструктуре, под дискриминацијом и 

репресијом, заузели 14 место, добили више гласова од Грађанског савеза, и нешто мање 

од ЈУЛ-а. Према листу Политика из Београда, да је био директно пропорционалан 

систем добили би свога представника у Скупштини Србије.  

 

Избори децембра 1993 године су били пука копија ранијих избора.Учествовали смо и 

на њима, знајући унапред да ће се десити још једна превара.  

 

Није тешко увидети да су сви избори од 1990 године до данас били лажирани и 

нерегуларни, да је режим Слободана Милошевића изиграо народ, да наставља 

да влада користећи за то полицију, медија, судове, репресију и масовне прогоне 

грађана, уз демагогију и хајке на наводне непријатеље.  

 

Шта чинити?  

 

Од како сам срео либертаријанце на Скупу ИСИЛ-а у Попраду лета 1992.године ( том 

4), они су ме охрабрили и дали нови полет и наду да ће бити боље.  
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Од тада смо се боље упознали и стекли међусобно поверење. Био сам радостан када су 

ме обавестили да ме предлажу да будем њихов представник за Србију.  

 

Њих занима пре свега, да ја уз њихову скромну финансијску подршку организујем 

публиковање либертаријанских књига на балканским језицима. И да обезбедим 

квалитетан превод и коректну материјалну презентацију, све уз скромне утрошке.  

 

Сада сам сконцентрисан на публиковању књига професора Кена Скуланда "Авантуре 

Џонатана Галибла" и др.Мери Руварт "Исцељење нашег света", обе на српском језику.  

 

Има у међувремену у моме случају неких побољшања, али не значајних, поготову не 

суштинских. Економска ситуација у земљи се драстично погоршава, забележен је 

апсолутни светски рекорд у стопи инфлације, за поједине пензије се не може купити ни 

неколико литара млека, поједини пензионери умиру у редовима, почињавају 

самоубиства, око мене беда, глад, корупција, шверц, мафије, криминалци насрћу на 

незаштићене грађане.  

 

Професор Аврамовић, тај мудри стари човек, уводи своју реформу, инфлација се 

зауставља, али се стање не побољшава што се тиче других параметара.  

 

Провале, убиства, криминализација, нерад, боловања, лоше здравље.  

 

Према листу Политика на основу Извештаја МУП-а Србије око 250.000 грађана су 

регистровани у тајним досијеима као опасни по државу. Убеђен сам да је бројка оних 

уписаних у тајним архивама далеко већа. 

 

Жалосно је да упркос свега, уместо помирења, буја хајка на наводне сумњиве личности.  

 

Знам поуздано, да сумњиче многе без икаквог основаног разлога. 

 

Отселио сам се из Солунске број 7 у Земуну Нови град,  у центар Земуна у 

Мажуранићеву улицу број 3, близу Кеја.  

 

Више од пола моје плате иде на кирију  у маркама, а морам да помажем и сина који 

живи са мајком.  Нарочито коштају судски поднесци, копије, поштарина у далеке 

земље. А новац иде и на плаћање свакојаких поправки, које су последица приказаних 

асоцијалних поступака вандала из редова органа власти. 

 

Из дана у дан доживљавам неприлике. Прете ми, прислушкују телефон, искључују га, 

ломе браву на вратима, улазе у стан када нисам у њему, настављају упорно да ми ломе 

писаћу машину, те не могу да пишем ваљана саопштења и дописе Покрета.  

 

Моји дописи су због тога хаотични. Желе да ме обезвреде као писменог и убедљивог 

јавног посленика.  

 

Има и даље заплена преписке, имам читаву хрпу решених поштанских потражница, из 

којих се види да моја писма не стижу до примаоца.  
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Галеника је сада под контролом новог власника Милана Панића, америчког бизнисмена 

српског порекла, али који још није успео да из фирме уклони претходне самоуправне 

Милошевићеве кадрове.  

 

Панић се бави и политиком. Да ли он схвата да је окружен појединим сарадницима, 

који би најрадије видели његова леђа, да га изјуре из Галенике. . 

 

Упркос што је сада на челу фирме Милан Панић, амерички држављанин, изузетно 

способан човек, који је у Америку отишао са 100 долара у џепу, и постао милионер, 

иако је он упознат са мојим дугогодишњим неприликама ( томови 3 и 4), укључујући и 

оне у Галеници-у моме професионалном статусу нема значајних промена.  

 

На радном месту у Галеници у Служби истраживања тржишта се наставља 

вишегодишња изолација. И даље ме остављају без радних задатака, држе у  изолованој 

просторији, и дају упутства да се колеге са мном што мање друже.  

 

Упркос тога има их који то чине. Рихард Конрад шеф службе је разуман интелектуалац, 

често пијемо кафе и дуго разговарамо пријатељски. А са Миланом Кувељићем 

разговарам опуштено о везама Србије и Црне горе.   

 

Ипак успевам да  успостављам контакте са појединим истомишљеницима и 

дискриминисаним стручњацима у ИЦН Галеника. 

 

Убеђен сам да до Панића не стижу проверене информације о мени, и да он поступа 

опрезно, да не жели да се због мене конфронтира са још увек моћним директорима.  

 

Био сам сведок ранијих година скривеног сукоба и борбе, наводно против јеврејског 

клана у Галеници.  

 

Што апсолутно није имало никакве везе са Јеврејима, јер у  Галеници нико не мрзи 

Јевреје, ово је Србија где никад није било анти-семитизма, има их на значајним 

позицијама у Галеници, врсни су стручњаци који уживају свеопште поверење и 

уважавање, са свима се односе пријатељски.За мене је увек било задовољство да са 

њима мудрим и разумним људима разговарам и мењам мисли.  

 

Радило се о нечем другом, у Галеници се водио прикривени сукоб између две пословне 

струје, између круте бирократске директорске самоуправне менаџерске структуре која 

се опирала увођењу маркетинга и менаџмента, са једне стране, и са друге стране , све 

присутнијих стручњака модернијих схватања, који све енергичније заговарају отварање 

предузећа свету и либералној економији.  

 

Један од њих је био и инжењер Лазар Конфино (томови 3 и 4), он је управо пао у 

немилост у Галеници, зато што је заузео потпуно исправно становиште, да не треба 

градити супермодерну и прескупу десетоспаратницу за канцеларије службеника на 

новој локацији у Земун пољу, него да би новац требало инвестирати у нове производне 

погоне.  

 

Виђао сам га протеклих година, и посећивао у његовом стану код Каленића пијаце, он 

би био немођан  испружен у кревету: `` Моју сестру је за време рата немачки официр 

покушао да силује, скочила је кроз прозор``.  Онда је устао, стаде на штаке: `` Идем до 
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продавнице да купим нешто`` промрмља.  `` Ја ћу вам купити све шго Вам треба `` 

понудих се. `` Не, не `` рече тихо`` Мало и да истегнем ноге`` . 

 

Др.Мика Андрић пак има другачије виђење овога сукоба:``Муте земунски католици, 

хође Србе да позавађају са Јеврејима``. 

 

Захтевам од директора да ми дају радне задатке, не добијам одговор, сам себи задајем 

радне задатке и радим, анкетирам, пишем извештаје, који не бивају примењени у 

Галеници, али их зато прихватају ван ње, објављујем их у појединим стручним 

часописима.  

 

Задужен сам за парафармацеутику, не за анализу тржишта лекова, тиме се нисам 

никада бавио.  

 

Пријатно сам се изненадио када ми је шеф службе Рихард Конрад, саопштио да сам 

добио задатак од новога менаџмента Милана Панића, где има и Американаца, да 

урадим СТУДИЈУ ТРЖИШТА ЛЕКОВА ЈУГОСЛАВИЈЕ.  

 

Овај поступак, колико ме је изненадио, ме је у исто време учинио радосним, схватам да 

је Панић слушао о мени све најгоре, укључујући и мишљење о мојој стручности, и да 

сада он лично жели да се увери, да дође до  чињеничнг стања. 

 

Зато сам се трудио да упркос релативно кратког рока, овај задатак урадим што могу 

боље и савесније. 

 

Чим сам добио овај радни задатак, схватио сам да се од мене тражи да урадим студију 

тржишта лекова, а ја се бавим од када сам у Галеници, искључиво и једино, анализом 

тржишта парафармацеутике, бомбона, инстант напитака и сличних препарата. Треба 

знати да је проблематика тржишта лекова, нешто сасвим друго од тржишта 

парафармацеутике. Ја једноставно нисам стручан да урадим анализу тржишта лекова, 

јер се тиме нисам никада бавио.  

 

Сматрам да су требали да ми наруче да урадим анализу тржишта парафармаецутике. 

Али сам одустао од тога да им то затражим. Урадићу анализу тржишта лекова што могу 

боље. Надам се да то могу ипак урадити успешно. Али ћу у методологији на почетку 

рапорта навести  податак, да никада нисам радио на истраживању тржишта лекова. 

 

Чињеницу да ми је дато да урадим анализу тржишта лекова, за шта нисам довољно 

стручан, објашњавам намером према мени непријатељски настројених директора, да ме 

тако омаловаже као стручњака и прикажу моје жалбе на дискриминацију као потпуно 

неосноване.  

 

Један од директора је Велимир Бранковић, висок, наочит и мужеван, он је отресит 

човек, искусан, дуго је био генерални директор Завода за издавање уџбеника, 

повремено би се погледали у пролазу.  

 

Он добро зна да сам ја борац за људска права, и да оптужујем поредак, чији је он веран 

дугогодишњи припадник, зна да ме власти неоправдано прогоне. Или је убећен да сам 

то заслужио?  
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Познато му је да сам представник америчке организације из Сан Франциска ИСИЛ-а. 

дакле, изгледа да он мене олако сврстава у озлоглашену групу плаћених сараднка 

Америке и Запада.  

 

Дакле, он би могао бити тај који ми даје задатак који није у оквиру моје стручности.  

 

Он је из Славоније, а тамо су се закрвили Срби и Хрвати, можда мисли да и мене 

подржавају Хрвати.? А не зна колико је и моја породица претрпела од усташа? Не само 

његова. Убијени су маљем најближи сродници моје мајке у Јасеновцу од каталичких 

фратара, десетине покланих од усташа.( том 1).  

 

Хтео сам да га зауставим у пролазу, да му то кажем, и да то тако овде на Балкану траје 

вековима. Ипак ми се чини да је он коректан и да је патриота. Али да није у току шта се 

дешава са многим невиним и поштеним грађанима.  

 

У раду на овој студији сам наилазио на свакодневне препреке и опструкције. Пре свега 

то је био отежан приступ подацима, статистикама, где год сам се обратио за податке, 

наилазио бих на одбојност и сумњичаве погледе, добијао бих понешто, али после много 

труда и нервирања. Требало је да обавим разговоре са појединим стручњацима, 

одбијали су, или су нерадо и штуро поразговарали са мном.  

 

Упркос свега, овај задатак сам урадо савесно. А у Предговору и Методологији сам 

детаљно навео тешкоће у раду. 

 

Никада нисам добио било какву повратну спрегу о томе како је ова моја студија 

оцењена. Једино ме је једном у холу Управне зграде срео директор Велимир Бранковић, 

журно се кретао ка лифту, у брзом пролазу ме је погледао брзо се удаљавајући, скоро 

промрљавши себи у недра:`` Добро си им казао, Галеника је драстично изгубила  

учешће у тржишту лекова Југославије, у корист фирми из Хрватске и Словеније``. 

 

Земља је све убрзаније у поседу оних које је власт удаљила од стварности. Прогоне 

наше сараднике, држе их у затворима, лудницама, истерују са посла, премлаћују их, 

рањавају, убијају, нападају на  њихово здравље, све су чешће сумњиве саобраћајке.  

 

Наши одговори на репресију су митинзи, контакти са страним дипломатама, 

новинарима, међународним организацијама. Али нема очекиваних резултата, наставља 

се блокада медија и судова, сазнајем за оговарања, подметања. 

 

Политика је нешто најпрљавије што се може замислити. А ја сам се у њој нашао, једино 

из побуда легитимне самодбране од незаслужених прогона. Мене политика никада није 

занимала, али схватам да сам у њу неповратно и на превару увучем. . 

 

Земља је у рату и под санкцијама.  

 

У оваквим деликатним и искушењима бременитим околностима ме је ИСИЛ позвао  на 

Годишњу ИСИЛ Конвенцију, која ће бити одржана у Талину, Естонија,  покриће све 

трошкове, само да платим пут.  

 

Душан Покорни ми саветује да идем возом, преко Мађарске, Украјине, Белорусије, он 

ми је позајмио новац за пут.  
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После много снебивања и размишљања, сам одлучио да путујем и о мојој одлуци 

факсом сам обавестио организаторе.  

 

Одлучио сам да путујем до Талина возом Београд-Москва, руске компаније кола за 

спавање, све до Лавова у Западној Украјини, где бих требао да променим воз према 

балтичким државама.  

 

 
Црвени воз. 

 

На улазу у вагон кола за спавање је стајао кондуктер, плавокоси витак средовечан Рус, 

средњег раста, показујући му возну карту, сам му се обратио на руском, чини ми се да 

му је то било драго, он је љубазан али тајанствен и строг, као да је власт, полицајац. 

Пусти ме да уђем, а онда заверенички затвори врата за мном, као да ме хапси. Уђох у 

мој купе, у коме сам се нашао сам, у возу има врло мало путника. Воз благо дрмну и 

крете, није дуго прошло, у купе уђе средовечна жена, плава, крупна и средњег раста, 

права Рускиња. Прегледа мој пасош и визу, она је љубазна али строга, типичан 

бирократски манир из претходног периода, као и код нас што је особље на шалтерима и 

у јавним службама, што је врста власти, која преузима себи право да се понаша као 

власт. Запита ме радознало да ли имам  девиза, захтева да јој дам да их чува, што одбих 

учтиво. Она ћути. Некако ми је сумњива?. Разговарајући са кондуктером, није ми 

промакло пажњи да се крави, очигледно му прија што говорим руски, запитах га 

гледајући у њега пријатељски: ``Где је Талин``? Каже кратко:"При Балтику". Као на 

српском. На моје питање како ћу од Лавова до  Естоније, он слегну раменима:`` Нема 

проблема са везама у том правцу у бившем СССР-у.`` 

 

Док вагон монотоно одзвања по трачницама, упоређујем овај воз са нашим возовима и 

онима у Западној Европи. Воз Београд-Москва благо дрмуса, не много мање него ли 

наши возови. Успаван ритмичним монотоним звуковима, задремах, медитирам, 

подсећам се. 

 

Пробудих се негде већ  у Мађарској при улазу у Украјину, тако ми рече кондуктер. Дан 

је, у купе опрезно крочи виталан  мужеван средовечан човек, црномањаст али зелених 

светлих очију. Он је због нечега расположен и весео и то не крије од мене. Чим седе, ми 

се обрати пријатељски, каже да ради у царини, и да иде у Украјину на састанак са 

пријатељицом, лепом Украјинком, представља се: Ракић. Обрадовах се када од 

причљивог сапутника сазнах да је од Бајине Баште. `` Па ми смо земљаци``, објасних 

му. Док воз јури кроз бескрајну равницу ка Украјини, искрсава ми у очима слика Бајине 

Баште и нашег брдовитог завичаја.  

 

Рекох му да идем у Талин у Естонији на међународни скуп. На то се он скоро расприча: 

`` Тешко је од Лавова према балтичким државама, везе су у прекиду, скоро рат``. Поче 

да се смеје гласно и шали:`` Мани се политике и тога пута, ајде са мном у Лавов, моја 
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Валентина има још лепшу пријатељицу, баш таман за тебе, станују заједно, слободне су 

``.  

Ућутасмо. Искористих паузу да изађем у ходник вагона. Ноћ је, мркли мрак кроз који 

јури воз као пламтећи змај. Понегде пројури засветљени засеок,онда опет мрак, као да 

смо у тунелу. Када би возна композиција као махнита пројурила, благо успоривши, 

кроз мало веће железничке станице, било ми је необично задовољство да читам називе 

места:  Николајевичи, Поповичи, као код нас. Зар је могуће? Прилазе ми путници 

Украјинци, Руси и нешто ме запиткују, мисле да сам њихов земљак.  

 

Више из радозналости, уђох у тоалет, загледах, изанђале инсталације и опрема, као у 

нашим возовима.  

 

Због људи, воза, назива железничких станица, вратих се радостан у купе. Утонух у 

сањарење. Обузимало ме је некакво необично расположење. Као да се враћам у давно 

заборављену прошлост, у неке пределе где сам некада давно, врло давно, већ боравио. 

Осећам све више локални амбијент, осматрам из прикрајка људе, призоре, хоћу да 

проникнем у њихове душе, у њихово стање духа, јави ми се огромно  узбуђење, и у 

исто време врло болан осећај да сам се вратио у неку земљу где сам раније живео. 

Пробуди се болна носталгија, коју тако добро знам, која ми је драга. Схватио сам да 

смо ми до 1948 године били врста совјетске републике изложени совјетизацији, да смо 

у школама васпитавани у словенском духу, то је био врло драг осећај, људи врло 

блиски и драги. 

 

Нама би понекад пребацивали да смо ми словенофили и русофили. Тачно, али ми смо 

тако деценијама, и раније били васпитавани. То је у нама методично произведено. 

 

Ово путовање постаје узбудљиво. 

 

Земљак је спавао сном праведника, али није хркао. Дискретно се наслонио на мекани 

наслон.Смешкао се у сну, вероватно је сањао лепу Украјинку која  очекује да га загрли 

у Лавову.  

 

Бог је човеку дао жену, Божији дар. А феминисткиње би то исто казале, али мало 

другачије: Бог је жени дао мушкарца. 

 

У Чопу сиђох на железничкој станицу, сазнах да  воз стоји двадесет минута. Још са 

широм отворених врата се у пространој полупразној чекаоници приказа огромна слика 

у стилу совјетске масовичке пропаганде, па ја то осећам, био сам све до 1948.године у 

Југославији, совјетској републици: руски војник пробија аждају, која оличава 

Аустоугарску и Католицизам.  
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-  

 

Застава Ватикана. 

 

 

Знам да је ово било вековно подручје судара Русије и Аустроугарске, Православља и 

Католицизма, да је овде била брана. 

 

 
 

 

Али сада по први пут осетих опори мирис ова два закрвављена вековна непријатељства. 

Па ово је скоро горе него ли између нас Срба и Хрвата?  

 

Како су нас непросвећене Словене вековима завађали?  

 

DIVIDER ET IMPERA. Да нас закрве. Видим Дрину како носи лешеве, чујем јауке они 

које ољу, као да слушам ударце маља у главе мученика у Јасеновцу?    

 

MAGNUM CRIMEN.  

 

Докле? 

 

Као дечак сам читао роман о козаку Тарасу Буљби, великом борцу против продора 

Католицизма у Украјину и Русију, и његовом сину који се заљубио у прелепу 

католкињу Пољакињу. Отац не зна шта да ради? Убиће неверног сина? Снимљен је и 

филм, у главнима улогама глумац Јул Бринер, руски Јеврејин и Тони Кертис, Мађар, 

вероватн католик. 

 

Да ли је националност ова два глумца имала неку зепретену гео-политичку поруку?  
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Ходником купеа се у полутами залелуја сенка витке младе жене. Она нечујно и скоро 

неприметно отвори врата купеа, својим врло дискретним наступом одаје рафинирану и 

опрезну особу, она је истинска дама, плава и витка, има око 40 година, очигледно 

интелектуалка. Седе и заћута. 

 

Поче да свиће. Нисам знао да у Западној Украјини има планина, има сетих се, па ово је 

Закарпатје. Процењујем зурећи упорно кроз прозор да су испод 1.000 метара висине. 

Она виде да се забављам планинама, започе разговор са мном, који поче географијом, 

онда се врати на историју, па дође до политике, етнологије, и заврши се дугим 

разговором о књижевности и сличностима Украјинаца и Руса, и нас Срба. Знао сам за 

миграције, читао сам и Црњанског, чух од знимљиве сапутнице да у Украјини постоје 

колоније српских досељеника који и сада говоре језик који је скоро српски, као код нас. 

`` И ми имамо колоније Украјинаца, у Западној Босни и нешто у Војводини``. 

Очигледно је словенофилски настројена. Топла је и искрена.  

 

Да ли су топлота и искреност особине народа жељних разумевања и просперитета, 

слободе?  

 

Добисмо новог сапутника. Он је нешто тамније пути од ње, такође нечујно уђе у купе, 

средњег је раста и средњих година, интелигентног и проницљивог израза лица. 

Љубазан је, али строг и врло шкрт на речима, без словенофилских излива осећања. 

Видећи да мотрим на планине које промичу, кратко ми објасни да висина планина није 

700 метара, како ја споменух, него 1.000.И значајно ми нагласи реч: ХИЉАДУ 

МЕТАРА.  

 

Стигосмо на железничку станицу у Лавову по подне.Устадох, узех пртљаг учтиво им 

казах на руском довиђења, и упутих се пероном ка згради железничке станице. Не 

желим да губим ни тренутак времена, можда воз за Талин полази за неколико минута, 

упутих се брзо ка шалтеру за  Информације, да сазнам када имам воз за Белорусију и 

даље за Талин. 

 

Када службеници на шалтеру споменух Талин и балтичке државе, она препознаде да ја 

не говорим течан руски језик,смеђ сам а не типичан Украјинац или Рус, погледа ме 
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подозриво, схватио сам по нервозним титрајима црта њеног лица  неповерљивост, или 

чак  сумњичавост. Пита се ко сам?  

 

Изгледа да су се Руси опаметили, ствара се национална солидарност. Али ово није 

Русија, ово је Украјина. Да, али су и Украјинци Словени, руска браћа.  

 

Али су се кроз историју на овим просторима крваво трвели Словени католици и 

православци. 

 

Па они не воле балтичке државе, то јест  овде их неки симпатишу потсвесно, јер заједно 

са њима не воле Русе, али се плаше да то искажу, у главама овдашњих људи свемоћни 

Совјетски савез још увек постоји, иако су се балтичке државе отцепиле, обичан свет 

изгледа јопш умишља да је све ово са распадом СССР-а некаква мутна игра Кремља? 

Ћуте престрашени. Можда мисле да сам ја отуда?  

 

Мислећи да су они љубитељи Словена, да бих то отклонио такву сумњу у мене, рекох 

им да сам Србин, православац  из Београда, и да идем на научни скуп у Талин.  

 

Када ово рекох, неки присутни су ме погледали топло, са симпатијама, а други пак су 

почели због нечега да се мрште. Свестан сам да учим нову лекцију. Ово је Лавов, 

Западна Украјина, овде су Украјиници, већина су католици, овај део је католички. 

Разговарајући руски са њима, у почетку се зачудих када ми конобар не рече по руски 

СПАСИБО, него изговори ЂИНКУЈЕМ , како Пољаци кажу ХВАЛА, овај украјински 

који се овде говори у понечему је дакле сличан пољском. Пољска је близу и њен утицај 

и историјско присуство. Тај исти конобар, могао би бити типичан наш младић,рече 

своме колеги конобару: ``Дај му``, пружи му тањир са супом  показујући ка мени. Исто 

и ми кажемо ДАЈ МУ.     

 

 
Chemin de fer.  

 

Не могу никако и ни од кога да сазнам када има и иде воз према Талину. Јурим од 

шалтера до шалтера, свугде добијам нејасне и нервозне одговоре, не знају, упућује ме 

на неке друге. Овде су људи преплашени, успаниче се скоро када им споменем реч 

Талин. То су за њих јеретичке отцепљене балтичке државе, то су анти-совјетски 

демони. 

 

Тек сада схатих да сам се нашао у врло деликатној ситуацији, да треба да будем врло 

промишљен и опрезан. Мало се опустих, знам да је Велики брат увек ту, иде као сенка, 

праги свугде. Био је и у Белгији.  

 

Шеф железничке станице ми на крају поверљиво прошапута, осврћући се да га неко не 

чује, да воз иде у 17 часова, колосек број тај и тај, дођох тамо, неко се испречи, не да ми 

да уђем у  вагон. Кретох мало даље да га преварим. Опет се неко испречи испред мене.  
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Спустих кофер на тло перона. Из даљине се ка мени упути официр, убеђен у своју 

снагу, самоуверен, и крајње етичан, јак, иако је био физички слаб. И сав испеглан. 

Савршен. Иако крхак, марширао је, изазивао је  дивљење. Тако ме потсети  на 

Црвеноармејце и совјетске филмове, које сам гледао када сам био мали. 

 

 
 

 

Пређох колосек да уђем у воз са друге стране, опет се испречи неко насмејан и рече 

враголански, као да се шали: "Не вазможно"-не може.  

 

Зар је могуђе? Скоро да се помало узнемирих. Они овде све знају. Сметају ми да 

путујем у Талин. Не миришу никако балтичке државе. 

 

Упутих се опет право код шефа железничке станице Лавов. Он ми сада рече кратко да 

воз за Белорусију и балтичке земље иде сутра у 11 часова. Изгледа да жели да ме се 

отараси? 

 

Полако је падало тихо вече. Где да преноћим? Распитујем се, хотели су скупи, да ли 

може на клупи?  

 

Истражујући преноћиште пролазио сам кроз просторије велике железничке станице са 

краја на крај. Моју пажњу привуче бучна музику за игру у приземљу, носталгична 

песма певачице је одјекивала одајама железничке станице Лавов, то је била врло тужно 

певање, са карактеристичним словенским меланхоличним тоналитетом. Баш скоро као 

код нас. Радознао сам, желим што више да сазнам о Украјини.  

 

Упутих се, кроз стаклена велика врата се прво помоли подијум са оркестром и 

певачицом плавушом, држала је микрофон у истуреној руци,  и њихала се благо 

куковима у ритму мелодије. Спустих поглед на салу, парови су играли лагану игру 

танго, мушкарци загрлили даме, прибијају се уз њих, као код нас пре двадесет и више 

година. Одише неки романтизам, овде време стоји, шта је овде учинила гвоздена 

завеса?. Просто се види, или ми се тако чини, да већина од њих док игра сања  о неком 

лепшем и бољем животу, да оду негде далеко, на Запад. А да онда тамо у западној 

Европи, Америци, дубоко разочарани сневају о родном крају, као о нечему најлепшем 

што су икада у животу доживели. И да се никад у њега не врате. Каква  трагедија је 

резервисана за Украјинце и не само за њих, него за све бивше комунистичке државе 

Европе и њихове народе? Огромна богата држава са неизмерним природним ресурсима 

и равницама, а људи гладују.  

 

Таман да се окренем и напустим ову суморну игранку, на окрајку СССР-а који се 

распада, стадох у месту јер је певачица запевала врло коректним нагласком енглеског 
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језика лепу песму Битлса Yesterday. Препознао сам јасно  са лепим енглеским јез иком 

јасно изгоорене речи песме:  

 

Yesterday, all my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay  

Oh, I believe in yesterday.  

 

Тако је надарена. 

 

Чим се песма Битлса заврши, она се као певачица у забитим руским крчмама ухвати за 

плаву гривну косе, забаци је враголасто на врат, и приђе микрофону, зачух невероватно 

ритмичну  и осећајну  руску  мелодију ОХ МАМА, МАМА, ЈА ЉУБЉУ ЦИГАНА  

ЈАНА. Знам да је та песма настала овде негде у блиини, у Бесарабији.Или Молдавији?. 

 

Неко ми приђе скоро иза леђа , тргнух се. То је она симпатична изразито љупка  црнка 

са шалтера Информације. Зна да сам је питао за преноћиште. Љупко ме посматрајући 

мудрим тамним очима ми предложи:`` Можете преноћити код мене``?. Оваква понуда 

никако не долази у обзир, не познајем је, мада изгледа поштено и искрено, имам девизе, 

странац сам, овај део Европе је у превирању. Захвалих јој се учтиво. Она крете 

неколико корака са мном ка степеништу и показа ми руком:`` На спрату је јефтино 

преноћиште за путнике, али странци плаћају више``. 

 

На улазу затекох средовечну стамену жену, и она изгледа као бирократа из ере 

Совјетског савеза, овде време као да стоји. `` Колика је цена у немачким маркама``?. 

Пружих јој новчаницу од 100 марака коју ми је у Београду позајмио Душан Покорни, 

она узе новчаницу, размени је и наплати, врати кусур, обати ми се скоро љутито:" Не 

показујте девизе, сакријте неко ће вам их отети". Па овде се урушило као и код нас.  

 

Крочих у пространу спаваоницу, било је стотинак кревета, већина незаузети. Изабрах 

поуздан и безбедан кревет, ближе вратима, уморан легох у панталонама, новчаник 

завезах за кревет и за десну руку. Трудим се да не утонем у иоле дубљи сан. Уђе група 

младића,  веселих и распојсаних, као код нас, уливају спокојство. Мало се изгаламише, 

али су ипак били учтиви и обзирни. Брзо заспаше.  

 

Ујутру опет на воз, понављала је се иста прича, нема воза, не може да се уђе у воз, неко 

блокира, смета. Седим у чекаоници и размишљам шта да радим. Неко ми не да да 

узмем воз за Талин?  

 

Док замишљен седим на изглачаној клупи у чекаоници, размишљам о необичној  

нејасној историји, гео-политици, па ја се одувек питам КО ВЛАДА СВЕТОМ? ( томови 

1, 2, 3 и 4).  

 

Стаљин је казао крајем Другог светског рата западним лидерима `` Где су Папине 

дивизије``. Мислио је на победничку свемоћну Црвену армију, како њему сме да се 

усуди да се супротставии Света столица, где су њена војска, авиони, каћуше?  

 

А овде као из мемљивог подрума мрака Средњег века базди мржња између браће 

Словена, подељених вером, између Католика и Православаца. 
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Осетио сам то и из односа према мени, они који су били Православци, су према мени 

Србину, православцу били благонаклони, задовољно су се смешкали. А каталици би 

били резервисани, или хладни. Зар свемоћни СССР није могао угушити ове вековне 

сукобе, како сада схватити Стаљиново питање о односу снага Ватикана и СССР-а, 

СССР је овде владао скоро седам деценија, а ево опет се понавља она иста 

нетрпељивост као што је било вековима раније.  

 

 

Ко влада светом? 

 

  
Кремљ. 

 

 
Ватикан. 

 

Крајем Другог светског рата америчке трупе су ушле у Италију. Напалеон је у 19 веку 

био заробио Папу. Али то није нимало нанело штете моћи Ватикана. 

 

Осмотрих људе око себе. Поред мене седе учтиво старији човек, средњег раста, 

црномањаст, мада је сед, али има црне мудре очи, личи на библијског мудраца. Нешто 

ме запита, представи ми се, имао је типично јеврејско име и презиме, када сазнаде да 

сам из Србије, приближи ми се и тихо прозбори: `` Био сам неколико година прогнан у 

Сибир``. 

 

Он је отишао својим путем, и поздравили смо се љубазно. Устадох и прошетах 

чекаоницом. Дали им личим на странца, питам се ?. Као да ми неки унутрашњи глас 

прошапута:``Не личиш нимало на Словена, висок се и прав, тамно смеђ, као да си из 

Средње Азије``. Сматрам да оваква моја помисао не би могла одговарати чињеничном 

стању. 

 

Мене занима какви су овде јавни вецеи? Уђох у јавни ВЦ Железничке станице. 

 

Банух у просторију у облику правоугаоника, препуну вецеа такозваних чучаваца.То ме 

није нарочито изненадило јер чучаваца има чак и у железничкој станици у Београду.  
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Запрепастих се када се указаше чучавци,  зато јер су сви до једнога били препуни, 

скоро до врата, људским изметом. Не могу да верујем својим очима? О чему се то овде 

ради? Зашто то неко не очисти? Нема гужве да то не може да се отклони?  

 

Овакав необичан призор који сам глеадо својим очима ми није изазивао  никакво 

гађење, пре би то могла бити туга, неизмерна туга. Сетих се текста који сам недавно 

негде прочитао, у страним новинама, два западна дипломата описују да су отишли у 

Москви у веце у главној железничкој станици, и да су видели ВЦ исто овакав као у 

Лавову. И да су се чудили као и ја: Како тако огроман СССР од кога дрхти цела 

планета, који шаље спутнике у космос, није у стању да одржава јавне ВЦе? У чему је 

ствар? Зашто је то тако? Да није нека игра, нека тајна порука? Чија?  

 

Ову моју сумњу подгреја један дечак који уђе и стаде пред вц, нема ни десетак година, 

дете, изузетно је црномањаст, али изненађујуће интелигентног и зрелог израза лица. 

Био сам запањен необичним поступцима овога детета. Он је дошао са два висока 

плавокоса човека, да ли су му то родитељи? Стоје и нешто разговарају. Гледао је све те 

чучавце препуњене изметом као нешто нимало необично, као да је то свакидашње, 

природно, потпуно на свом  месту, са неким необичним покровитељством. Његов израз 

лица, као да је хтео да каже:`` То је тако, и тако треба да буде. И није то ништа лоше``.  

 

А Украјинци ми понекад, само понеки од њих, заизгледају помало детињасти. Такви су 

управо биле ове две плаве дугајлије, људине, дете ми чак изгледа зрелији од њих, њих 

двојица стоје поред њега покуњени као мала деца. Ко су му они? Шта су овоме детету? 

Ко је ово дете? Нека тајна се крила у свему томе.  

 

У вц уђоше два нова посетиоца, то су била два Циганина младића, скоро да су били 

дечаци, да не кажем деца. Говорили су радосно руски, с` времена на време гласно и 

обесно се кикоћући . Стадоше са стране, као да осматрају, посматрају, надзоравају. 

Постајаше, па одоше исто онако изненадно, као што су и дошли. 

 

Не предајем се, не губим наду, али постајем свестан да ми неће дозволити да седнем у 

воз за Талин, они када нешто одлуче то ће  тако и бити. 

 

Кретох ка композицији, скоро да закорачим на степенице вагона, узеше ми два плава 

снажна тајанствена човека учтиво и пријатељски кофер из руке, смешкају се 

благонаклоно:`` Баћушка, ти наш человек, не вазможно појти за Талин``. 

 

Један од њих ме загрли, цело време су били врло пријатељски настројени, љубазно се 

осмехујући доведоше ме у једну просторију железничке станице. Док ме воде тамо, 

видех да прође поред нас према излазу црномањасти човек из купеа. Случајност? 

Агент? Један од њих, који је заиста драг и пријатељ, ми се окрете враголасто;`` 

Плавуша у купеу са вама је шармантна, а баћушка``? Шале се баш као наши људи. 



158 

 

``ценимо ваша пријатељска осећање према нашем народу и познавање његове историје 

и  културе", настави гледајући ме топло. 

 

Понудише ме љубазно соком.`` Хвала``, рекох. Пређоше на ствар:`` немојте ићи у 

Талин, то је опасно". 

 

Онај други ми се окрете цело време се смешакајући загонетно, али са изразитом 

благонаклоношћу, хоће да ми ставе до знања, да све знају, да у мени виде пријатеља, 

али да је залутала овчица, поче да ме испитује ко сам, ко ме позвао у Талин, ко је 

ИСИЛ, шта хоће, чиме се баве? "Будите опрезни са њима, које су њихове намере"?, 

прозбори један од присутних.  

 

Нисам им то казао, али ми је било необично, ја сам држављанин друге државе, али из 

учтивости ту мисао пригуших. Онда ми један рече смејући се грохотом:" Ви сте 

дисидент, преко радија Москва на српском језику у више наврата су о вама говорили 

као о анти-комунисти и анти-совјети".  

 

Схватих да су о мени већ унапред добро обавештени. "Нити сам био анти-комуниста 

нити анти-совјета, почео сам да се бавим људским правима да бих се бранио, и указао 

сам, на грешке које су довеле до распада СФРЈ, ЧСР иСССР-а , то кажем са најбољим 

намерама, ``изузетно ценим Русе и Украјинце, и желим им све најбоље". `` А ИСИЛ 

чине добронамерни интелектуалци, они понекад критикују и положај људских права у 

Америци 

 

Онај што је започео разговор, скочи, загрли ме и рече:" Баћушка, све знамо и верујемо 

ти, ти си поштен патриота и волиш нашу земљу и наше људе, одајемо ти признање, то 

су биле велике грешке претходног периода, ми ћемо их исправити". `` Вратите се за 

Београд, воз полази за 30 минута``. 

 

Нисам имао куд, свега ми је било доста, изморен и на ивици снаге, прихватих савет, 

устадох и захвалих им се учтиво и љубазно насмешен, узех кофер и одох да уђем у воз 

на перону за Мађарску. 

 

Пролазећи кроз чекаоницу, видох групу украјинских цариника и агената, млади и 

снажни, плави  или повисоки, бирократе, самоуверени, разговарали су са човеком врло 

црнокосим, средњег раста, косих очију, крупним и дебељушкастим, очигледно је да је 

из неке совјетске азијске републике, изгледалоли ми је да су цинични, као да га 

понидаштавају, можда ми се само то тако учинило? Он мудро и скромно, али 

самоуверено ћути.  

 

Кренух ужурбано пероном, да не закасним. Скоро да се сударих са младићом 

Циганином, и девојком, такође Циганком, били су једри и због нечега значајно 

узбуђени, говорили су час мађарски, час украјински, час цигански. Звонило је пероном, 

мађарски уме бити тако соноран, сочан и страсан. 

 

Каже се : Неко вреди колико зна страних језика. Одавно поимам да су у нашој земљи 

највеће полиглоте управо Роми-Цигани. Сваки од њих перфектно зна ромски и српски. 

А  како су многи дошли са југа, са Косова, из Македоније, знају албански, македонски 

или чак и турски, јер на југу земље има и турска мањина. Често сам слушао београдске 

Роме да говоре румунски или мађарски. Зар је могуђе? Има доста Рома који су провели 
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године у западним земљама на раду, те су тамо научили немачки, француски, енглески. 

Како кад и како где. 

 

За Роме кажу да су непросвећени? Да нису надарени. Има и расистичких теорија о 

њима. Како када знају толике језике? Мислим да су то неосноване предрасуде о њима. 

Поготову јер знам поједине Роме мудре и успешне. Роме треба просвећивати. 

 

Седох у купе, упркос што ми је јасно да мој пут за Талин није довео до одредиштеа, 

ипак сам на неки начин био радостан да се све ово свршило. Кондуктер у возу је сада 

био Мађар, он је младић,изразито црномањаст. А знам да су већина Мађара плави. То 

су страсни и самоуверени људи неретко, бујни, држе до себе. Овај је био безазлен, 

скроман, понизан, скоро преплашењн од бивших моћних баћушка. Да ли још увек 

зазире од њих?  

 

Нисам знао у оној нервози и брзини да у Будимпешти треба на станици Келет-Југ, да 

мењам воз за Београд. То ми рече симпатични кондуктер Мађар. 

 

У Будимпешти на железнишкој станици се нађох у купеу са два насмејана снажна 

момка  из Србије, али ми не изгледају лукаво, него више помало као безазлено, скоро 

детињасто. Изгледа да су неискусни, да нису много путовали по свету.Само што се 

раскомотисмо, нагло се отворише врата купеа, улетеше три млада Албанца, препознах 

их по нагласку и изразима лица, један упери на мене револвер, други ми приближи нож 

образу: `` Дај 500 марака, вади новчаник`` . 

 

Устадох смирен и без икаквог страха и нервозе им рекох да немам. Хтео сам да извадим 

новчаник да им покажем, да се увере. Уместо тога геста им се представих, рекох им 

одлучно да у нашој организацији у Србији имам поштене Албанце и да они таквим 

поступцима бламирају Албанце. Додадох:`` Ја сам представник ИСИЛ-а за Србију``, 

објасних им у пар речи шта је то ИСИЛ. Слушали су ме замишљајући се, и полако се 

одмичући од мене. Али не спуштају са мене љутите погледе. `` Господин Атила Скањи, 

Американац професор универзитета пореклом Мађар, је мој одличан пријатељ, његов 

брат је командант у мађарској полицији у Будимпешти, сада ћу да га позовем``. То 

рекох и одгурнух их благо, али одлучно, и упутих се ка излазу из купеа. Они збуњено 

одједном спустише револвере и заждише из купа, чули смо бат њихових ципела, 

провирио сам кроз прозор вагона, јурили су као суманути пероном ка излазу из станице 

Келет.  

 

Воз крете ка Југославији, ноћ је. Промиче равница обасјана месечином, чарде и салаши, 

необичлна су та моја искуства са Мађарима. Размишљам о мојим односима и ставовима 

према Мађарима и Мађарској. Неколико мојих најбољих другова до сада су били 

Мађари.То је све почело за време мојих боравака у Земуну где сам живео од 1951 до 

1952 као дете, и затим поново од 1978 када сам се запослио у Галеници.( томови 2, 3 и 

4). Земун јако волим, обожавам. Више чланова Покрета и врхунских активиста су 

Мађари, бранио сам неколико Мађара који су били жртве прогона, међу њима и 

породицу Вибок из Новог Сада.( том 4) . Годинама сам их подржавао да спасу сина из 

затвора где је био због вербалног деликта, његов отац ме је позивао више пута у посете 

Новом Саду, када би Јанош долазио викендом у Београд, у посету сину у Централном 

затвору у Београду, редовно би навратио у мој скромни стан на Карабурми..Вибок 

Јозеф отац породице, а мајка се звала Лујза, је био бескрајно захвалан, плакао је више 

пута и захваљивао ми за све услуге које сам  му учинио. Нудио ми је да ми надокнади 
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трошкове копија, поштарине, итд,  никад нисам прихватио. Видео је да сам сиромашан, 

када је долазио видео је да немам ни радио ни ТВ, једном ми је пре неколико година 

донео један стари али велики и врло добар транзистор, који ми још увек изванредно 

служи. Објаснио сам му да то њиховом сину не чине Срби, него властодршци. Он је у 

мени као Србину на неки начин, субјективан и погрешан,  видео оличење поретка.И у 

моме пријатељству наду да ћу му као такав помоћи. 

 

Мене занима да и током овога путовања испуним неке моје празннне о томе ко су 

Мађари. Хунгарија-назив мађарске садржи назхив Хуни. Хуни су дошли из Азије и 

населили Панонију, где су највише тада били присутни Словени. Хуни су онижи и 

изразито црни искошених очију. Данашњи Мађари пак су повиски, и често плави,  

 

плављи од нас Срба, не видим било какву сличност са монголским Хунима. Одавно сам 

то запазио, још за време мога боравка у Белгији ( том 3), Мађари, а и Румуни, неће да 

чују да имају било какве везе са Словенима. А чињенице доказују супротно.  

 

Професор Атила Скањи ми је појаснио то у Попраду 1992.године:`` Женили се са 

плавим Словакињама``.тачно, али је исто тако тачно да су у Панонији када су дошли 

затекли бескрајно словенско море. Неће Мађари то да истичу, више нагињу теоријама о 

пореклу од Немаца. Шта је то, сви беже од Словена? А у мађарском језику на сваком 

кораку остаци од њиховог првобитног језика: Вишеград, Балатон, Мечек, многи 

топоними, речи у пољопривреди, а пољопривреда је прва настала. 

 

На железничким станицама док воз стоји, увек чујем један кратак звук, клик, који ми 

тако много говори. Конфучије је казао: Слика говори више од десет хиљада речи. Али 

музика говори неупоредиво више и од речи и од слика. Овај кратак звук који траје пар 

секунди, само кликне, и готово, ми тако много говори. Овај чудни звук ми ствара у 

мислима слику, конкретну и јасну мисаону конструкцију: Били смо совјети, сада смо 

постали нешто друго, а остали смо исти на власти и даље. Како један скоро тренутачан 

звук, врло посебне мелодичности, може немушто да каже, скоро у пар секунди, више 

него ли један научни политиколошки есеј? 

 

Нешто пре Келебије видех на малој железничкој постаји млад железничар и 

службеница на перону, живо разговарају, млади су, пуни снаге и енергије. Није тако 

само овога пута, свугде у Мађарској, на сваком кораку букте посебни енергија и 

оптимизам, људи су витални, осећа се свугде около нешто младалачко.  

 

А код нас није више тако, тако је било некада, сећам се Србије из ђачких и студентских 

дана, возова, кондуктера, скретаничара и железничара, весело су разговарали у ноћи, 

певушили, довикивали се , шалили се. Србија се изнурилиа, остар ила, погубила снаге и 

људство у ратовима.  

 

Комунизам је нанео више штете Србима него ли Мађарима.  

 

А некад су Мађари самоубилачки певали ТУЖНА ЈЕ НЕДЕЉА. Путник у купеу Мађар 

ми се окрете:`` Замислите Цигани певају мађарску химну``. Додаде:`` Сад ће Келебија, 

крајњи југ Мађарске, ту су врућине несносне, капије врућег Балкана, Мађарска је 

континентална земља, а до Медитерана, Јадрана  није далеко од Келебије``. 
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Воз стиже у Келебију, уђе неосетно у Србију. Улазе наши кондуктери, цариница, 

милиција, сви су неупоредиво другачији него ли раније у време комунизма. Гледају у 

нас земљаке топло, са чежњом, са уважавањем, гледају у наша земљачка лица, кажу 

нама у купеу радосно и искрено: Господо!  

Колико сам био изненађен, још више сам био раздраган. Срби се освешћују и постају 

солидарнији и сложнији. Као и други народи. Мада је то још увек спор процес.  

Виде ови овдашњи представници државе Србије на овој граници, осионе и претеће 

поступке путника и намерника других народа, који су сви сложни као један. Сви се на 

њих истресају. Зато се окрећу своме народу, виде спас и заштиту у њему. 

 Тако се  завршио мој неуспешан покушај да одем у Талин.Али сам ипак изашао 

обогаћен новим сазнањима.  

 

-Август 1993.године. Љиља Игњатовић. 

 
Љиља уме лепо да куца на писаћој машини у њеном стану, у коме живи са сестром 

Слађом. Помагала би ми понекада и носила писма на пошту.. 

 
-1993.година. Бела књига о заплени преписке и сметњама у телефонирању. 

 
Заплена преписке је постала учестала.  Мени је у стварности повремено ограничена и 

употреба телефона.  

 

-  
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-  
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-  

 

 

 

-5 јули 1993.године. Штрајк глађу. 

 

Међу штрајкачима је и Милосав Алексић. Он води судски имовински спор деценијама. 

Судије се праве луди.  

 

Милосав носи замашћену  шајкачу, погрбио се старији човек, тамо је негде од Ваљева,  

растеже када говори, сазидао је себи и породици кућу у подножју брда Стражевица , 

где сам га посетио. Повећа зграда, домаћинска кућа, стешњена испод самог окомитог 

брда: `` Страна ко код куће у селу``, показа руком на брдо изнад куће.  

 

А он се злопати:`` Живот је кратак и прљав као кошуља одојчета``, рече Милосав  

новинару Радио Београда који му се обрати на Тргу Републике. 

 

Ту се нађоше, приђоше уморном Милосаву, док седи на мермерно постољу Споменика 

Кнезу Михајлу, академик Предраг Палавестра, Жарко Гавриловић, професор 

универзитета Љубо Протић ( томови 1-4), професор Филозофског факултета у Београду 

Мирослав Радовановић. 

 

Окупи се зачас око нас неколико радозналих доконих шетача на Тргу Републике.  Виде 

да се нешто дешава. 

 

Било је неколико новинара. Почела је импровизована Конференција за штампу.  

 

Почеше новинари, да постављају питања изгладнелом Милосаву.   
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Он им објашњава да се суди деценијама око парчета земље  родном селу испод планиве 

недалеко до Ваљева. Он сања да има своју њивицу у родном селу које је давно 

напустио када се запослио у београдској фабрици. Он сања да тамо оде у родно село, на 

своје, да има свој кров над главом, да заасада нешто, да има кокошке, стоке, да тамо 

сачека унуке, да тамо буде сахрањен. 

 

Нема ништа од тог пустог сна: `` Стално одлажу рочишта, или не дође странка, те 

болестан судија, те траже додатна документа, измишљају нове сведоке, онда кажу-

промени се судија, док упозна досије. Онда мој захтев одбаце. Ја се жалим, плаћам 

адвоката, судске таксе. Тако траје већ деценијама. Осиромашио сам,. здравствено 

оронуо. Иду на то да ми узму новац, време и енергију, да зараде на мени адвокати и 

судије``. 

 

Сви ми знамо да је тако са већином судских суедоника.  

 

`` Ми смо у 14 веку имали више правне државе него ли ми данас, у Законику цара 

Душана је писало-Да судије суде по закону, а не по страху ми``, и тако је и било, и тада 

је Србија била највећа и најјача. Зато ми данас нестајемо јер нема судске правде``, попе 

се на постоље Споменика  адвокат Голуб Бакић.  

 

Професор Мирослав Радовановић, оји проучава појаву беде, поима Милосава не само 

као жртву судске бирократије, него га дубоко осећа као земљака, они су обадвојица из 

Западне Србије: `` Милосав Алексић је као Радан Радановић јунак приповетке 

Милована  Глишића Глава шећера, Мотив подвале у „Глави шећера“ је и те како присутан 

и каад се ради о нашем сироом Милосаву Алексићу``. 

 

Академик Предраг Палавестра одлазећи, журио се негде, у ходу се обрати окупљенима: 

`` У Глави шећера је описан је процес раслојавања српског села у току друге половине 

деветнаестог века, продором робно-новчане привреде на село. У новим условима 

српски сељаци се не сналазе, већ пропадају под теретом дугова, а корист од тога имају 

зеленаши и корумпирани представници власти, ето то се у србији на почетку 21 века 

дешава, овде време стоји``, рече и оде ка Кнез Михајловој улици. 

 

Писац Радомир Смиљанић, члан наше организације објасни да је  Радан Радановић  

представник сеоских људи у Србији. Од њега је капетан тражио да му купи главу 

шећера. Зла коб га прати током целе приповетке, уцене бирократа, и на њу утичу 

неплаћени дугови, окрњена глава шећера, поседовање ливаде која се допала капетану. 

 

`` Тако и наш Милосав тражи његову ливаду, а судије га се латиле, као и капетан и 

друга бирократска братија што су се пре више од сто година латиле Радана Радановића, 

да се на њима оћаре и богате``, обрати се професорски присутнима Радомир Смиљанић.  

 

`` Јадне ли су наше судије, прошао је од тада читав век, зар се нису освестили`? гласно 

се запита скоро плачним гласом Жарко Гавриловић. 

 

`` Драги пријатељи``, узе реч тихим, али врло убедљивим гласом Љубомир Протић, `` 

Наше судије мисле да су мудраци, да варају и гуле кожу неуком и глупом народу, а не 

схватају да тако чинећи упропашћују ову државу и њене поданике``. 
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`` Ама знају они шта чине, али се праве луди, мисле да је тако записанмо, и да тако 

мора бити, да је дошао старшни суд, спасавај се ко може, ради, пљачкај, ако нећеш ти 

други ће, боље да ја пљачкам него ли нек други``, сматра Вука Ђермановић.  

 

 
- 

- 

 
 

-7 јули 1993.године. Право на правично јавно суђење. 
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-  

 

 
-1993.година. Опет заплена писама. 
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-9. јул је Председник Србије, Слободан Милошевић, изрекао аболицију брачном 

пару Драшковић.  

Томе је претходила посета Danielle Mitterrand, супруге француског председника, која је 

стигла у Београд позвавши Милошевића на Драшковићево ослобађање. 

-  

Danielle Mitterrand 

 

-12 јули -6 август-Годишњи одмор у Узовници. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BB
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Када сам сам у Узовници, спавам у соби на спрату. Иако су ноћи хладне, ово је 

планински крај, уживао бих да широм отворим велика врата од терасе, да право у плућа 

улази хладан планински ваздух из шума изнад куће. Али бих се покривао са неколико 

јоргана.  

Једну ноћ ми се десила неприлика, која ме је у том изненадном трену истински 

забринула- открио сам се, дуго сам осећао ледену хладноћу, скочих у кревету схватих 

да сам без иједног покривача на себи. Скувах чај , попих и покрих се добро, за сваки 

случај притворих врата од терасе. Некако се загрејах, и заспах. Пробудио сам се ујутру 

као и обично, осећао сам се чио и одморан. Нисам, добио ни најобичнију кијавицу. 

А сада када је дванаестогодишњи Милан са мном, спавам са њим у соби у приземљу 

поред кухиње. Он је у малом кревету, у коме је спавала сестричина Валерија ( томови 3 

и 4), а ја сам у великом каучу у продужетку. Тај кауч смо довезли камионом из 

Београда, из Карађорђеве улице, тако се осећам лепо у њему, у коме сам спавао као 

студент, и по повратцима из Белгије 1971 и 1975.године.  

Као да се вратих у прошлост. Како време брзо пролази? 
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Саша  1981.године у Узовници, испред породичне куће. 
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Били смо сретна породица. Све је нестало, разорено безосећајношћу и мржњом 

извитоперених властодржаца.. 

-  

Милан. 

Милан је научио од маме да спрема врло укусна јела, уме да кува као одрастао човек.  

А по цео дан би проводили на Дрини, ја бих био са мојом омиљеном забавом у рукама, 

са черенцом, Милан би за то време уживао да прави од хартије мале чамце, и да их 

пушта кроз брзи плићак.  

Загазио сам са черенцом мало дубље у реку, ухватих две рибице, кретох ка обали да их 

ставим у мали ископани базен воде. Милан ужива да се игра са рибицама. Скоро да се 

не уплаших када видех да се пред Миланом из воде усправила велика шарена змија, 

дугачка и подебља, стоји на пола метра пред њим, уперивши очи у њега, као да је он 

неки њен друг или пријатељ. Милан је цело време посматрао безазлено, без икакве 

реакције, чак са симпатијама малог детета, који се од ње није нимало уплашио.  

Змије су мудре. Осетила је она његову безазлену дечију природу, и ужива да се са њим 

мало позабави. 

То сам и ја схватио. Стадох у месту. После неколико тренутака змија нестаде у води, 

видех њено шарено тело како брзо, као јегуља одкривуда у зелене дубине брзе реке.  

Повремено бих са опрезом осмотрио Босну, преко Дрине. Тамо се воде борбе.  

Ипак, било је све мирно.  
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-  

Дрина. Кањон. 

Наједном смо спазили тамо далеко преко Дрине, са оне босанске стране , изнад 

уздигнуте обале су искричале неке ватрице. Запламћу, па се угасе. Па се опет мало 

даље појаве. Изненадих се када спазих такве ватрице и тамо подаље, ка босанским 

брдима. Није дуго требало, појави се велики облак дима, а онда се небу диже висок 

пламен.  

Нас двојица радознали се испесмо на брежуљак, пред нама се указа необичан призор, 

горело је цело велико поље, које иде неколико стотина метара од Дрине.  

Босна гори.  

 

Догодила нам се мала авантура. Од суседа смо узели чамац да се мало повозамо. 

Показао нам је ленгер на дугом ланцу, са великим тегом на крају, казао нам је да је 

дужина ланца 15 метара. Кренули смо са Ушћа мало низводно.  

Одлучих да се наспрам Гробља Крсмановића зауставимо насред Дрине. Узех у руке 

тешки тег и ланац, и почех да га полако спуштам у воду, он се измота брзо из мојих 

руку, али не додирну дно реке. Очигледно, овде је Дрина била врло дубока. Чамац поче 

брзо да се криви на ону страну где га је вукао тешки тег. Из све снаге, што могу јаче и 

брже, почех да извлачим тег на површину воде.  

Чамац се исправи, и ја одахнух. Милан се цело време скоро зацењивао од смеха. 

Мени се затим следећег дана десила нова мала неприлика, повредио сам главу.  
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Дошао нам је у посету чика Љубо Крсмановић ( том 1, то је онај који је за време рата 

доводио у Узовницу и спашавао Јевреје). После радосног сусрета са њим, ушли смо у 

кућу, ја сам хтео да се умијем у купатилу, Милан је стајао поред ,мене, нагео сам се 

изнад каде ка славини. Уопште ми није јасно шта се десило, моја глава је полетела ка 

славини, ударио сам прилично јако челом у тврду гвожђурију. Ударац је био прилично 

јак.  

Ујутру смо нас двојица отишли у Дом здравља у Љубовији, снимили су повреду, није 

било прелома, али сам морао да примим инјекцију против тетануса. 

Милан је цело време био због овога насмејан, то је за њега било врло забавно. 

 

-Јули 1993.године. Сусрет са две сараднице Амбасаде САД у Београду у Кући 

Крсмановића на Теразијама. 

Позвале су ме телефоном на вечеру у згради Протокола у ``Кући Крсмановића`` на 

Теразијама. Занимљиво, оне су знале да је ту 1918 на неки начин основана Југославија, 

сазнах.  

`` Јесу ли ти Крсмановићи ваши сродници``?, упита ме једна од њих. `` Могуће, они су 

сишли низ Дрину ка Београду, одакле моји Крсмановићи воде порекло``, као да јој 

одржах лекцију из личног родослова и етнологије. 

Обратио сам се и адвокату Кнежевићу. Он је врло стручан. 

Повремено бих посетио рођака Дејана Беатовића на његовом радном месту у 

Лабораторији Природно математичког  факултета у Београду. 

-Август 1993.године. Дафина Милановић. 

Дафина Милошевић, власница Дафимент банке, је враћена са мађарске границе. 

Званични курс југословенског динара је осам милиона за марку (на улици 12,5 м.), јуче 

је пуштена у промет новчаница од 50 милиона. На београдским улицама само  зује кроз 

усне препродавци девиза:`` Девизе, девизе``.  

Као некад што су тапкароши препродавали биоскопске карте: Карта више, карта више.! 

Посматрачи ОЕБС морају напустити Косово, Санџак и Војводину, јер им влада СРЈ 

одбија да продужи мандат. 

Глумац Жарко Лаушевић је у Подгорици, у ономе што је оцењено као прекорачење 

нужне одбране, убио двојицу нападача на себе и брата. 

Док сам се шетао Земунским кејом, мој поглед се зауставо на дебелом конопцу који је 

преграђивао цео Дунав, све тамо до банатске обале.  Сазнах да "Бела ружа" и "Нова 

Византија" , блокирају саобраћај на Дунаву. Тражио сам погледом књижевника 
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Радомира Смиљанића ( том 4), знам да је он покренуо организацију`` Бела ружа``. 

Нигде га не спазих. 

НАТО пристаје да бомбардује српске положаје око Сарајева, али само по одобрењу 

Генералног секретара УН.  

У СРЈ је издата новчаница од 500 милиона динара. 

УНХЦР тврди да је стање Муслимана у Мостару "вероватно горе него у Сарајеву".  

Катастрофално! Издата је новчаница од милијарду динара, јулска инфлација 1880%, 

годишња 1,7 милијарди одсто. 

Како живети, како плаћати подстанарску кирију, која сада износи 100 марака. А ако се 

то претвори у динаре, ко зна колико ми плата треба да платим кирију? 

Русија се повлачи из Литваније. 

 

-Септембар 1993.године.  

 

Разбуктава се рат у Хрватској. 9 септембра се десио Медачки  џеп, кад су хрватске 

снаге опустошиле малу област у планинама у личком региону, што је изазвало 

међународни инцидент. Том приликом је убијено 88 људи, међу њима већи број 

стараца и жена. Након престанка операције потписан је споразум којим се вршила 

демобилизација Медачког џепа и његово стављање под пуну контролу УН. Током 

спровођења споразума дошло је до сукоба између канадских и хрватских војних снага.  

У одговор РСК ( Република српска Крајина) гранатира поједине градове у Хрватској.. 

 

У Србији су се јавиле несташице хране, наводно ће увести бонове.  

 

У збуњеној јавности одјекну ново изненађење: СПС оптужује Шешеља за фашизам, 

насиље и примитивизам, након што је тражио гласање о поверењу премијеру 

Шаиновићу (почетком месеца формирао и "владу у сенци"). 

 

У овоме месецу СДА ( Странка демократске акције) у Сарајеву одлучује да се за 

муслимане користи назив Бошњаци.  

 

Фикет Абдић, пак,  је збунио и Сарајево и Београд, и Загреб, када је био прогласио  

Аутономну покрајину Западна Босна (Велика Кладуша и околина). 

 

Моћ бившег Совјетског савеза је сада оличена у Русији, ова велика земља пред којом је 

свет дрхтао, запада у дубока превирања и врло болну кризу идентитета. Доживљава 

такорећи свакодневна понижавања. Руске трупе се повлаче из Пољске. Рат 

у Абхазији је окончан падом Сухумија у руке абхаских сепаратиста , Грузија оптужује 

Русију за умешаност. Унутар земље се полако осипа, дошло је до истинске уставне 

кризе: председник Борис Јељцин је неуставно распустио Врховни Совјет, који следеће 

ноћи даје председничка овлашћења потпредседнику Руцкоју. 
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А у Камбоџи је обновљена монархија Нородом Сиханук је опет краљ. 

 

Од септембра ове године наше састанке одржавамо у Месној заједници Цветни трг у 

улици Проте Матеје. 

 

,  

-Октобар-новембар  1993.године. 

 

Дошло је до деноминације динара, скинуто је шест нула. 

 

20 октобра је Слободан Милошевић распустио скупштину Србије како би спречио 

гласање о неповерењу влади и расписао изборе за 19. децембар.. 

 

Изгледа да пуца љубав између Милошевића и Шешеља. У Србији је ухапшено 18 

радикала из Четничког покрета,  под оптужбом за кривична дела у Србији (међу њима и 

Бранислав Вакић). 12 новембра Војислав Шешељ изјављује да је полиција Србије била 

умешана у рат и пљачку у Хрватској и БиХ; медији блиски влади оптужују добровољце 

СРС за ратне злочине. 

 

Не само у Патријаршији СПЦ, него и у широј јавности у Србији, и самој Црној Гори, је 

болно одјекнула вест да је 31 октобра Основана Црногорска православна црква. 

 

Широм земље и света је одјекнула новост која је шокирала својом суровошћу, али је у 

исто време била доказ дубоко распаљених страсти: срушен је Стари мост у Мостару, 

изграђен 1566.  

 

Иван Прекајски рече:`` Срушени су сви мостови споразума, настаје најпрљавији  рат``.  

 

Следећег дана се десио такозвани Масакр у улици Жртава фашизма, Нови Град, 

Сарајево. 

 

Русија је нс ивици грађанског рата, или се то само тако чини. `` Ама, притајила се 

Русија``, неко рече. 

.  

1 новембра је настала Европска унија, ступио је на снагу Мастрихтски уговор. 

 

Веран Матић- из Радиа Б 92 лоцираног у згради Дома омладине у Македонској улици 

ми обећава да ће објавити наша виђења, али од тих његових обећања је слаба вајда. 

Службеник би примио текст, али не би био објављен. 

 

Пера Кујунџић је Буњевац ( или Херцеговац?), врло драг човек, у великим је 

неприликама. Љубомир Стевчић из Ниша се лавовски бори, понекад ме зовне 

телефоном. Срећко Савичић је Босанац, стижу узнемирујуће вести и од њега. Вукана 

Миливојевића знам већ неколико година. Михајло Павлица и Миле Димитријевић, Баки 

Хамити, Никола Познић, су наши истакнути борци, који настављају широм Србије да 

се боре за њихова права, као и многи наши активисти. 
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Др. Бранислав Павловић, Мирослав Костић, др Љубомир Протић, др.Жарко 

Гавриловић, школски друг Вела Марковић, Миле Јевтић, Блажо Поповић, професорка 

Бојичић- са њима се стално виђам. 

 

Мира Косорић, наша активисткиња, је по оцу са Романије, али је дуго живела у 

Војводини. И она има дуга окапања у вези њених права. 

 

Стално се питам: Шта чинити?  Од 1976  користим дебеле свеске са тврдим корицама, у 

којима је уписано, од тада па до данас, сваки дан шта треба да урадим.  

 

Најважнија ствар за онога ко жели да се избори, је да има снагу и здравље, да 

рационално поступа, да унесе ред и метод, да постави праве циљеве, и да развија 

стратегије како да их постигне, и да њима тежи сваки дан. 

 

Борба је рововска. Јаки опстају, видим око себе да многи копне. Или једноставно 

нестају, подоста њих превремено. 

 

Старење је болан процес, захтева прилагођавање. Имам 57 година. Да ли се понашам у 

складу са мојим годинама? Да ли је живот натезање? Перманентна криза идентитета? .  

 

Шта смо Богу згрешили? Док други народи у демократској Европи живе мирно, у 

просперитету, ми се овде боримо са антрополошким отпадом, који нас зграбио за гушу, 

злоставља нас, роби, пљачка, где год може наштети, пије нам енергију и здравље на 

сламку. 

 

У Галеници деле свињске полутке, то дајем Саши и Милану. Редовно навраћам до њих, 

помажем их колико могу. 

 

Ревија 92 од 1 октобра 1993.године из Београда, преноси податке о мојим неприликама 

у вези стана: 

 

-  
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-6 новембар 1993. године. Министру унутрашњих послова Србије. 
 

-  
 
 

--Децембар 1993.године. ИЗБОРИ. 

Учествовали смо на изборима. И овога пута је дошло до флагрантних повреда 

изборних правила.  
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--1 децембар 1993.године. ПОВРЕДЕ ИЗБОРНИХ ПРАВА. 

 

-  
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-  

 

-1 децембар 1993.године. Притужба против члана Покрета за заштиту људских 

права из Бача. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                              1.12.1993. год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд. 

 

СКУППШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

РЕПУБЛИЧКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ 

МУП -у Србије. 

СУП-у Бач 

 

              Овим подносимо притужбу против ……………. из Бача, , члана нашег Покрета, 

председника нашег Месног одбора у ……због узурпације предизборне документације 

нашег Покрета које се односи на Изборну јединицу НОВИ САД. 

…………је на нашим формуларима и уз овлашћење нашег Покрета синхронизовао 

прикупљање потписа и формулара за изборну јединицу НОВИ САД. Грађани су дали 

своје потписе и кандидатуре за наш Покрет. 

                Дотични нас је обавестио 26.1.1993. да одустај од избора и одбио је да нам 

достави прикупљени изборни материјал за Изборну јединицу НОВИ САД. 

             Овако чинећи он нас је оштетио и довео у питање наше учешће на изборима у 

И.Ј. НОВИ САД. На делу је бесправно присвајање изборне документације нашег 

Покрета. Захтевамо од вас да одмах интервенишете да нам ………..достави изборну 
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документацију и омогући да користимо права која нам припадају по закону и да 

учествујемо на изборима у И.Ј. НОВИ САД. 

 

за Покрет за заштиту људских права. 

 

Томислав Крсмановић, председник- 

 

-1 децембар 1993.године. Скупштини републике Србије. Републичкој изборној 

комисији. МУП-у Србије.  СУП-у Бач. 
 

-  

 

 
 

-1 децембар 1993.године. Душану Јаковљевићу, секретару РТВ Београд. 
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-  
 

 

-4 децембар 1993.године. Вељку Кадијевићу. Др.Мирјани Марковић. 

 

-  

 

-14 децембар 1993.године. Претње се настављају. 
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-  

 
 
- 

19 децембра су одржани ванредни избори за скупштину Србије: СПС ( 

Социјалистичка партија Србије) 123 посланичких места, ДЕПОС 45, СРС ( 

Српска радикална странка) 39 места, ДС ( Демократска странка ) 29 места, ДСС ( 

Демократска странка Србије) 7 места (од 250). 

 

Дошло је до нове неравнотеже снаге, али бивша власт још увек успева да 

осигура већину.Али јој се моћ полако круни. 

 

Савезни завод за статистику објављује 30 децембра да ће месечна инфлација достићи 

милион посто до краја године. У СР Југославији једна од највећих хиперинфлација у 

историји .Слично је и са валутама БиХ, Р. Српске и Р. С. Крајине, те, мање 

драстично, Хрватске. Према званичним подацима, годишња инфлација у СРЈ износила 

286 милијарди одсто у. новембру. 
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Рат у Босни и Херцеговини. Борбе се настављају у околини низа места: Горњи 

Вакуф, Мостар, Теочак, Сарајево, Маглај, Тешањ, Добој, Горажде, Олово, 

Градачац, Фојница, Витез, Кисељак, Бусовача, Нови Травник . 

 

Тужна је новонастала необична позиција Македоније.Шест земаља ЕЗ 

успоставило је дипломатске односе са Македонијом, грчки премијер Андреас 

Папандреу прети блокадом те земље због спора око имена. Ова словенска мала 

земља је притиснута и изнутра и споља. 

 

На разговорима у Женеви, пред. БиХ Изетбеговић одбија предлог Туђмана и 

Милошевића за поделу БиХ на три етничке републике. 

 

 

-1993.године. Наташа Томић. 
 

МАРТИРУМ НАТАШЕ ТОМИћ (1929) ЋЕРКЕ ПОЗНАТОГ РЕВОЛУЦИОНАРА 

«МЛАДЕ БОСНЕ» , ПОКОЈНОГ ПРОФЕСОРА БОШКА ТОМИЋА (1895-1970) 
 

        Покојни професор Бошко ТОМИЋ из Београда,(пореклом из Братунца-Сребренице, Босна, 

сада РС)  познати револуционар «Младе Босне», кум Гаврила Принципа и секретар ћелије «Младе 

Босне» у Тузланској гимназији, осуђиван  на судским процесима у Сарајеву за учешће у атентату 

на принца Фердинанда 14. јуна 1914. године и на процесу у Бања Луци велеиздајницима је од 1945. 

године био прогањан лично по налогу Ј. Б. Тита и то је настављено и после 1948. године. За време 

Другог светског рата је био прогањан од Немаца, а затим од Руса све до 1948 године. 

 

        Професор Друге мушке гимназије у Београду Бошко Томић је прошао  кроз све могуће 

тортуре,  присилно пензионисан и умро прогањан као и цела породица. Његов најстарији син 

Слободан (1923) архитекта је емигрирао са породицом 1960. године у Канаду, где и сада живи, 

иначе је ожењен ћерком познатог министра Р. Кнежевића и породица Томић је такође одиграла 

одговарајућу улогу у пучу 27. марта 1941. године. Слободан је такође доживео на себи све могуће 

манифестације мржње комунистичких власти. Његов брат Миша (1938-1991-један од оснивача 

наше организације-мој сродник) на Светог Саву 1947. године у дворишту Основне школе  Свети 

Сава у Београду је био претучен од сарадника полиције зато што је казао «да је Бог створио Тита и 

Стаљина» и до краја живота је био инвалид у колицима (сломљена  кичма). Сестра Наташа, која је 

једина жива и која станује на адреси Молерова 35 у Београду  је 1953. године на скупу студената 

Архитектонског факултета у Београду изјавила да је њен отац стварао Југославију и да упркос 

тога комунисти прогоне њену  породицу. Зато је била смештена насилно у Психијатријску болницу 

Медицинског факултета у Београду, где је била тортурисана и мучена и електро-шоковима., и 

држана у самици са агресивном душевном болесницом кој је више пута повредила. Иако јако 

оштећену отуда је ослободио покојни др. В. Савић, неуропсихијатар, наш бивши председник. 

         Сазнајемо да је Наташа опет жртва провокација и прогона. 

          Стављамо вам к’знању да је породица Томић давала угледне чланове најелитнијих српских 

националистичких организација као што су «Млада Босна», «Српски културни клуб», «Коло 

српских сестара», професор Б. Томић је био врло активан у Српској православној цркви.и основао 

је још почетком 1950-их година први југословенски одбор за заштиту људских права. 

         Апелујемо на вас да испитате ову притужбу, ми вам стојимо на располагању за додатне 

информације, са циљем да се спречи да се не деси оно најгоре, тј. да Наташа не буде лишена стана 

или да не буде смештена у болницу или оштећена  на било који други начин. Упозоравамо вас да 

јој то чине отпадници српског народа који се сви у глас деру за судбином српског народа 

угроженом од друге нације а за то време оне који су гинули и проливали крв за Српство овако 

лукаво прогоне и уништавају. 

У нади да ћете тако поступити 
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Савет Покрета за заштиту људских права  

 
СПЦ.-духовни спас и препород нације. Залаже се за толеранцију,  саживот  са 

другим конфесијама и етничким групама. 
 

Srpska pravoslavna crkva igra sve znacajniju ulogu u drustvu. 

Uvodi se verska nastava, grade novi hramovi,sve je veci broj 

poslenika na Bozijoj njivi, verski nastupi na medijima su 

cesci, uticaj vere na zivot mladih narocito je sve znacajniji, 

jednom recju SPC postaje snazan stub nacionalnog prеporoda. SPC 

se zalaze za dobre odnose sa drugim verskim 

zajednicama.Njegova Svetost Patrijarh  

 

ч-  

 

 

-Децембар 1993.године. Одлука о учествовању на изборима. 

 

-  

Голуб. Амблем Покрета за заштиту људских права. 
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-  

 

Незаконити поступци на изборима. 
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-  

-  
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-1993.године. Санкције. 

 

-  
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-  

 



188 

 

-  
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1994.година. 

  

 

-12 јануар 1994.године. Госпођа Маргит Савовић, министарка људских права, 

била присутна на нашем састанку. 

 

На данашњем састанку Покрета  за  заштиту људских права одржаном у просторијама 

Месне заједице на адреси Теразије 45, у скоро препуну салу је ушетала висока млада 

плава жена, запазили смо је по елеганцији. Била је у пратњи два млада снажна 

мушкарца.  

 

Присутни су је брзо препознали, то је била министарка за људска права госпођа 

Маргита Савовић. Одмах су им пронашли места у првим редовима.  

 

Ми смо се недавно срели по први пут у просторијама њеног Министарства за људска 

права, лоцираног у великој згради на Новом Београду преко пута Ратног острва.  

 

Приликом тога сусрета са госпођом Савовић и њеним сарадницама нисам сазнао било 

шта ново, што се тиче познавања стања људских права у земљи, када се ради о држав 

ним функционерима.  

 

 
Маргит Савовић. 

 

Један пример је илустративан за ову прилику. ПБЦЗ ( Психијатријска болница 

Централног затвора) у Београду је, иако је здравствена установа, по закону под 

јурисдикцијом Министарства правде. Годинама сам у овој болници посећива поједине 

заточенике због вербалног деликта ( том 4),  својим очима сам видео да су  тамо услови 

живота и третман пацијената крајње сурови и нехумани.  

 

Шта желим да кажем? 

 

Ову болницу би повремено посећивале комисије Министарства правде из Београда, да 

провере стање поштовања закона и услова живота.  То су ми саопштили лично 

Владимир Марковић, Милисав Живановић и Радомир Вељковић ( томови 3 и 4).  
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Сазнао сам од њих да би тада било побољшања, појединих поправки инсталација, 

радијатора, појединих полупаних прозора, тушева,  храна, пред чланове Комисије би 

били извођени уцењени пацијенти, коју су по наредби хвалили, улепшавали слику ове 

казнене психијатријске болнице. 

 

Када је изашао из ове болнице Радомир Вељковћ ми је духовито испричао, као неки 

виц:`` Ту се не зна ко кога лаже, та болница је под надзором Министарства правде, а 

комисије долазе из Министарства правде, да ли Министарство правде лаже самог 

себе``, смејао се Радомир. 

 

До сличног закључка сам дошао и после сусрета са министарком људских права 

Савовић и њеним сарадницима. Изнео сам им наша сазнања , податке, документа, 

доказе, који су дијаметрално супротни оним званичним. 

 

Они су нас слушали, како се то каже бело, без икакве реакције, то што смо им ми 

причали, је за њих био неки други свет са неке далеке њима непознате планете.  

 

Једноставно,. нису нам поверовали. Вероватно су помислили: `` Па они имају званичне 

дијагнозе``. 

 

У тому 3 и 4 су описане моје борбе како да званичне, често обмануте структуре државе,  

упознам са чињеницама.о стању људских права у земљи.  

 

То је рововска борба за освешћивање, просвећивање. 

 

Шта чинити? 

 

Слушала нас је цело време врло пажљиво, али без речи коментара. Била је љубазно 

насмешена. Ипак, напустила је скуп пре његовог завршетка. 

 

 

--14 Јануар 1994. године. Састанак у Удружењу бивших политичких затвореника.  

 

Стање људских права у земљи је табу тема, чињенично стање се укрива. Када се ради о 

стању људских права у земљи, поредак се одувек хвалио у свету да у затворима 

такорећи нема политичких затвореника, да су људска права поштована. 

       Према професору Гамсу, када се радило о југословенском самоуправном 

социјалистичком моделу, који је управо требао да спречи стаљинистичке девијације, 

био је створен рафиниранији облик самовоље, кроз удруживање бирократских 

олигархија у свеприсутне свемоћне неформалне кланове; насупрот рецимо грубој, 

видљивој самовољи стаљинистичке формалне руководеће бирократије у СССР-у.  

Стварни доносиоци одлука у предузећима, и шире у друштву, постају, уместо 

самоуправних судеоника, конспиративни неформални кланови и затворени политички 

центри моћи, недовољно познати од грађана, састављени од удружених партијских и 

државних моћника и олигархија, који су постепено потискивали званичне структуре, те 

постајали неприкосновена власт у земљи, јачајући из године у годину. Владали су 

директивама, често усменим, без икаквог увида јавности и грађана, пресудно утичу на 

рад судова, министарстава,  у образовним установама, центрима за социјални рад, у 

предузећима, војсци, полицији, култури, средствима информисања, итд.  
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Нажалост они су почели да у својим затвореним сферама иницирају недовољно 

утемељене хајке на многе поштене грађане, проглашавајући их неосновано сумњивим 

личностима и непријатељима поретка. 

      Према њему, видљиви стаљинизам у СССР-укарактеришу масовна убиства, 

груба самовоља, лична обрачунавања, неконтролисане бенефиције и привилегије-све то 

у име и под окриљем тобожњег социјалистичког морала.  

          Док, када се ради о југословенском самоуправном социјалистичком моделу, 

који би управо требао да спречи овакве стаљинистичке девијације, те девијације у 

Југославији барем донекле и на први поглед, нису доводиле до тако тешких и 

драстичних последица. 

 Ипак, су ове злоупотребе у Југославији биле у стварности веома раширене, и 

разорне.  

За разлику од отворених злоупотреба у стаљинизму, Југославија  се опредељује за 

рафинираније,али у исто време врло ефикасне методе репресије. Све се 

више  прибегава дискретнијим облицима репресије, избегавајући препознатљиве 

политичке судске процесе, и ликвидације, упражњавајући обрачуне испод жита: 

политички неподобник бива отпуштен са посла, оправдање званичника је да је" 

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

влада масовна незапосленост‖; не напредује у служби"јер су други способнији"; не 

добија стан "јер други имају више бодова"; политички кривац је смештен 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, лудак, итд. 

ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ  ВИДЕ  СЕ  ЏЕЛАТИ! 

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

укривало. 

Нарочито је укривана бројка политичких затвореника.  

О томе сам разговарао на састанцима Удружења политичких затвореника у 

Београду. Они имају велики број имена, податке, сведоке, све је то лепо, али у тим 

списковима нисам видео нигде поједине политичке затворенике које ја лично познајем.  

        Нарочито мислим на оне који су били у психијатријским болницама, као наводни 

душевни болесници. Затим, познајем врло веики бој несретних невиних људи, који су 

годинама чамили у затворима где су били смешатни на монтираним судским 

процесима.  

    Чланови овога удружења су махом старији људи, часни и поштени, питам се, да ли и 

међу њима има убачених режимских кртица?  

       Ипак, необично је, да они не узимају у обзир ове категорије политичких затворенка 

где се не помиње, или подмукло укрива,  политчки мотив. 

         Мој задатак ће дакле бити, да им представим такве податке, случајеве, да доведем 

сведоке. 

 

ОСВЕСТИТИ, ПРОСВЕТИТИ-то је моја мисија. 
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Овај данашњи састанак је одржан у просторијама Месне заједнице у Цетињској улици, 

поводом могуће сарадње на следећим изборима.На овај опозициони скуп ме је позвао 

господин Станислав Пантић, један до челника Удружења бивших политичких 

затвореника.  

 

Пре неколико година сам упознао овог отреситог и одлучног човека, коме се из 

стврднутих црта лица, као да су уклесане у камену, огледа велико животно искуство, и 

неумитна опредељеност да се избори за оно што је наумио.  

 

Срели смо се недавно поново на сахрани нашег истомишљеника у Цркви код Стадиона 

Фудбалског клуба ``Партизан`` у Београду. Он ми се обратио у порти цркве када је 

помен био завршен, захтевајући од мене податке о бившим политичким затвореницима, 

које он не поседује. Да употпуни архиву. 

 

``Када се говори о политичким затвореницима, бившим, или скорашњим, данашњим, 

овде се  нигде не чује за оне који су били, или су сада у лудницама. Једноставно, 

поредак је био врло моћан, успевао је да такве честе злоупотребе вешто укрива``. кажем 

му `, `. Желим да ову прилику искористим, да Вас о томе обавестим ``. 

 

Кренули смо ка  суседној кафаници, било је хладно, дувала је ледена кошава, витлајући 

изнад наших глава велике беле снежне растресите пахуљице.  

 

``Учестали су помени, људи се гасе као свеће када дуне мало снажнији ветрић``, каже 

он када се раскомотисмо, и почесмо да се загрејавамо топлим чајем од нане.  

 

Ова кафаница је погодна за овакве  разговоре, опушта, нема чивилука, обесисмо влажне 

зимске капуте о столице. Осврнусмо се, нема света око нас, можемо на миру да 

разговарамо о нашој необичној теми. 

 

`` Људи су изнурени, мало им треба да усхану, премину``, окрете ми се тужно. 

` И најмањи грип, понекад и кијавица, а били смо тако здрав и виталан народ``, стави  

руке на сто. 

 

Помени су тужна прича.Учестали су. Скупе се познаници, пријатељи и родбина, 

свештеник отпева опело, замирише тамјан када кандилом замаше испред лица 

присутних.  

 

Људи се сада крсте редом, а до јуче неки од њих, нису ни помислили да би тако нешто 

могли да учине. Чини ми се да се и сада снебивају, или се стиде да десном руком 

направе крст на грудима. 

 

Шта је човек, прах и пепео?  
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Они који су до малопре били можда весели и расположени, се на помену у цркви 

снуждише, сада постадоше филозофи, који би се питали о бесмислу живота и човека, 

како је живот кратак и смрт неумитна?.  

 

И свако од њих мисли да ће он када једног дана буде одлазио са овога лепог света, бити 

испраћен сузама, да ће све бити другачије, да неће нестати у забораву? 

 

А ипак неки од њих знају да ће бити исто овако, прозаично, свакидашње. Светина ће 

доћи, и једва ће чекати да се опело заврши, да свако пожури својим обавезама.  

 

И заборав ће пасти на онога који одлази у земљу, у гроб. 

 

 

-  

 

Оваква размишљања су својствена старим и изнуреним, којима је све дозлогрдило, 

доста им је овог злехудог живота. Мама је имала обичај да нам каже:`` Стари само 

причају о болестима, болницама и гробљима, бежи даље од њих``. 

 

Згледасмо се у топлој кафани. Из израза наших лица и очију схватисмо, да исто сви ми 

мислимо о поменима и гробљима.  

 

А нас двојица желимо да разговарамо о значајним догађањима. Треба решавати 

проблеме, за то су потребни оптимизам и одлучност, мислимо исто, скоцентрисасмо се 

и пређосмо на ствар, на тему нашег састанка.  

 

Занимљиво, он је био директор у Шеђерани на Чукарици, тамо преко пута Аде 

Циганлије. А био заклети политички непријатељ комунизма, подвргаван тешко 

замисливим тортурама у београдској Главњачи. Нисам му поставио питање да ми 

објасни како је то могуће, јер ми је познато да чак и већина шефова служби треба да 

буду политички подобни, то јест да буду чланови СКЈ. Он је врло частан и поштен 

човек, није он окренуо ћурак, то се види и по томе што је врло активан у опозиционим 

гибањима, и врло оштро и мудро критикује актуелну власт. Нешто се десило са 

његовом каријером, некакви необични стицаји околности и животних коинциденција?  

 

О чему се онда ради? Не знам? 
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`` Када су дошли комунисти 1945.године, ја који потичем из поштене српске породице, 

једноставно то нисам могао да поднесем, титоисти су у мени видели националистичку 

младост, коју треба најхитније сабити под земљу``.  

 

Онда ми је дочараво мучионице Главњаче. Невероватно је шта је све он претрпео, а још 

је пун снаге и елана. Како он познаје историјске чињенице:`` Срби морају имати на  уму 

да су са становишта нације изгубили овај век`. Наставио би смирено:`` У протеклих сто 

година српски народ је водио пет ратова са спољним непријатељем, два грађанска  рата 

изазвана споља, доживео три геноцида, једну друштвену револуцију потстакнуту 

споља, два пута губио државу 1915. и 1941.године, да би данас доживео глобалну 

међународну изолацију ``. 

 

`` Ми требамо да се обожимо, сложимо и умножимо``, покушавам да потстакнем  

размену мишљења.`` Препород ће доћи онда када се духовно и морално препородимо, 

нема бољитка док наш народ не доживи дубок духовни препород``, ја то мислим. Али 

се исправих:`` Наш народ је раније био сасвим другачији, поштен, лојалан, вредан и 

радан, веровао је у Бога, комунизам је изменио душу нашег народа``. 

 

Он је страсни заговорник стране завере:`` Ова данашња побуна у земљи је потстакнута 

споља, срачуната да српски народ буде тотално поражен, унижен и осрамоћен, 

обогаљен за нормалан живот, политички и етнички разбијен, морално осрамоћен``   

 

Чини ми се да је он огорчен стварањем Југославије.  

 

Ја пак имам другачије мишљење:`` Тежња Јужних Словена да се уједине постоји од 

онда када они постоје, јер су један народ, или врло сличан народ, језик, дух, близина, 

упућеност на испомоћ и заједнички суживот. Убеђен сам да није било страних интрига 

и избира кадрова разбијача Југославије, од стране појединих суседних држава, да се 

Југославија не би распала``.  

 

Изгледа да се он донекле  слаже са мном:`` Марта 1919.године Војвода Мишић је по 

налогу Регента Александра, био упућен у Хрватску да упозна тамошње расположење, 

вратио се крајње озлојеђен. Казао је Регенту Александру-Ствар је пропала, ма са 

каквим предлогом се појавили, они не желе братство и заједницу``.  

 

Он виновника види у појединим великим европским силама којима су Срби одувек трн 

у оку, пре свега у Ватикану:`` Курија је смртни непријатељ Православља и Велике 

Србије. Италија је одувек имала експанзионистичке планове према другој обали 

Јадрана, Црној Гори династичким везама``.  

 

Од њега сазнајем податке које нисам знао:``Када је српска војска костура крајем 

децембра, после голготе у Албанији избила на обале Јадранског мора, западне силе су 

одбиле евакуацију бродовима, и захтевале марш изнурених војника још 150 до 220 

километара дуж албанске обале, кроз мочваре до лука Драча и Валоне, само тада српска 

војска је изгубила  143 хиљаде војника``.  

 

Био сам запрепашћен овим  што сам чуо. Зар је могуће да је тако било? Гледао сам га 

упитно?. ``Да није било  руског цара који им је запретио, било би много горе``, заврши 

мисао. Стави шаку на сто:`` Апсолутни шампион разбијања Јужних Словена је одувек 

била Италија, генерал Бадољо је био највећи перјаник мржње``.  Он развија мисао у 
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ширину и дубину:`` Највећи непријатељи су били удружени комунисги, Коминтерна и 

Ватиканска Курија, Мусолини и Палмиро Тољати то је исто``. 

 

Чини ми се ипак, да упркос његових врло мудрих закључака, има прилично 

нефлексибилне ставове када се ради о разликама ставова према Србији појединих 

великих западних сила и Америке. Разумем  га, огорчен је, острашћен. Није чудо, шта 

је све претрпео. 

 

Ипак смо закључили, да је сада најважније да се Срби сложе. 

 

`` А  сада су се са завођењем вишестраначја Срби позавађали опет``, упозорава ме.  

 

`` Упркос суровости егоистичних интереса држава и великих сила, не можемо заратити 

са свима, морамо имати више слуха за прагматична и одмеренија виђења``, је мој став. 

 

 
                                   Станислав Пантић 

 

 

 

-17 јануар 1994.године. Земљотрес у Калифорнији. 
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Оног тренутка када сам ушао у стан у Војводе Степе, је станом одјекнуо реско звук  

телефона смештеног на столичици у ходнику, десно од врата. Као да је неко ко ме 

позива зна да баш сада улазим у стан.  

 

Саша подиже слушалицу, али одмах ми је пружи :`` За тебе``.. 

 

Чух повишен и нервозан Драгољубов тон, био је због нечега узбуђен:`` Дрма се земља 

целом  дужином Калифорније``. И одмах спусти слушалицу.  

 

Шта је хтео да каже? Знам да је био разоран земљотрес, али зашто се то њега толико  

досегло? 

 

Међу нама је се толико тога променило. Знам шта се са мном дешава. А како је са њом?  

 

Како је све лепо кренула са нама? А на шта се изроди?  
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Саша и Аутор, 1979.године. 

 

-19 јануар 1994.године.. Споразум Хрватске и СРЈ о нормализацији односа. 
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Тако се каже. Тако само изгледа? Али до када?. 

 

 

-24 јануар 1994.године. Аврамовићев `` супер динар`` 
 

На иницијативу гувернера НБЈ ( Народне банке Југославије) Драгослав Аврамовић 

 пуштен је у оптицај нови, "супер динар", према курсу 1 динар = 1 немачка марка. Нови 

динар се мења прво за 13.000.000 старих, а од 26. 1. до 30. 6. за 12.000.000. Један 

"Аврамов" динар је, после хиперинфлације и три деноминације, еквивалентан 

120.000.000.000.000.000.000.000 "Антиних" динара из јануара 1990. (тада је било 7 

динара за марку). 

 

Зар је овако нешто могуће?  
 

-26 јануар 1994.године. Ко је у праву? 

 

Француска захтева да НАТО деблокира Тузлански аеродром и Сребреницу; 

истовремено портпарол Стеит Департмента коментарише француски захтев да се 

изврши притисак на бошњачку страну у мировним преговорима рекавши да је то  

"чудан морални рачун". 

 

У Републици Српској је проглашена општа мобилизација, након претњи ваздушним 

ударима. Руски политичар Владимир Жириновски у посети "српским земљама", где 

говори о тајном оружју "елиптону.`` 

 

 
Владимир Жириновски. 

 

 

-2 Фебруар 1994.године.  Господин Бухта, Американац словачког порекла- 

капетан бојног брода. 

 

2 фебруара је се Американац, господин Франклин Бухта, кога сам упознао у Попраду,  

обратио писмом у прилогу госпођи Бломсој, у вези иницијативе ИСИЛ-а да ме подржи 

у борби за моја угрожена права. 

 

Господин Бухта је Американац словачког порекла. Душко Покорни и ја смо са њим 

имали врло занимљив, и  носталгичан разговор у малом кафеу за време паузе 

предавања. Овај старији симпатични човек, повисок и још добро држећи, види се да је 

некада био снажан и спретан, сретан је што је у родној Словачкој, његовој или његових 

родитеља. Рече кратко, ненаметљиво, да је у Другом светском рату био командант 

америчког ратног брода. Он је амерички патриота, али упркос свега у њему је присутно 

словачко порекло, овдашњи корени.  

 

Он је Американац, али се са тугом одвајао од корена предака. Лице му поприми сетан 

израз Америка је његова домовина, тамо има имовину, пензију, породицу, навике. А 
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овде у Словачкој је његова прошлост, одавде су његови кренули у свет. Не може и  

једно и друго.  

 

Срели смо се са њим последњи пут на железничкој станици у Попраду, чекајући воз за 

Будимпешту, он је био на мало удаљенијем колосеку, спази нас и дискретно махну 

руком док је закорачивао на степенице вагона.  

 

Тек тада смо осетили сву трагику његове осећаја неминовности, да се у Словачку неће 

никада вратити да живи, можда му је ово последњи пут да је у својој родној земљи? 

Када смо се неки дан пели високо у планини изнад глечерског језера, кроз прекрасну 

природу, он се обрати Душану ( који је по оцу Словак):`` Какво дивно место за гроб``, 

показао је тада  руком на кутак у зеленој трави и бусењу, уздигнут изнад језера, као да 

је мала хумка. 

 

А сахраниће га на неком тужном гробљу у Америци, широких уредних бетонских алеја 

оивиченх високим дрворедима.  

 

 
 

 

-4 фебруар 1994.године. Састанак у Удружењу политичких затвореника.  

 

Данас смо се састали да видимо шта треба чинити пред изборе. 

 

Омања сала Месне заједнице је била испуњена већ старијим људима, бившим 

политичким затвореницима.  
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Дали су и мени реч:`` Затворска казна политичким неистомишљеницима уме бити 

укривена.Ја сам за време годину дана служења војне обавезе у Краљеву 1963-1964 

године био жртва политичких прогона, уствари сам за то време био врста политичког 

затвореника иако тако нисам био званично регистрован``. Неко од присутних добаци 

гласно;`` Живимо о друштву тамници". 

 

Сетих се истих ових речи Вука Драшковића, које је изрекао недавно на трибини  УКС у 

Француској 7, тврдећи да су се репресивне мере умножиле огромно, да се обављају не 

само путем затворске казне, него и на безброј других дискретнијих начина.  

 

Препознах међу присутнима једног од јунака ове Саге, Данила Крстајића ( томови 1,2, 3 

и 4),на ове речи он хитро стаде на уморне ноге:`` Драги пријатељи, живим у изолацији, 

у страху, ускраћен у мојим правима, формално  сам на слободи, али сам у тамници``. 

 

Упустих се у једно кратко излагање:``Одмах после Другог светског рата дошло је до 

честих обрачуна са свима онима који су сметали устоличењу нове комунистичке 

власти. И то прибегавајући бруталним неприкриваним обрачунима, 

утамничењима,конфискацији имовине, или убиствима``.  

 

Др.Жарко Гавриловић реско додаде:" Ама они су још онда чупали браде свештеницима, 

подбадали децу да денунцирају родитеље, растурали бракове. Како је код нас, исто је, 

ако није и горе у Русији, тамо су комунизам на превару увели из Швајцарске, када је се 

Стаљин возом вратио у Лењинград". 

 

Наставих:" Из мојих искустава и сазнања,од почетка 1950-их година се напушта 

масовна отворена репресија и постепено се прелази на дискретније, али ништа  мање 

опасне облике обрачуна, што се тиче запошљавања, напредовања у струци, пред 

судовима, центрима за социјални рад, прибегава се монтираним судским процесима за 

непочињено дело, насилним казненим смештајима у луднице, дискриминацији деце у 

образовним установама, растурању породица и бракова, још онда су почеле аранжиране 

саобраћајке". 

 

"Ама здравље умеју да нападну, нема доказа, савршен злочин", изусти сипљивим 

гласом отац Жарко Гавриловић. 

 

Станислав Пантић је мудар и искусан, сматра и он да је почетком 1953 године нагло 

дошло до смањења политичких затвореника у југословенским затворима.  

 

"Зашто би до тога могло доћи", запитах их ја.  

 

"Нешто је се десило, неко би тај податак видео као доказ да је настало смањење 

репресије, да је ипак затвор неупоредиво тежа казна, од тих умеренијих облика"", 

обрати ми се тихим гласом Станислав Пантић. 

 

Желим да браним моју тезу:" Опција скривене репресије, није нимало лакша од сурове 

затворске казне,јер траје дуго, упорна, руинира особу, руши личност, психу, здравље, 

разара породицу". "Знате" , наставих, ``разлоге избора тихе репресије,уместо отворене, 

можемо тражити у жељи да титоистички режим укрива своју праву природу, 

Југославија се 1948 године на речима одрекла стаљинизма и 1950 завела 
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Самоуправљање,окренула се 1960-их  Несврстаном свету, отворена масовна репресја не 

би била  складу са новим имиџом демокртске земље која је осудила Стаљина, тако су 

желели да  укрију праву природу режима".  

 

Млађа Димитријевић је као агроном провео 30 година на раду у Француској, он се 

скоро разљути, али се на његовом лицу, у његовим речима и тону гласа, огледа 

француски шлиф, смирен је, не гестикулира, говори тихим гласом и када је љут:" Ама 

из године у годину је бујала параноја, већину грађана су претворили у непријатеље". 

 

Пера Бјелановић пак сматра да је у земљи врло јак руски лоби, да су ЈНА, полиција,и 

пре свега тајна полиција, у рукама СССР-а. 

 

Неко узвикну:" Можда је 1948 година била трик, ама Тито је руски агнет, тако су хтели 

да створе варијанту суптилног комунизма, да на мала врата  уђу у Африку". 

 

"Ама не будите наивни, Тито није руски агент, него западни", умеша се у разговор 

школски друг Деја Вујинић. 

 

"Ја делим ваше мишљење",обрати се Вујинићу Пантић, "још 1952 године када су 

затвори били пуни политичких, то је био пакао на земљи, америчка  влада је изјавила да 

су југословенски затвори по највишим стандардима, чиме су охрабрили овдашње 

властодршце да буду још гори". 

 

"Тачно", скоро урликну Жарко" Запад је увео комунизам у Русију, помоћу Лењина 

Тројанског коња је свргнуо цара и гурнуо Мајчицу Русију у руке бољшевичких  

антихриста и издајника Словенства и Православља". 

 

Илија Мољковић узе реч:" Стање у данашњим затворима није ништа боље, а они са 

Запада и даље говоре како је стање у затворима на нивоу европских стандарда``. 

 

Још раније сам са С.Пантићем разговарао да су ме за време службе ЈНА у Краљеву 

1963-1964 ( том 2), злостављали албански војници, уз подршку српских официра, као 

наводног "непријатеља", "западњака".Он ми  је тада одговорио: "Знам човека који је 

био за време рата у четницима на Косову, њега су Титове власти ликвидирале одмах 

после рата у Крагјевцу, довеле су Албанца са Косова, који га је стрељао". 

 

Пантић узе реч:``У београдском затвору, главни мучитељ затвореника је био 

затвореник усташа, он је био гори од свих комунистичких мучитеља".  

 

 
Голи оток 
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Данило Крстајић је пак изнео врло занимљиву тезу да је 1948 година била искоришћена 

да велика метла почисти, не само такозване информбировце, него  и поштене 

комунисте, који су на било који начинм били сметња, од 1948. године почиње невиђена 

параноја``. 

 

Данило се нагло смрачи и уозбиљи:" Знајте, да је у свим затворма било тешко, али је 

далеко најтеже било на Голом отоку, то се не да описати".  
                                  ..........................      ............................................... 
 

5. фебруара се десила експлозија на сарајевској пијаци Маркале-68 особа је погинуло, 

рањено око 200. Срби су оптужени да су одговорни за експлозију.  

 

Док је 9 фебруара НАТО поставио ултиматум босанским Србима да до поноћи 20/21. 2. 

повуку све тешко наоружање око Сарајева.  

 

САД су признале БЈР Македонију, али је Грчка увела трговачки ембарго Македонији 

(што Европска комисија касније оцењује као кршење прописа ЕЗ). 

 

У Немачкој ухапшен први осумњичени за ратне злочине у бившој Југославији (Душко 

Тадић). 

 

20 фебруара је руски батаљон стигао у Лукавицу код Сарајева. 

 

А док се ратује, Бајага свира у Словенији. 

 

28. фебруара  спроводећи зону забране летења, авиони НАТО-а оборили четири 

авиона Ј-21 Јастреб ваздухопловства РС, који су гађали фабрику оружја "Братство" 

у Новом Травнику - прва борбена акција НАТО-а икад. 

 

-1994.година. Умрла тетка Вуја Тријић. ( томови 1, 2 3 и 4). 

 
Она је ћерка бабе Јелисавке, која се удала у Читлук, изнад Љубовије, у Тријиће. Тетка 

Вуја је изразита црнка, црна коса, црне очи. А њена рођена сестра Дика, удата у Васиће 

у Горњој Буковици плава као Рускиња.  

 

-Пролеће 1994.године. Упорни насртаји поретка. 

 
-1994.година. Опет поломљена писаћа машина. 

 

То је не само наношење штете, то није само дрскост поретка, то је изнад свега нешто 

екстремно, и есктравагантно. Дођем у стан, одлемљено слово ``д.``дођем у канцеларију, 

седнем за писаћу машину, опет не иде, одлемљено исто слово 

 

Трудио сам се да о томе упознам појединце и  медија. Знао сам да је то нешто 

деликатно, неко ће посумњати у моје тврдње? Шпански новинар господин Хуаа  

Еларијага, је увек према мени испољавао разумевање. Он ме тим поводом запита: `` 

Закључајте добро врата``. Ћутао сам .  Шта да му одговорим, они су мајстори бравари и 

калаузаши.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80


203 

 

Поломљену писаћу машину бих увек односио на поправку на исто место, у радионици 

у сутерену зграде у улици Царице Милице, тачно преко пута зграде у којој се налази 

Новинска агенција Танјуг. У истуреној канцеларији изнад радионице је запослен друг 

из ђачких дана, горостаснн Василије Бранковић ( томови 2-4), он ме је препоручио 

мајстору који поправља писаће машине. 

 

Овај мајстор је увек загледао у поломљена слова, и објаснио ми како је уљез у мој стан 

то урадио: одвалио би поједина слова кљештима.  

 

Он би одмах залемио. Али то није била она писаћа машина д раније, слова су била  

рогобатна. Читљивост упропашћена. Што је и био циљ извитоперених безбедњака. 

 
 

 

-  

 

 

-Март 1994.године. Клима се Југославија, Совјетски савез се распада. 

 

Грађани Молдавије су на референдуму одбацили уједињење са Румунијом.  

 

Француске јединице код Бихаћа затражиле ваздушне ударе на српске положаје, који су 

одобрени тек после три сата, када их је наводно спречило лоше време. 

 

Званично су потисани Вашингтонски споразуми - установљена Федерација БиХ. 

 

Звездан Миливојевић је дошао из Лазаревца на наш уобичајени скуп у просторијама 

Месне заједнице у улици Проте Матеје. Чули су се узбуђени гласови у сали. Два 

Босанца су загаламила:`` Нато обори српске авионе  у Босни и квит. Тишина``.  
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Мика Андрић се на то истински разгоропади:`` Море Тузлански аеродром отворен по 

први пут од 1992, а до границе са Србијом је преко плота``..  

 

`` Ти мислиш да ови овде се много брину за Босну, боре се за власт и само мисле како 

ће да мунтају јадни народ. Мирко Марјановић премијер нове владе у Србији, владе 

"народног јединства" заједно са СЊПС,  Нова Демократија, 2 пребега из ДС, све саме 

комуњаре``.скоро да Звездан побесне.  

 

 ``Основано је Независно удружење новинара Србије (НУНС), нова мућка``, сматра 

Бранислав Петровић. 

 

Љиљана Пећанац је врло милитантна и заговара врло радикална  решења:`` Србе у 

Босни подржавају Руси, дошао Жириновски и демонстрирао ново савршено оружје``. 

 

`` То је провидно, СБ УН одобрава турске миротворце у БиХ, упркос противљењу Срба, 

Русије, Грчке. ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ``, узвику Милан Димитријевић.   

 

-4 март 1994.године. Допис Милана Панића, председника ИЦН Галеника, у вези 

злоупотребе са мојим станом: 

 

-  
 
 
 

-25 март 1994.године. Прогони Душана Стангачиловића 
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Душан Стангачиловић је старији човек. Мудар и миран, њега и његовог сина власти 

бездушно киње. Он то саопштава мирно, без љутње и мржње. Једино што могу учинити 

за њега, је да га позивамо на наше састанке, и да о његовим политичким неприликама 

обавештава јавност. Његов син има већ преко 40 година, а нема посао, нема породицу. 

Још један млад и ваљан човек упропашћаван.  

 

Зашто ? Изгледа због оца? Душан не зна ни сам зашто му то власти чине?  

 

Душан никога не мрзи. Он сам каже да љуби своје непријатеље. Он то тврди искрено. 

 

Али заборавља да тиме још више против себе потпаљује немилосрдне прогонитеље. 

Они су управо најкрволочнији када осете крв, слабост. А Душан и његов син 

агонизирају. 

 

Кроз разговоре, и дружења са њим, сам дошао до сазнања, то сам видео и из његових 

појединих дела, да он другоме жели добро, да му помогне. Али очекује да и други тако 

поступају према њему. Други му нису помагали, али се он због тога није секирао, нити 

је губио веру у људе. Али он није налазио смисла у таквој врсти љубави која би 

подразумевала потпуно посвећивање добру других. Он се бринуо за сина, али је то 

доживаљавао као неминовност којој се не вреди одупирати. 

 

Њему су саветовали да  буде борбенији, да не окртеће и други образ  ономе ко га је већ 

ошамарио по једном образу, него да се брани. 

 

`` Ја се нећу бранити, они који нам чине зло, ће схватити једног дана , да то што раде 

није  у реду``, он се већ мирио са злехудом судбином.  

 

Њему се на то обрати Јован Минић: ```Знаш ли ону мудру јеврејску мисао, што код 

паметног постигне разум, код будале постигне батина-они немају разума, једино 

подвију реп кад осете тврдо``.` .  
 

 

-1994.година. Умро Миодраг Мијо Митровић ( томови 3 и 4). 
 

Колико сам сазнао од људи из завичаја, Мијо је преминуо у некој психијатријској 

установи на Косову. Рече ми један рођак:`` Мијо, син Десе Ере ( том 3), четника који се 

на Косову борио против албанских балиста, а он сам  сада премину на Косову``. 

 

Да ли је тамо био третиран како треба? А ја видим овде у Београду како наша медицина 

из дана у дан пада на све ниже гране. Како је тек на Косову ? Поготову када се ради о 

Србину?.  

 

Зашто су га, сина четника, српске власти послале на Косово? 

 

Распада се породица Митровића, као толике друге сеоске породице. Узовница се 

празни. Мијин отац Десо ( томови 2-4), ..погибе, паде са мостића на планинској речици 

Грачаници, мајку Росу уби камион на Ушћу ( томови 2-4), преминули баба и деда Мика 

и Вида Николић ( томови 1-2). 

 

Остадоше у кући супруга и мали син. 
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А засеок Крсмановића се скоро испразнио, још су једино остали Драгољуб и његова  

супруга Слава ( томови 1-4) и Душанка Живковић, рођено Крсмановић ( томови 1-4).  

 

А некада све до средине 1950-их година у Крсмановићима се чула песма и смех 

девојачки, мукала су говеда, одржаване су мобе,  прела, слупљала се жетеоци, мјајке су 

љуљале у колевкама новорђенчад. Сада је све замукло.  

 

Док је била породица јака било је и ово село берићетно. Сви су знали своја права и 

обавезе, радили вредно, били сложни, васпитавали своју децу, веровали у Бога, 

испомагали се.  

 

Брак је био светиња.Отац, мајка, деца, породица. 

 

 

 

-Март 1994.године. Стање у медицини. 

 

Колика је то мржња да поједине људе без стварног повода са њихове стране желе да лише 

здравља, да их сравне са земљом. О томе стално размишљам на страницама овог аутобиографског 

романа.  

 

 Душан Стангачиловић би требао да буде у праву када нам је саопштавао- на мржњу 

одговарам љубављу. Још је велики индијски мислилац устврдио да се мржња никад не 

смирује мржњом, већ једино њеним одсуством.  

Овде је управо обратно. 

Постоје  разне теорије о пореклу мржње. Мени се чини да је Дејвид Хјум најблиђи за 

овдашње околности: он је мржњу сматрао осећањем које се не може умањити и које се 

уопште не може дефинисати.  

Они мрзе многе људе? Зашто?  

Деја Вујинић смтра да се они према људским бићима односе као према неважним 

стварима, зато што не цене саме себе. 

На ово питање не могу никако да изнађем ваљан одговор. 

Хипоталамус је по среди-увек помислим. 

- 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A5%D1%98%D1%83%D0%BC
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-  

 

 

 

-Април 1994.године. Почео геноцид у Руанди. 

 
6 априла су руандски председник Жувенал Хаба Риуамана 
и бурундијски председник Кипријан Нгуарамири убијени, када је авион којим су 
путовали оборен пројектилом у близини Кигалија. Овај датум и догађај се 
сматрају почетком геноцида у  Руанди. 
 
Овим поводом ми је телефоном казао иронично Драгољуб Игњатовић:` 
Потсемхују нам се, као да смо и ми овде на Балкану урођеничка племена, 
самоистребљујемо се као ови у Руанди и Бурунди, невиђена бламажа``. 

 

Одговорих му гласно у слушалицу:``Ми се овде самоистребљујемо, јер су народе 

позавађали други, пре свега су злоупотребили недорасле вође Срба, Бошњака и Хрвата, 

разуме се уз асистенцију њихових страних ментора. Зар је могуће да се овде настављају 

мрачни векови етничке мржње и крвавих ратова?. Никад до сада нисам ни помислио да 

би тако нешто било могуће? А ево дешава се поново``.  
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Пре него што ће залупити нервозно слушалицу у пола реченице, скоро да се обрецну на 

мене:`` Томиславе не буди луд, они споља су нам и поставили недорасле за вође. 

Divider et impera. Magnum crimen``..` 

 

`. 

 

-8 април- Пронађена мртва новинарка Радислава Дада Вујасиновић. 

 

 

Полиција њену смрт првобитно карактерише као самоубиство. 

 

 

 

Са младом новинарком Дадом Вујасиновић сам имао недавно једночасовни састанак у 

кафани Хотела `` Мажестик`` у Београду. Читајући њене текстове у часопису Дуга, и 

наступе на медијима, сам дошао до закључка, да у много чему имамо идентичне 

ставове, те сам одлучио да јој се јавим телефоном , и да је замолим за  разговор. 

Био сам пријатно изненађен њеном учтивошћу и разумевањем за моје активности 

људских права, и по питању злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Тек када сам је видео изблиза, док ми се приближавала од улаза кафане,  висока, витка, 

изразита црнка. права и витална као витко чврсто дрво, беспрекорно грађена, у 

једноставној али елегантној одећи,  помислио сам: колико је привлачна ова млада жена, 

скоро девојка?.  

Откуд она да се нађе у таквим водама, да иде на ратишта као ратни репортер, да тамо 

буде сведок ужаса, смрти? Откуд њој такав страсан интерес за мафију, криминалце, 

тајкуне? Која је то голема невоља нагнала да се тиме бави?. Па она је створена да воли, 

да има децу?  А нашла се у метежу и хаосу подземних интрига и обрачуна мржње и 

зла? Да није нечија спонзоруша? 

Али када смо почели разговор, више са мном ннје била она лепотица, што је се 

пролелујала кроз кафану тако достојанствено, него једна сасвим друга особа.  

Дада је млада, али превремено сазрела, носи неку своју тајну, тако је мудра и отресита?. 

Тај мој утисак о њој се тако лепо уклапа у моју представу о Херцеговцима као 

намудријим људима на овим просторима.  
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Зашто је почела да се бави овим тегобним послом? Ко су њени родитељи? Да ли потиче 

из политички обележене породице?  

Док сам јој по кафанском столу разастирао судска документа и психијатријске налазе, 

споменуо сам да сам и ја својевремено, током 80-их година објављивао критичке 

написе у часопису Дуга. ( том 3).  

Изненадила ме је њена ћутљивост, врло ме је пажљиво слушала осмехујући се учтиво и 

љубазно, стављајући ми немушто до знања да је то занима, али без речи било каквог 

коментара.  

Нисам могао да одолим мојој радозналости, па сам је кратко запитао:`` Откуд ви у овим 

водама ``?. 

Тек сада је по први пут проговорила:`` Видела сам рат, погинуле, колоне несретника, 

избеглица, а зла има на претек и овде``. 

Ипак ми се учинило да ми је казала врло мало, мора да она има неки њен лични разлог? 

Који?  

Сетих се њеног текста  "Криминалци и полицајци у парламенту", објављеног у 

часопису Дуга о Жељку Ражнатовићу Аркану. Није чудо да су јој претили.  

Објаснио сам себи да је она, иако врло мудра, то учинила јер је недовољног искуства, 

врло је млада. Али није ми никако јасно, ко су  ти који јој дозвољавају да публикује 

такве критичке текстове у тако широко читаном часопису као шгто је Дуга?. И зашто то 

чине? 

На крају ми је кратко казала да сам покренуо врло занимљиву  и значајну тему, да ће 

све проучити, и да ће ме обавестити о даљим корацима. 

Данас сам сазнао за њену смрт. Наводно самоубиство. Ни говора, она није особа која 

може дићи руку на себе. Она тако страсно воли живот.  

 

Чујем са различитих страна `` Убили су је``. 

 

Сада ми неке ствари постају јасније:  њеним примером желе да застраше, да покажу да 

ко год тако нешто учини проћи ће као и она. Зар да једну такву изузетно надарену, и 

привлачну младу жену, пред којом је тек предстојао  живот,  униште због тако баналног 

разлога? .Па они изнад свега мрзе ваљане појединце. Они су први на мети. Можда  ту 

има личне завидљивости, која се рационализује наводном опасношћу жртве по 

поредак?  

 

 
-6 април 1994.године. Медицина  у функцији разарања и смрти. 

 

Овај поредак ратује против неистомишљеника,  и не само против њих,  служећи се 

средствима најпрљавијег рата. Колико људи се жали да им је поредак разорио здравље, 

или њиховим блиским, да би их тако казнио због нечега. 

Откуд толика мржња? Откуд толика деструктивност? Многи се питају о чему се ради?  
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`` Они су јаничари``, чуо сам више пута, `` за њих не постоји стварност, ако им газда 

каже да је црно бело, они ће  тако да поверују``.   

 

.  

 

 

-  
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-  

 

 

-10. април 1994.године. Војска Републике Српске је започела офанзиву 

на Горажде.  

 

У Горажду се налази највећа муслиманска енклава која броји око 60.000 људи 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5
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Догодила се истинска сензација.  Ф-16 дејствовала по српским положајима код 

Горажда, на позив УНПРОФОР-а - прва акција НАТО-а по земаљским циљевима у 

историји. 

 

-12 април 1994.године. Погажена права подстанара у ИЦН Галеника. 
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-Април 1994.године. 

У Босни се дешавају ствари које наговештавају даљу ратну ескалацију и интервенцију 

међуна родне заједнице. 

Да ли су Срби охрабрени евентуалном подршком Руса? Босански Срби су притворили 

155 припадника УНПРОФОР-а. Сазнајемо нове вести. Снаге ВРС "500 метара" од 

центра Горажда. А онда Британски Сеа Харриер оборен код Горажда. 

Дали је поредак Милошевића у Београду охрабрен оваквим ратним подухватима 

босанских Срба, па у Београду покаује зубе, ускраћује акредитације новинарским 

западним агенцијама у Београду: 

 

 

-  

 - 

 
-15 април 1994.године. Захтевамо криминолошку експертизу поводом  трагичне и 

неразјашњене смрти новинарке Даде Вујасиновић. 

 

  

 ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                           15.4.1994. 

год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
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Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

др……… 

др ……… 

 

Предмет: Захтевамо криминолошку експертизу поводом ттрагичне и неразјашњене 

смрти новинарке Даде Вујасиновић 

 

                 Јавност је са тугом сазнала за изненадну смрт новинарке Даде Вујасиновић 

познате по својим написима о београдском подземљу и по томе што је ова млада 

новинарска имала храбрости да пише о ономе што други нису смели. 

                Ова вест је била објављена преко средстава информисања где се истиче као 

нпр. у листу „Политика― од 14. априла 1994. године да је она била позната по томе што 

је писала о београдском подземљу. Дакле, додиривала је табу теме. 

               Њена смрт није довољно разјашњена те отуда захтевамо да се спроведе 

темељита криминолошка експертиза уз учешће објективних иследника да би се сазнала 

истина и о томе обавестила јавност. 

            Уколико се тако не поступи онда се све то не може видети другачије него ли 

уписивање у мере застрашивања новинара да делају у складу са захтевима званичне 

политике. А добро је познато да новинари гину у рату, а и овде у Београду се све више 

умножавају акти дискриминације и насиља над храбрим новинарима који желе да 

објективно информишу јавност. Ово је наша обавеза према покојној новинарки која је 

била оптужена и за вербални деликт 

 

за Покрет за заштиту људских права. 

 

 

-25 април 1994.године. -  САД, Уједињено Краљевство, Француска, Немачка и 

Русија формирају тзв. Контакт-групу с ` циљем да изради мировни план.  
 

Резолуцијом СБ УН  914 је: појачана бројност УНПРОФОР-а.. Али је 29 априла дошло 

до новог сукоба, до  окршаја нордијског батаљона УНПРОФОР-а и ВРС у Калесији; 

окршај и код Горажда, између британских миротвораца и ВРС. 

 

С `овим у вези НАТО-даје ултиматум ВРС, пешадија да се повуче 3 км од центра 

Горажда до 23. 4., а артиљерија на 10 км, до 26. априла. А СБ УН доноси нову 

резолуцију о ситуацији у сигурном подручју Горажда, осуда босанскосрпских снага 

због офанзиве на то место и затварања Унпрофораца.. 

 

24 априла ВРС се повлачи из Горажда, у складу са ултиматумом НАТО-а, при чему је 

уништен водовод. 

 

Док се води рат у Босни, у свету се дешавају значајни догађаји. 27 априла у Јужној 

Африци су одржани први слободни, непосредни, тајни и вишерасни избори на којима 

побеђује Афрички национални конгрес. 

 

Француз Paul Touvier је оглашен кривим за стрељање 7 Јевреја када је био у служби 

Vichy France Milice. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Touvier
http://en.wikipedia.org/wiki/Vichy_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Milice
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У Босни се води крвави рат.  

Црвени крст процењује да су на стотине хиљада припадника племена Тутси убијени у  

Руанди. 

Кинески China Airlines Flight 140, an Airbus A300, се срушио у Нагоји, Јапан, приликом  

атерирања, погинуло 264 путника.   

 
 

  

 
 
 

 

27 априла је на изборима у  Јужној  Африци победио Нелсон Мендела. 

  
 

  

 

-  

 

 

 
- 4 мај 1994.године. Поводом заплене девизне штедње. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Airlines_Flight_140
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300
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-4 мај 1994.године . АНТИСЕМИТИЗАМ НИЈЕ ОСОБИНА СРПСКОГ НАРОДА 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                 4. мај 1994. године 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

АНТИСЕМИТИЗАМ НИЈЕ ОСОБИНА СРПСКОГ НАРОДА 

 

             У последње време је регистровано више појединачних антисемитских иступа. 

Штампање књиге „Протокол Сионских мудраца―,неколико вербалних напада на Јевреје 

у штампи, на радију или телевизији, колико су малобројни иступи толико више 

забрињавају и захтевају да се запитамо о чему се заправо ради? 

        Добро је познато да су Срби и Јевреји одувек на овим просторима живели у слози 

и да антисемитизам није особина српског народа. 

 



231 

 

 
Зид плача у Јерусалиму. 

 

        Неумесна је тврдња да су за то криви Јевреји јер они наводно захтевају санкције 

против српског народа, јер се санкције не примењују против српског народа него 

против једне политике групе политичара, а има доста Јевреја који протествују против 

санкција у односу на Србију. 

          Склонији смо да иза овог видимо једну званичну политичку стратегију која има 

за циљ конфронтације са међународном заједницом, сатанизацију српског народа кроз 

његово завађање са свим својим пријатељима ,да би га тако осамили и изоловали у 

свету и лишили подршке, завадили га међусобно и са својим суседима. И тако га 

претворили у статисту и лакше владали овим просторима и чували status quo који су 

завели још 1945. године. Или је у то умешано гео-окружење? Уједно се Јевреји 

представљају не само путем медија него и на разне друге начине, путем гласина, 

препричавања и сл, као владари Новог светског поретка, да желе да господаре 

Православцима и Словенима, да су им Срби сметња, а да би тако мобилисати Србе да 

се боре за њих и да штите њихову преживелу идеологију. На радост србофоба из гео-

окружења. који су у прошлости манифестовали анти-семитизам, а Срби никада. Желе 

да Србима избаце из руку значајан адут. 

         Убеђени смо иако знамо отровну заводљивост и моћ медија, да српски народ неће 

пасти под утицај лажи и да антисемитизам овде не може пустити корене.,јер га међу 

Србима није никад ни било. 

 

-Мај 1994.године. Ми смо без довољно подршке. 
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-Мај 1994.године.  

 
У бившем СССР-у се разбуктавају сукоби, али то није оно исто што се догађа на 

територији бивше Југославије. Потписан је Протокол у Бикшеку, којим је привремено 

обустављен Нагорно-карабахски рат између Арменије и Азербејџана. 

 

Одјекнула је светска сензација, отворен је Еуротунел, којим је по први пут након 

леденог доба омогућен копнени промет између Британије и остатка европског 

континента. 

 

`` Дали ово значи помирење Француске и Енглеске``?, запита ме у Галеници колега 

Мирко Клајн. 

 

Нелсон Мендела  постаје први црни председник Јужне Африке. 

 

У оваквим врло необичним,  крајње напетим околностима, бременитим свакојаким  

неприликама, непредвидљивим свакодневним изненадним обртима, растрзани 

недаћама, у беспарици, утонули у породичне проблеме, у јагми да преживимо, у 

потрази пута  из наших мука, и страданије већине, смо одржали нашу Годишњу 

скупштину у просторијама Месне заједнице `` Калемегдан`` у улици Змаја од Ноћаја 

број 9. Сала је била препуна. 

. 
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-13 маја  Конференција иностраних министара усваја однос територија 51:49% за 

ФБиХ и РС. 

 
У Босни се воде жестоки окршаји. АРБиХ потиснула српске снаге код Тузле, воде се 

борбе око предајника на Мајевици (део офанзиве сарајевске владе у централној и 

источној Босни). 

 

У Хрватској уведена куна (1 куна за 1000 хрватских динара, прелазни период до краја 

године); назив валуте изазива протесте. 

 

-28 мај 1994.године. Лудило. Лудница. 

 

У Србији уместо да се сви удруже настају нове расправе и свађе. Влада свеопшта 

нервоза. Из СПО-а искључена група савезних посланика, међу којима и Слободан 

Ракитић. 

 

А поредак наставља да проглашава лудим оне који га оспоравају. Чак се окомио и на 

Даницу Драшковић.  
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У СР Југославији, док се на територији  бивше Југославије воде крвави ратови, док је 

земља под санкцијама, стопа инфлације је забележила незапамћен ниво, становништво 

је унсрећено и ојађено, у страху и нервози, беди, запада у безнађе, дотле се моћници 

бившег поретка, упиру из све снаге да у свеопштем метежу покраду све што могу, а 

нарочит о да за багателу приватизују бивше самоуправне фирме и предузећа.  

 

-Мај 1994.године. Право својине. 

 

Право својине је краљица људских права. 
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Нама одбијају да дају просторије, састајемо се у просторијама месних заједница и у 

београдским кафанама. 
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Ипак се све своди  на отсуство владавине закона и права: 

 

-28 мај 1994.године. Устројство правне државе у Србији. 

 

Застрашујући је крајње необичан однос овога поретка према људским бићима, који би 

се могао описати , као што се види из поглавља и томова ове књиге, као масовно  

разбацивање људског материјала.  

Овде је суштински обезвређено урођено људског достојанство. Свођење човека на 

безвредност. 

Да ли су људска бића  у овој држави различита интелектуално, духовно, физички, или 

због било чега другога, да ли су по било чему инфериорна у односу на сурове и беск 
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рупулозне властодршпце, који због тога себи дају право да их угњетавају, робе, 

пљачкају и злостављајуи их, животе им претварају у блато, у бол, патњу? 

Увек имам у виду начела  Универзалне декларације о људским правима Уједињених 

нација, људска права су заснована на урођеном људском достојанству и имају свој 

универзални и неотуђиви карактер. За мене доктрина људских права има тај ванправни 

карактер и чини моралну основу  поретка и људске заједнице. За мене су људска права 

природна права 

У нормалној људској заједници заштита тих неотуђивих урођених права су заштићена 

домаћим законима, а о томе би требало да се брине и међународна заједница.  

Овдашњи властодршци не поштују човека. Човек је обезвређен. 

Могуће је да они сматрају да су супериорни интелектуално. Па ето смтрају да им то 

даје за право да се тако понашају са обичним `` смртницама``, инфериорним у односу 

на њих. Они такву умишљеност не исказују јавно, али стављају до знања да су 

свемоћни, да им се тако хоће, да им то нико не може забранити,  једном речују он су `` 

недодирљиви``. 

Каква застрањеност?  

 

О томе ће бити говора у следећим поглављима,  и у тому 6. Упућујем радозналог 

читаоца на претходне томове, мотиви насиља су и у њима били централна тема. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE_%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Обогаћен искуством и сазнањима, желим да изнесем моја виђења о  околностима 

приватизације у нашој земљи. То није ништа друго, него ли легализована пљачка.  
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-28 мај 1994.године. Поднета Тужба за накнаду штете.  

 

28 мај 1994. године сам поднео ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  Првом општинском 

суду у Београду тужбу (П.3547/94)- против Републике Србије и Републике Југославије. 

 

Иако сам свестан да су  вишепартијски систем  у Југославији и наводно остварена 

демократизација, само пуки привид и фасада, ипак сам одлучио да поднесем захтев за 

накнаду штете, за све оно што трпим већ дуги низ година. Што је у овој књизи описано 

и поткрепљено валидном документацијом. Не заносим се да ће то ићи лако, знам добро 

да ми предстоје дугогодишња рововска борба,  препуна свакојаких замарања са 
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корумпираним и извитопереним судијама, замајавања по судницама, адвокатима,  

трошкови. 

 

Упркос свега ћу истрајати. 

 

Дакле, због према мени почињених пар стотина тешких кривичних дела и последично 

насталих штета, у временском периоду од 1975 године,  и раније, до датума подношења 

тужбе, због ненасилног изражавања мишљења,  поднео сам Оштетни захтев  Првом 

општинском суду у Београду (P.br.354/94).дана 28.5.1994. године . 

 

Уз напомену, да овога пута прилажем Оштетни захтев поднет 1997.године, који је 

скоро идентичан са оовом из 1994.године (који је однет приликом заплене личне и 

страначке документације априла 2000.године-што ће бити приказано у следећим 

поглављима).  

 

Није ми требало дуго времена, да се уверим да ћу улетети у унакрсну судску паљбу  

оних који су навикли, да деценијама не суде по закону, него по политичком диктату. 

Већ на самом почетку ми није било тешко да схватим да су замајавања убрзано 

кренула. Локомотива је благо тргнула, писнула, и полако покренула композицију, знам 

да ће све више убрзавати, увијати се као змија, и све учинити да нигде не стигне, а да за 

то време прођу године, да изгубим време, новац, енергију. 

 

Пажљив читалац ће даље сазнати  да ће се Другооптужена СРЈ од 14.7.1994.године, и 

Република Србија  од 5.9.1994.године, обратити Првом општинском суду у Београду,  

обе истичући недостатак пасивне легитимације. 

 

Први општински суд у Београду је својим решењем од 14.9.1994.године, утврдио да 

поступак мирује од истога датума. Ово решење не поседујем, јер је заплењено.априла 

2000.године. 

 

Дана 21.11.1994.године сам се обратио Првом општинском  суду у Београду, 

захтевајући да ми доставе разлоге стављања поступка у мировање, и обавештавајући их 

да тужена Република Србија наставља са кршењима мојих права. 

 

Дана 14.10.1994.године сам Првом општинском суду у Београду доставио 

УРГЕНЦИЈУ, и нову тужбу, упозоравајући да је од подношења тужбе прошло више 

месеци а да суд није ништа предузео, захтевао сам од њих учтиво да тужбу узму у 

разматрање. 

 

12.12.1994.године сам се обратио Првом општинском тужилаштву у Београду због 

текућих претњи и наношења штета здрављу, исту сам доставио Првом општинском 

суду у Београду, уз Тужбу. 

 

Дана 13.12.1994.године  сам Првом општинском суду у Београду поднео захтев у 

законом предвиђеном року, да се настави поступак. 
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-1994.година. КРИВИЧНА ПРИЈАВА против Слободана Милошевића. 

 

Бавим се науком. Што подразумева прибегавање научном методу: објективност у 

мерењу, свеобухватност и континуелност.  

 

Овде већина страда. Лично, и моји блиски, смо изложени незаконитим и насилничким 

поступцима осионх властодржаца, страдањима, што се исчитава из ове књиге.  

 

А поредак непрестано, на медијима, и у свакојаким приликама, бучно истиче да се у 

земљи поштују закони и људска права. Надлежни државнн органи, укључујући судове, 



261 

 

бирое за притужбе и жалбе, државне фцункционере, упорно не одговарају на моје 

поднеске, или уколико се то деси, тврде да моја права нису била никад и ничим 

повређена. 

 

Посматрам Слободана Милошевића на телевизији, слушам  и читам његове речи, он 

није убеђен у оно што тврди, забринут је, сетан, у депресији, побољева све више.  

 

Он осећа да се стихија ваља преко земље, да мрви и њега лично. Мени се чини да он 

није довољно упознат са стањем, и са оним што се дешава у земљи. Да су његове 

процене међународних односа и гео политике површне, оптерећене превазиђеним 

деценијским заблудама и клишеима, и да,  као што морске сирене поводљиве бродовође 

и кормиларе наводе на подводне невидљиве хриди,  и њега усмеравју у погибељном 

правцу. 

 

-  

Слободан Милошевић. 

 

Ових деценија сам добро упознао моћ и извитоперену ћуд свакојаких неформалних 

служби и функционера.  

 

Слободан Милошевић је формална, видљива власт. Он једно говори, а они што плету 

паучину и мрдају полагано својим брчићима, као рак сакривен у каменчићима 

планинске  речице, друго раде.  

 

Он се понаша као суверени господар, а уствари земљом владају други.  

 

Да ли је он довољно свестан структура власти, и  ограничености његове улоге лидера?  

Да ли је он свестаан односа у свету, на мапи планете?  

 

Све сам убеђенији да он свега тога није довољно свестан. Или нешто назире, понекад 

делује збуњено. Апатично. Депресивно? Онда би се тргнуо. Али неубедљиво. 

 

Чују се мишљења да њиме управља његова супруга Мира Марковић, `` поверљиви 

човек Москве``.  
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Изгледа да он сматра да иза њега стоје потези свемоћне Москве? Светска медија га 

бучно оптужују као лидера и суверена земље.  

 

А он то никако није. Можда понекад помисли да јесте? 

 

-  

 

Опсесивно, непрестано,  у њему видим патриоту, али у исто време човека који није 

имун на привилегије, и  на изазове власти. Земља је покрадена и опљачкана, није 

могуће да он то не види?  

 

`` Мисли он да је то неопходно, да се тако земља спашава у рату, тада је све 

дозвољено``?, грлато ће Пера Бјелановић на нашем састанку у ресторану `` Парк``, 

преко пута Калимегдана. Голуб Бакић се насмеја гласно:`` Узимају туђе, кажу, треба им 

да бране земљу, а новац заврши у приватним џеповима, оде на Кипар, оће да покраду 

друштвене фирме за багателу, лопуже``. 

 

Сетих се бесних повика разгневљене руље на нашем  недавном скупу девизних 

штедиша на Тргу Републике:`` Лопови, лопови``!. 

 

Отац Слободана Милошевића је био свештеник. То се да на неки начин препознати и у 

његовим појединим великодушним и племенитим изјавама, као што је било на 

Газиместану, када се обратио окупљеним Србима:`` Нико не сме да вас бије``.  

 

Он је испољавао патриотизам и добре намере много пута. Али у исто време није био 

довољно имун на изазове власти. Да ли сам био у праву, када сам помишљао да га носе 

моменти, и да му мањка повремено недовољна оријентација.  

 

Можда се варам? 
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Ипак ми све чешће излази пред очи лик једног свештеника из оближњег шумадијског 

села, он је добронамеран, и племенит, помаже свима где год може, али су парохијани  

одавно запазили да воли да му се доносе поклони, новац, па је себи и својој породици 

саградио велику кућу, купио бесна кола. А када би му се у тамном кутку цркве 

приближила нека усамљена, још увек добро стојећа снаша, умео је осврћући се да га 

неко не види, да је муне похотљиво у слабину, и привуче себи дахћући.  

 

-  

 

Ипак,. Није све  тако једноставно, руководитги једном мањом фирмом ннје лако, 

потребно ја и за ту позицију мултидисциплинарно образовање.  

 

А једној  држави  као што је Југославија, треба да стоји на челу и води је врло 

образована и стручна особа.  

 

А Милошевић је банкар, и комунистички  масовик, кога су злонамерни  довели на 

положај коме није дорастао. 

 

Сматрам да би Милан Панић, генијалан бизнисмен, био боље решење од Слободана 

Милошевића?  Али се то није десило, `` јер је тако било записано``. Ипак, руку на срце, 

Панић је генијалан бизнисмен, а једно је бизнис, а друго је политика. 

 

На крају крајева, сматрам, да ако су владари света одлучили да буде овако, како се сада  

дешава на овим просторима,  да би тако било, без обзира на то, ко би би на кормилу ове 

државе и претходне Југославије.  

 

 

 
 

 

Иако имам у виду све ове чињенице, одлучио сам да поднесем ову Кривичну пријаву 

против Слободана Милошевића, из побуда да тако дам себи одушка, да изнесем јавно 

шта ми се дешава.  
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Нека се зна. Нека остане записано. 

 

 

 

-  
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-  
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-  

- 
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-1 јуни 1994.године. Ширење истине о двоструким стандардима Југославије. 

 

Читалац претходних томова ће се сетити  покушаја аутора ове  Саге да раскринкава 

званичну пропаганду  Југославије, која је се деценијама бучно и самоуверено трудила 

да се свету пресдстави  као самоуправна и несврстана држава, оличење правде и 

хуманости.  

 

Нажалост, Тито, и његов поредак, су делимично успевали да обману Покрет 

Несврстаних, и да их убеде у такве неистине. 

 

Од мога повратка из Брисела, Белгија, први пут  јула 1971.године, и други пут априла 

1974.године, после скоро седам година боравка у Белгији, типичној западноевропској 

земљи, мудрих поданика, рационалних и вредних, који чврсто стоје на тлу, и не заносе 

се било каквим неприземљеним концептима и конструкцијама, нисам више нимало 

гајио илузије о моћи и улози Југославије и њеног лидера Тита. 

 

Земље Африке и Азије, које су претежно у такозваном Покрету несврстаних, су тесно 

повезане са западно европским државама, а ове потоње су толико моћне, да ако желе 

,.неће дозволити Титу и Југславији да тамо роваре и шире њихову пропаганду. 

 

Упркос овој чињеници, упркос што је Југославија комунистичка држава, поврх свега у 

којој има доста симпатија за Совјетски савез, она је успевала да се наметне као 

усмеравач Покрета несврстаних, а Тито омиљени вођа . То је за мене била политичка 

игра која је имала свој циљ, и време трајања. Насмејани југословенски политичари, 

Тито на сафарију у Африци, сликан са чувеним светским политичарима Нехруом, 

Сукарном, Насером, Царем Етиопије, и другима, југословенске фирме на 

градилиштима широм света, су ме просто запиткивале: о чему се то ради? Докле? Шта 

ће бити на крају када се игра заврши и образине падну?  

 

Завршава се Хладни рат, Комунизам се руши, побеђује Запад, Совјетски савез се 

распада. Југославија, некадашње омиљено мезимче, enfant terrible западних земаља 

више није потребна као таква, напротив, она постаје сметња `` пројекту``. А тога није 

довољно свесна, и зашто је тако? Уместо да се прилагоди на убрзане промене у свету, 

она то не чини, заостаје , све више се замера, запада у све дубљи ров изолације. 

 

Колико су београдски државници ван, да тако кажем, реалних токова,  се види и по 

томе да не увиђају да је Несврстаност ствар прошлости.. 

 

Ипак, мени одувек смета та дволичност Београда. Овде већину злостављају и 

дискриминшу, а несврстаним се приказују као шампион слободе и демократије. 

Одавно сам пратио посете државника несврстаних држава Београду, сконцентрисао бих 

се повремено на амбасаде несврстаних држава и на њихове држављане и намернике 

приликом њихових боравака у Београд, успостављајући  са њима контакте, и 

достављајући им документа и статистичке податке о људским правима у земљи, као 

доказе о флагрантној политичкој неравноправности  у овој земљи ( томови 3 и 4).  

 

Убеђивао сам их да се Југославија не разликује много до СССР-а, и да често смешта 

неистомишљенике у луднице, али да то укрива.  
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Због мојих разговора са посетиоцима из несврстаних земаља, сам неколико пута био 

хапшен.После  разговора са групом младих новинара из несврстаних земаља сам 1984. 

године био ухашен у Хотелу`` Ташмајдан``, којом приликом ми је одузета 

документација коју сам тада имао при себи. У сличним оконостима сам био привођен у 

просторије СУП-а`, током хапшења у Хотелу `` Југославија``, Хотелу `` Славија``1980-

их година. 

 

Тих далеких 1970-их година су били према мени хладни и резервисани, Тито је још 

увек имао велики углед у свету, али већ почетком 1980-их са растом кризе и 

незадовољства међународне заједнице, и појавом масовне дисиденције, Југославија је 

нагло губила  углед и у свету несврстаних. Тада су дипломате Несврстаних земаља 

према мени постајале благонаклоне и са поверењем прихватале моје податке. 

 

Моје посете амбасадама несврстаних су учестале. Био сам радо виђен у амбасадама 

Индије, Замбије, Египта, Сри Ланке, и других држава. 

 

1 јуна 1994.године сам се обратио амбасадама несврстаних уземаља у Београду 

захтевом да Југослаија бде искључена из покрета несврстаних.  

 

-  
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-1 јуни 1994. Слободану Милошевићу. 

 

На скупу ИСИЛ-а у Попраду августа 1992,године сам упознао брачни пар Лув-

Кендал, из Јужне Африке. Они су аутори врло запажене књиге о апартхејду у 

Јужној Африци и како да буде укинут. Због те књие су били три пута номиновани 

за Нобелову награду.  

 

О томе сам њима дуго разговарао, и они су ми те књиге поклонили. 

 

У тим књигама сам открио како они замишљају укидање издање апартхејда у овој 

великој афричко држави.  

 

Ако демократија може да се унапреди у далекој Африци, зашто не би могла и у 

нашој земљи? 

 

-  

 

 
-9 јуни 1994.године. Ипак, били смо у понечему у заблуди. 
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Комунисти у бившем СССР-у су се инфилтрирали у све политичке странке.  Србија 

бруји да је слично и код нас. 

 

 
 

 

 

-1994.година. Комунизам -свеопшти кривац. 

 

Нас у Југославији су од 1945.године учили да је комунизам бескласно људско друштво, 

у чијем центру се налазе човек и његове потребе.  Човек како то гордо звучи-је била 

свакодневна порука. 

А у овоме друштво је човек обезвређен до те мере, да се његовим интегритетом, 

имовином, слободом, и његовим правима , све до његовог здравља и права на живот, 

суорви и охоли властодршци поигравају по своме нахођењу, без икаквих пследица.  

Овде су укинути и и закони и права. 

Зар је ово био комунизам?  
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Да ли је комунизам био у бившем Совјетском савезу? Да ли је комунистички поредак 

ипак на неки начин створио моћ бившег СССР-а?  Да ли је комунизам уназадио, или 

унапредио бивше државе чланице Варшавског пакта?  

Одговоре на ова питања ће дати године које наилазе. 

Једна ствар је очевидна: комунизам је на путу да од Кине направи модерну и богату 

државу. 

 

 

-  

 

 
-1994.година. Подршка јавних личности. 

 

 

………, председнику ICN ГАЛЕНИКА                                  1994 g. 

 

ЈАВНОСТИ 
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 ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ (1936) председник Покрета за заштиту људских 

права и познати борац за заштиту законитости, је и даље, упркос свих промена у земљи 

и свету, жртва политичке дискриминације шире у друштву и у ICN Галеника, где је 

запослен као економиста на радном месту „стручни сарадник истраживања тржишта―. 

 Уместо да му буде одато поштовање и признање за допринос општој ствари, 

група директора на челу са ………….послове се просто утркује како ће му више 

напакостити. Њему одбијају да дају стан на који има право по закону изговарајући се 

„да се плаше да ће га користити за страначке сврхе―. А онда су му доделили, кад више 

нису имали где пред критикама запослених у јавности, стан, али који није усељив. А 

последица је финансијско исцрпљивање, губљење времена по судовима, нервирање. 

Док се он и даље потуца по ћумезима, руководиоци ICN Галеника су подавали станове 

„својима― преко реда и мимо закона. У претходном периоду је био годинама ван радног 

односа као „неподобан― управо зато што се залагао за поштовање људских права. Сада 

га у ICN Галеника поново кажњавају јер му то време одбијају да признају у стаж за 

добијање права на кредит за стан. 

 Крсмановић је као и стручњак игнорисан и искључен. Он има дипломе 

југословенских и белгијских високо-школских и пост-универзитетских установа, 

искуство од 30 година у струци, учествовао је врло успешно у бројним пословним 

пројектима, написао је више десетина стручних радова објављених у престижним 

домаћим и страним часописима, члан је неколико угледних домаћих и страних 

сталешких удружења, говори неколико страних језика, има изврсне референце од 

својих белгијских послодаваца где је провео шест година. Упркос свега он је 

систематски остављан без задатака а његове иницијативе спутаване иако су његови 

стручни радови верификовани од стране експерата као врло професионални и корисни. 

У претходном периоду је да би био деградиран представљан у Галеници као „болесник― 

али када се расправљало о додели станова он је увек био сврстан у категорију „потпуно 

здравих―.‖стан треба дати болесним‖ 

 Устајемо у одбрану права Т. Крсмановића и овакав однос према њему видимо 

као ступидни инат неупућених појединаца који тако чинећи сеју поделе и фабрикују 

непостојеће непријатеље и укривају праве кривце. 

 Уједно изазивају јавно мњене и сеју конфузије и покушавају да деморалишу 

грађане и запослене ICN Галеника да не траже своју правду. 

 Захтевамо од пословодног органа ICN Галеника да права Т. Крсмановића буду 

испоштована и од средстава информисања да обавесте јавност о малтретирањима 

лидера странке људских права. 

 

-др.Жарко Гавриловић, председник СССС(СрпскеСветоСавскеСтранке) 

-др.Војислав Коштуница, председник ДСС 

-проф.др.Иван Ковачевић, члан Управног одбора СПО 

-Горан   Јовановић, члан Управног одбора ДС 

-др.Бранислав Павловић, председник Напредне странке 

-Михајло Младеновић, председник СРБ-Српског ројалистичког блока 

-др Милан Младеновић, председник Конзервативне странке 

-мр Милорад Стевановић, председник СРС-Старе радикалне странке 

-Милосав Јовановић, председник Радничке партије 

-Мило Ђукановић, Геенералн секретар НСС-Независног синдиката Србије 

-Видоје Божић, члан УО  Српске либералне странке 

-Мирољуб Бојичић, члан УО ДС Давидовић Грол 

-Иван Прекајски, члан УО ПУСЦГ(Покрета за уједињење Србије и Црне Горе) 

-Мр Небојша Ђелошевић, председник  ПУСЦГ 
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-Драгослав Николић Мицки, члан УО НРС 

-професор др Љубо Протић, цлан УО СРС- Старе радикалне странке 

-Миле Јефтић, члан УО НРС-Народне радикалне странке 

-Млађа Димитријевић, члан УО РАСУ-Радикалне странке уједињења 

-др.Марко Ушћумлић,члан УО Равногорског покрета 

-Зоран Ђокић, председник странке Нова Србија 

-Мр Мирослав Костић, председник ССС-СвеСрпскогСавеза 

-Боба Јањетовић, члан УО НС-Народна странка 

-Александар Спасић, члан УО Равногорског покрета 

-Душан Грујић, Удружење девизних штедиша 

-Милан Николић, председник Удружења незапослених 

-Милош Богдановић, председник  Удружења подстанара 

-Владимир Марјановић, председник ДС Давидовић Грол 

-Вука Ђермановић, председник Српског пољопривредног друштва 

- 

 

-13 јуни 1994.године. Учестале сумњиве саобраћајке. 

 

Зар и данас, у овим  овако тешким временима, да се тако обрачунава са невиним 

људима?  

Одавно препознајем методе специјалног рата, које поредак примењује над 

незаштићеним грађанима. Поредак свакодневно народ држи у страху. То би 

се већ могло видети као психолошки рат, који има за циљ да угуши наду 

народа  да ће битги боље, да га заплаши и присили на покорност и 

оробљеност. Поредак користи медија да сеје дефетизам, народ је све 

сиромашнији, старији и изнуренији, у бригама. Дешавају се злочини, убиства, 

медија бомбардују  свакодневно најнеобичнијим догађајима. 

Зашто то  чине? 

Да би тако овековечили власт и нетакнут `` satus quo``. 

Каква ирационалност ? Па они тако чинећи уништавају свој народ и 

сопствену  државу? Да ли они о томе размишљају?  
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-  

 

 

 

 

 

 

-5 јули 1994. године. Искључен телефон  у канцеларији у ИЦН Галеника. 

 

Уместо да се репресалије смањују, оне су интензивније. 
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-  

 

 

-20 јуни 1994.године. Захтев за дозволу за одржавање митинга људских права. 

 

Немамо приступ медијима, судови одбијају наше основане жалбе, изложени смо 

свакојаким нападима и опструкцијама. Желимо да то саопштимо на јавном скупу. 
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-  

 

 
-Јули 1994.године. Реформа образовања у Југославији. 

 
Читалац претходних томова је се могао уверити у тешка искушења којима сам био 

изложен, и свакојаким неприликама, као ученик гимназија у Земуну  и Београду ( 

томови 2 и 3).  Породица је од 1945.године била обележена као `` непријатељска``, што 

је имало за последицу политичку дискриминацију у школи.  

 

Описивао сам политичке прогоне ђака и студената, још од 1945.године, па све до 

данашњих дана, све сам чинио у границама мојих врло скромних могућности, да 

раскринкам лажи поретка који је се хвалио у свету масовним образовањем за све, без 

икакве дискриминације.  

 

Времена се мењају, али се злоупотребе осионих моћника прилагођавају на промене. 

 

Упркос распада земље, ратова, санкција, апсолутног светског рекорда у стопи 

инфлације, ојађеног и унесрећеног становништва које живи у беди и свакодневном 

страху, уместо да поредак изналази мудра решења да спашава државу и њен народ, 

кроз успостављање владавине права и демократије, да мири позавађане, и полако земљу 

поведе из кризе--превагу у политичком естаблишменту односе управо крајње 

острашћене и извитоперене бирократе.  

 

Што се огледа и у инсистирању примене врло накарадне реформе образовања која има 

за циљ да овековечи флагрантну политичку неравноправност, да сачува нетакнут 

политички Status quo, и да још више појача антагонизме и политичке заваде. 
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Зар је могуће да се враћамо у 1970-године? Ми смо се тада борили против злогласне 

реформе зване `` Шуварица`` ( томови 3 и 4). 

 

 

-  
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286 
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-  

 

-1994.година. Битка за Вуковар. 
 

Битка за Вуковар   од августа до новембра 1991. током рата у Хрватској, се наставља.  

На радном месту стално тихо свира нечији транзистор. Музичке нумере се мењају, да 

би повремено биле накратко прекидане, да  се објаве вести са ратишта. Чим бих чуо 

убрзано Ужичко коло, знао сам да ће најавити вести са вуковарског ратишта. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98
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Балканизација на овим просторима траје већ вековима.  Балканске нације и државе већ 

вековима ратују међусобно, ове државе  и народи су често у неразрешивом конфликту.  

Овај процес се може видети и као распадање вишенационалне Југославије у 

националне државе.  

Балканизација је виђена и као сукоб између кланова у предузећу, конкуренција , сукоби 

међу политичким странкама. 

На просторима бивше Југославије се одвија врло слојевита и необична балканизација. 

Сукобљавају се нације, вере, идеологије, поједини политички кланови.  

 

-1994.година. Кривична пријава због ломљења писаће машине у стану. 

Зар је могуће да и даље опстаје лудило мржње и ескцентричности органа полиције?  

Каква упорност, каква нечувена обстинација? Докле? О чему се ради?  

-  
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Деликвенти, деликвенткиње`` агише``. 

 

 

__,_._,___  

-Јули 1994.године. 

 
5 јула је представљен мировни план Контакт групе: БиХ као унија ФБиХ (51% 

територије) и РС (49%). 

 

Разбуктава се рат у Руанди. 

 

У Буенос Аиресу непознати починитељи у бомбашким нападима на јеврејске 

организације убијају 85 особа. 

 

 Александар Лукашенко је изабран за председника Бјелорусије. 

 

Тони Блер долази на чело британских лабуриста. 

 

23 јула је основана Југословенска левица (ЈУЛ). 

 

 

-1994.година. Нови поднесак у вези накнаде штете. 

 

Никако се не мирим са успоравањима и свакојаким правннм  зачкољицама, улажем 

нови поднесак. 
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-  

 

 

-Јули 1994 године- Лешеви иду Дрином.  

 

Син Милан и ја смо дошли у Узовницу где ћемо се дружити неколико дана.  

 

 

 
 
 
Опет сам видео лешеве да иду низ Дрину, као да брза моћна матица носи кладу.  

 

То ме јако потсети на детињство и  Други светски рат. Зар је ово могуће? Ми не 

извлачимо поуке?  Зашто се историја не понавља на неком другом месту у Европи, него 

баш овде?  
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Да ли смо ми криви као народ  

 

Не никако.  

 

Ко је онда крив?  

 

Политичари. 

 

Некада су то били живи људи, сада су мртваци, носи их брза матица..  

 

А гледам око себе живе људе.  Они су физички живи, крећу се, њихови покрети су 

успорени, лица ишарана борама и гримасама које одају безнађе, беспуће.  Само што не 

кажу: Боже шта смо ти скривили?  

 

  
 

Данас ујутру Милан иде аутобусом за Београд. Ја остајем у Узовници. Устали смо у 

рану зору, још је био мрак, кренули смо по сумраку да Милан узме аутобус из 

Љубовије ка Београду, који стаје на оближњем Ушћу, удаљеном око 500 метара. 

Корачали смо опрезно путем изнад Дрине, тамо преко реке у рану зору су се назирала 

зелена брда, јутарња магла се димила по дубоким  увалама. Тамо преко Дрине је   

Босна, тамо се ратује, чују се детонације, плашимо се да отуда нешто не запуца на нас.  

 

Овако није било ни у Другом светском рату.  
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-  

Сазнао сам тих турбулентних дана  да су после неколико одбијања Републике 

Српске да прихвати план Контакт-групе,  власти Савезне Републике 

Југославије прекинуле све односе са Републиком Српском и затвориле границу 

на Дрини. 

 

- 

-Август 1994.године. 

 

Упркос захтеву Србије да прихвати план Контакт-групе, Скупштина Републике Српске 

га одбија и расписује референдум о томе за 27 - 28. август.  СРЈ прекида све односе и 

уводи економску блокаду Републике Српске (прекинут је  телефонски саобраћај).  

 

Синод СПЦ осуђује блокаду Републике Српске. 

 

Користећи изолацију Републике Српске, Бошњаци и Хрвати бележе успехе на 

ратиштима.  

 

У Бањалуци су се срели Ратко Младић и генерал Весли Кларк и разменили капе. 

 

-  
 
На референдуму у Републици Српској са 90% одбачен план Контакт групе. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Provisional Irish Republican Army оглашава  a "complete cessation of military operations.". 

 

Руска армија напушта Естонију и Литванију. 

  

 

-20 август 1994.године. Брус  Евој ме позива у име ИСИЛ-а на Годишњу 

конвенцију ИСИЛ-а у Мериди, Мексико  од 2 до 7 октобра. 

 

 
 

-26 августа ми је писао професор Скуланд:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_Irish_Republican_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_operation


300 

 

 
 

 
ЗАР ЈЕ СВЕ ОВО МОГУЋЕ: 

 

Полиција наставља дрску блокаду телекомуникација и рада на писаћој машини:  
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-  

- 

 

 

 

 

Изгоне ме из станова које изнајмљујем: 
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Власти ме третирају као особу без икаквих права, методима специјалног рата 

брутално угрожавају мој лични и зравствени идентитет, онемогућавају ми јавну и 

правичну правну процедуру:  
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-  

 

 

-30 август 1994.година. Порука од господина Хуберта Јонгена. 

 

Данас сам добио поруку од гсподина Хуберта Јонгена. Он тражи од мене сугестије о 

панелу учесника из Источне Европе. Мени се чини да ИСИЛ овом поруком жели да 

тестира интензитет мога мотива да учествујем на Конвенцији у Мериди, да осете који је 

мотив у питању, да ли је  туристичке природе, да видим далеке егзотичне  земље, или 

да можда нисам њима неки непознати авантуриста? Или је у питању моја жеља да овде 

покренем ствари на боље?  

 

Мени није до путовања ради путовања. Ја желим тамо да одем да би их упознао са 

терором коме сам овде изложен. 

 

Они су ми послали једну суму новца за преводе њихових књига, мене још не познају 

довољно, питају се да ли сам довољно поуздан и стабилан  као будући партнер? 

 

Имајући у виду ове елементе поруке, потрудио сам се да одговорим што могу боље, и 

да њихове такве дилеме отклоним на најбољи начин. Пренео сам им да желим  у 

Мексику да говорим о рату у Југославији, и о етничким сукобима на Балкану. Знам да 

то њих највише занима.уз моју опаску, да су увек били објективни и нису никада 

окривљавали Србе. 
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-Септембар 1994.године.  

 

Заступник Републике Србије оспорава моју Тужбу за накнаду штете. То ме нимало не 

изненађује.  

 

: 
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-  

 

 

-1 септембар 1994.године. Факс поруке за Америку.. 

 

Послао сам факс поруке Винсу Милеру и Брусу Евоју, упућујући их у сложене 

ппоцедуре око добијања визе за Мексико из Београда, да су авионске везе сада 

прекинуте и поремећене, да их нема из Београда, да ми нису познате цене. Саветујући 

им да би моје путовање у ту далеку земљу сада могло бити неизвесно и деликатно?. 

 

Саопштавајући им ово, досећао сам се, да је њима најважније да сада будем овде да 

убрзавам пројекте публиковања либертаријанских књига, да би мој подужи пут у 

далеки Мексико био застој. А  то захтева и значајна финансијска улагања. 

 

А ИСИЛ опстаје захваљујући спонзорствима.  

 

Резонујем да тамошње Мексиканце и учеснике из Средње и Јужне Америке не занимају 

нарочито људска права у Југославији.  

 

Вероватно ме позивају реда ради, из куртоазије, али изгледа да очекују да ја њихов 

позив ипак не прихватим?.  

 

Боље је да тај новац утроше на превод књига. 
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Нисам расположен да идем, на тако дуг пут, поготову не авионом. Имам истинску 

фобију од висине, када уђем  у авион скоро да ме ухвати паника. А изгледа да ћу 

морати да идем до Будимпеште, те и то компликује ово  путовање. 

 

На крају дописа сам све ово пренео и оставио њима да одлуче? 

 

Шта се овде дешава? Заведен је вишепартијски систем, а све је горе? Предлог новог 

Закона о информисању такорећи укида право на исправку:  

 

 
 

 

, 

 
Одложена је посета Папе Сарајеву, јер је граната пала у зони искључења око града. 

Папа Иван Павао Други приликом осете Хрватској је одржао велику мису на 

загребачком Хиподрому. Дошло је до јаког  гранатирања и борби у Сарајеву, генерал 

Роуз тврди да га је започела владина страна (ови га оптужују да је наклоњен Србима). 

 

СБ УН је донео Резолуцију 941 о кршењу међународног хуманитарног права 

у Републици Српској (по извештајимаУНХЦР и Међународног Црвеног Крста); 

 

Америчке снаге без отпора заузимају Хаити како би на власт вратиле демократски 

изабраног председника Аристидеа. 
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      Резолуцијом СБ УН 943 поздрављене су одлуке СРЈ у вези БиХ, дозвољени летови 

са београдског аеродрома, укинуте санкције у култури и спорту. 

 

8 септембра се срушио аамерички авон  USAir Flight 427 a Boeing 737, са 132 путника, 

код Питсбурга, нема преживелих. . 

 

-9 септембар 1994.године.- Уговор са Издавачком кућом ДЕЛО. 

 

Златко Перишић станује на периферији Земуна. Ми смо комшије. Сазнао сам да је он 

поуздан пословни човек, да поседује модерну штампарију, и да се бави и издаваштвом.  

 

Златко је млад , изразито плав, висок и снажан, личи на боксера.  Изненадиле су  ме 

његове отреситост и интелигенција. Чим сам га видео у дворишту његове велике куће, 

оставио је на мене утисак озбиљног човека и поуздане особе.  

 

У међувремену сам добио суму новца за штампање књиге професора Кена Скуланда 

Авантуре Џонатана Галибла. Преговарао сам са Златком да буде оштампана у његовој 

штампарији. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/USAir_Flight_427
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
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-23 септембар 1994.године. Нова факс порука професору Кену Скуланду. 

 

Овога пута сам се обратио Кену Скуланду, указујући да је ово путовање компликовано, 

и да је боље да не путујем. Ипак сам оставио отворену могућност да одем да 

Будимпеште, и тамо подигнем новац за пут, визу и авионску карту. 

 

27 септембра Винс Милер ме је обавестио да могу подићи авионску карту на аеродрому 

у Будимпешти.  

 

28 септембра сам се извинио Винсу Милеру да не желим да ИСИЛ оптерећујем мојим 

компликованим путовањем  ``Пошто сам недавно добио значајну суму за превод и 
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штампање књига професора Скуланда и Др.Мери Руварт, сада сам сконцентрисао сву 

енергију на ове издавачке пројекте на балканске језике``, пренео сам му. Упознао сам га 

да за мене није важно путовање ради путовања, него да упознам свет са оним што нам 

се овде дешава и да тражим заштиту од прогона. Чак сам им ставио до знања да 

можемо организовати мини конвенцију у нашој земљи. Замолио сам их на крају, да не 

дођем у Мексико. 

 

Двадесет осмог септембра Трајект МС Естониа тоне у Балтику, код финског острва 

Утома, при чему је погинуло 852 људи. Само 137 људи је спасено с брода којем је олуја 

развалила врата за утовар возила на прамцу.  

 

 

 

Више од 500 Швеђана и око 290 Естонаца изгубило је животе. 

 

 

 

-9 септембар 1994.године. Склопио сам Уговор о штампању књиге ОЗДРАВЉЕЊЕ 

НАШЕГ СВЕТА аутора Др.Мери Руварт са земунским издавачем  штампаром и 

издавачем Златком Перишићем власником `` А.Ш Дело``. 

 

Београдом је прострујила необична вест,  29 септембра је ухапшен Војислав Шешељ јер 

је два дана раније пљунуо председника скупштине Србије Радомана Божовића. 

 

У Великој Британији нема мира са Северном Ирском, опет неке чарке. 
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-27 септембар 1994.године. Муке подстанарске. 

 

Подстанари су у великим невољама. Морају да плаћају кирије у маркама, а инфлација 

расте из дана у дан. 

 

-  

 

 

-27 септембар 1994.године.  
 

Данас сам добио текст  размене поруке Винса Милера са Кеном Скуландом, Винс 

обавештава Кена да је послао Амбасади Мексика у Београду захтев да ми издају визу, 

моли Кена да ме упути на Амбасаду у Београду, да запитам да ли је виза одобрена? 

Каже му, да чим, и ако  добијем визу, дођем у Будимпешту по авионску карту, виа 

САД. Знам из искуства да ће бити потребна и америчка транзитна виза, а то Винс не 

помиње? 

 

Већ следећи дан је стигла факс порука од Кена, да идем у Амбасаду и када подигнем 

визу да дођем у Будимпешту. 
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30 септембра сам добио нову поруку са разменом мишљења Винса и Кена о моме путу 

за Мексико, будући да је Југославија под санкцијама, био би илегалан покушај 

организовања мога авио путовања преко Југославије, да бих ја требао да напустим  

земљу, у Букурешт, или Будимпешту, да тамо узмем авио карту, предлаже да узмем 

авио карту на аеродрому у Будимпешти?   

 

Одговорио сам факсом следећег дана: жао ми је да стварам организационе неприлике, 

износим моје мишљење да сада овде има великих проблема, личних и глобалних, који 

се тичу целе заједнице и државе, и мене лично, и да је можда боље, да се сада посветим 

раду на превођење књига, и да не губим време и енергију на тако далек пут, а то и 

кошта?. Можда у будућности можемо организовати један регионални мини скуп овде 

на Балкану, предложио сам им,?  

 

 

-+28 септембар 1994.године. Захтевамо ревизију свих приватизација.  

 

 

- ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                                         

28.09.1994. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

СКУПШТИНА СРБИЈЕ 

 

Захтевамо ревизију свих приватизација 

 

 Подржавамо одлуку Скупштине Србије да све приватизације обављене од 1990. 

године буду подложне ревалоризацији али у исто време захтевамо да све обављене 

приватизације, дакле и пре 1990. године буду подвргнуте ревизији и да све буду 

поништене. 

 Постало је очигледно да без функционисања институција правне државе нема 

истинске приватизације. А управо она се обавља од 1989. године у земљи коју је 

захватио рат, криза, крах правног система а инфлација је нпр. у 1993. години износила 

83 милиона одсто. 

 Процес приватизације није могућ док не буде враћена одузета имовина од 1945. 

године до данас. Заплена девизне штедње и олака приватизација друштвеног стамбеног 

фонда изазивају додатну сумњичавост потенцијалних инвеститора, јер ко гарантује да 

се то неће десити и са њима ако купе деонице? 

 Обављена приватизација путем интерних деоница (insiders) је била заклоњена од 

јавности и тржишта па и од запослених. Постоји аверзивност страних фактора (фактор 

ризика земље у рату). запослени нису купили деонице у већем броју због ниске куповне 

моћи и зато што нису били у довољној мери информисани о сложеним процедурама. Са 

друге стране управљачки слој састављен махом од директора и бивших 

номенклатуриста је у преимућству јер су они организатори са јаком економском моћи 

из претходног периода, они су у општој конфузији земље у рату и распаду покуповали 

пакет акција најчешће за багателу. Увиђа се да се десила истинска пљачка друштвене 

имовине широких размера. 

 Оваква приватизација води стварању жаришта социјалних тензија и лошијим 

пословним резултатима уместо веће ефикасности привређивања јер није праћена 

дотоком свежег капитала, адекватном кадровском политиком и иновацијама 
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производње, менаџмента. Отуда приватизација која не потхрањује производњу и шаље 

масовно раднике на принудне одморе спречава економску стабилизацију. 

 Капитализам је неминован те је утолико чудније да се чине овакви апсурдни 

покушаји чувања status quo. Приватизацију треба обавити када престане рат и када буду 

скинуте санкције и када заживи правна држава. Зато предлажемо да све започете 

приватизације буду обустављене а све спроведене анулирати и подвргнути ревизији. 

Тиме ћемо стећи и веће поверење међународне заједнице. 

 

за Покрет за заштиту људских права 

 

Душан Стефановић 

 

 
 

 

-4-6 октобар 1994.године. Неуспео покушај да стигнем на Конвенцију ИСИЛ-а у 

Мериди, Мексико. 

 

 
 

Допутовао сам возом у Будимпешту 1 октобра.  

 

Изненадићу читаоца када му кажем  да ме је тамо чекала Сибила.! 

 

Ево како се то све десило. Живот је чудна игра. Испало је да је она баш тада добила 

налог да дође службено у Братиславу, а Братислава је близу Будимпеште.  

 

Од дана позива на Конвенцију држао сам је у току преговора са организаторима. Она је 

се потпуно слагала са мојим резервама према тако далеком и скупом, поврх свега 

напорном путовању, и предлагала ми да одустанем, да се учтиво извиним 

организаторима, а да она дође из Братиславе на неколико дана у земљу, има рођаке у 

банатском селу Добрица, које није далеко од Београда. Да тамо будемо неколико дана 

сами, на миру. Описала ми је чаробну усамљену кућицу у воћњаку. 
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-  

 
Ипак, стицајем описаних околности сам дошао возом  у Будимпешту да узмем 

авионску карту за Мериду, преко Америке. Сва насмејана ме је сачекала на 

Железничкој станици Келет ( Југ). 

 

Све је било као раније. Гледала је у мене задивљено:`` Чим се толико труде око тебе, 

уважавају те, требаш им``?. 

 

Одмах смо узели такси за аеродром. Тамо ме је чекало непријатно изненађење. 

Представник ``Делта Реп`` на аеродрому ми је саопштио ледено и кратко:`` Не можете 

добити авионску карту за Мексико,  јер немате америчку транзитну визу``. `` Па мени 

су у представниптву ЈАТ-а у Београду рекли да америчку транзитну визу могу добити 

овде на аеродрому``, обратих му се кратко. `` Не``, скоро да прекиде разговор, `` идите 

сутра у Америчку амбасаду, они ће вам дати визу, данас Амбасада не ради``, и нестаде 

са шалтера. Тако је хладан. 

 

`` Нећу да путујем у Мексико, хајмо негде да пошаљем факс поруку у Мериду, да знају 

да не долазим``, рекох, а као да ми она суфлира.  

 

Ова одлука је за мене било велико душевно растерећење, олакшање од вишенедељног 

стреса и терета. 

 

А њене усне су се помицале као да заједно са мном изговара ове моје речи, преливају се 

шапутања преко њених зуба, као да одавде из далеке равне Мађарске видим сјактави 

Дринин брзак, како се прелива преко бљештавих белутака каменчића.  

 

Опет је настало пар незаборавних дана, још узбудљивији него када смо оне године овде 

били у Будимпешти.`` Желим да се вратим дефинитивно у Београд, очекујем да 

престану санкције и ратни сукоби, да заживи правна држава, да будем сигурна. И да 

будемо заувек заједно``. Посматрала ме је сва усхићена. 

 

Док смо шетали, она стаде изненада пред мене и погледа ме право у очи:`` Остани са 

мном, не враћај се у Београд , тамо траћиш време``?.  

 

Ћутао сам. Да ли је то искрено? 

 

`` Желим дете, желим породицу``, поразила ме је искреношћу. ``Америка је далеко, то 

није могуће за мене``, био сам искрен.  `` Могу да се вратим  у Европу, ту негде близу, 

размисли, ако се сложиш то ћу убрзо да учиним``?,  
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Она  је одлучна. Њена жеља је снажна. Читалац ће сазнати у следећим поглављима како 

живот пише љубавне романе. 

 

Вратили смо се до Београда, и узели такси до Добрице, у Банату. Тих неколико дана је 

брзо прошло.  

 

Вратили смо се у Београд, она је отпутовала возом опет у Будимпешту. 

 

Остао сам у истинском осињаку. Око мене све ври. Земља је у рату, пред пуцањем. 

 

Било би заиста лепо да се Сибила врати у Европу, и да живимо заједно у слободи и 

демократији, да заснујемо породицу, да имамо децу.? 

 

Такву помисао бих брзо одбацио као неостварљиву. Живео сам скоро  седам година у 

Бриселу ( том 3), Белгија је демократска земља, за Белгијанце, а за друге,  како за кога. 

Не могу да побегнем са бојног поља, то би за мене била издаја мојих идеала. Овде је 

мој син. Како  бих му једног дана могао погледати у очи?  

 

Ако бих отишао из Београда, онда не бих мога да преводим либертаријанске књиге на 

локалне језике. То је за мене неприхватљиво, то од мене очекују ти људи из ИСИЛ-а, 

нипошто не желим да изневерим њихово поверење. 

 

Одмах сам их обавестио да се сада свим силама концентришем на главни задатак: 

превођење књига. 

 

А та превођења тих књига, зашто је њима толико стало до тога?. Добро, желе да широм 

света шире њихове либертаријанске идеје, од некога од њих сам чуо да ја поседујем 

неку немушту енергију, да окупљам око себе, да анимирам, они се надају да ћу ја бити 

замајац, као што сам покренуо југословенске борце за људска права, анимираћу оне у 

свету који ће превести ове књиге на њихове језике, и покренућу сличну лавину 

превођења широм света. 

 

Могуће да има и тога.  

 

Али они из ИСИЛ-а су ми казали у неколико наврата да смањим распре са властима, да 

се мирим са њима, и да се окренем превођењу и писању књига. А стављају ми на 

располагање значајан број примерака књига да их продам и побољшам личне 

финансије. 

 

Дакле  они су према мени добронамерни. 

 

Морам њихово поверење оправдати. То за мене постаје врло значајно. 

 

Ипак, дужан сам да појасним. Ја сам њима из ИСИЛ-а објаснио да сам ја жртва 

прогона, без стварног повода са моје стране. Да сам почео да се бавим људским 

правима искључиво да бих тако покушао да се браним. Мене политика никада није 

интересовала, него неке сасвим другачије ствари.  

 

А зашто ми онда власти све ово чине?  
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Мене су поједине безбедоносне службе злопупотребиле, поствариле су ме, претвориле 

у објекат, у страшило, из потаје ми праве неприлике, или угрожавају моја права. А онда 

када се браним, оптужују ме, прогоне,  јер сам наводно њихов критичар и непријатељ. 

 

Значи, ја им требам као непријатељ. 

 

А зашто онда оптужујем поредак да крши масовно људска права? Тиме их само 

дражим? 

 

Такође да бих се бранио. Јер они из безбедности мене оптужују да ја измишљам да ме 

неко прогони, да то није тачно.  

 

Зашто само њега да прогонимо, а не неке друге?, тврдили су они. 

 

Оваква правдања поредка, и моје стратегије борбе за моја права  су приказане у  

томовима 1, 2, 3 и 4 ове Саге. 

 

Да бих оповргао тврдње властодржаца да измишљам, и да мој случај није усамљен, 

него да су незаконити поступци масовни, сам почео да износим јавно доказе о таквим 

злоупотребама. 

 

Насртаји разуларених бирократа су онда бивали све интензивнији. 

 

Мене већ дуги  низ година квалификују као `` непријатеља``, бунтовника који позива на 

рушење државе, `` блати своју домовину``, `` издајник и страни плаћеник``. 

 

Да бих доказао да нисам издајник, истицао сам доказе да су управо власти те које 

масовно обесправљују и тиранишу грађане. 

 

У последње време запажам нову игру.  

 

У земљи ме квалификују као `` агента ЦИА``, ``публикује субверзивну америчку 

литературу``.  

 

А до мене стижу неке другачије вести и реакције, да сам ја наводни `` задрти заштитник 

српског народа``., `` противник светског поретка`` , и тд. 

 

Дакле, мене желе да угрожавају у мојим правима, и да ме таквим квалификацијама 

осујете да се браним. Ако се браним, онда сам у земљи`` страни агент који блати своју 

земљу``. А ван земље сам `` задрти српски заштитник``. 

 

Шта чинити? 

 

Охоли властодршци изјављују међународним организацијама да ја измишљам, да 

уживам сва права која ми припадају по закону, да у Југославији нема никаквих прогона 

и дискриминације..  

 

Дакле да бих доказао да сам невина жртзва, морам то документовати и поткрепити 

снажним аргументима. У исто време морам да ставим на увид доказе да нисам ја једини 

који је изложен тиранији, него да се ради о  раширеној појави. Зато сам, као што је 



316 

 

приказано у томовима 3 и 4, ставио на увид јавности велики број досијеа политичких 

страдалника. А то се види и из овога тома 5. 

 

Последњих година, упоредо са убрзаним гео-политичким променама у Европи и свету, 

се мењају и стратегије властодржаца према овдашњим борцима за људска права, значи 

и према мени. 

 

У земљи сам дакле `` бунтовник``, `` блати своју земљу``, `` страни плаћеник и издајн 

ик``, сада томе све чешће додају `` преводи субверзивну америчку литературу``. 

 

Али до мене стижу и другачије вести. Неки међународни чиниоци и извори би ме 

могли видети као некога ко страсно `` штити српски угрожени народ``, ``остраш 

ћени српски  заштитник``, или чак да сам неки потуљени опонент глобализацији. 

 

Како се бранити?  

 

Читалац следећих поглавља овог тома ће сазнати за опструкције у раду са књигама, са 

циљем да обезвреде квалитет мога рада, и да ме тако дискредитују у очима ИСИЛ-а као  

поузданог партнера. 

 

 

Протести ђака и студената. 
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-  

 

 

Међународна заједница ублажила санкције-добар знак. 
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-4.октобра у Швајцарској 23 припадника секте Ред сунчевог храма врши колективно 

самоубиство. 5.октобра  је  Београдски аеродром отворен за међународни саобраћај. 

31 октобра пао још један амерички авион, American Eagle Flight 4184 ATR 72 , у 

Индијани, погинуло 64 путника.  

10 октобар 1994.године-Извештај о стању људских права од јануара до септембра 

1993.  

Овај деветогомесечни извештај о стању људских права у земљи је врло дуг, обилат 

свакојаим детаљима и пикантеријама. Прилажем га, јер стрпљив и знатижељан 

читалац из њега може сазнати , шта се тада дешавало. Поготову, јер је овакав 

извештај јединствен. Поготову може бити од интереса за  све оне који се баве 

истраживњем људских права. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Eagle_Flight_4184
http://en.wikipedia.org/wiki/ATR_72
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Подносим Првом општинском суду у Београду Ургенцију, у вези накнаде штете: 

- 

 

- 
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-18 октобар 1994.године. Економска стабилизација. 
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-Новембар 1994.године.  

 

Изнашао сам преводиоце за обе књиге, и Анавтуре Џонатана Галибла Кена 

Скуланда, и Исцељење нашег света Др. Мери Руварт. Откривам да је 

превођење врло захтеван задатак и посао, покушавам са Душаном Покорним ( 

томови 1, 2, 3 и  4), он је живео 20 година у САД, зна течно енглески. Али се 

показало да за овај посао није само потребно перфектно знање енглеског, него 

и изврсно познавање тајни списатељства. 

 

Ипак Јелена Срећковић је превела обе књиге на сасвим задовољавајући начин. 

 

Почињем превод обе књиге на македонском, преговарам са преводоцима и 

издавачима из Хрватске, Словеније  и Македоније.  

 

Битно је да квалитет превода и штампе буде на нивоу, уз што приступачнију 

цену.  

 

Током новембра се у Босни против Срба удружују Муслимани и Хрвати. 

 

 

Органи власти настављају да чине криминалне радње  у односу на мене и моје 

сроднике: 

- 
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-21 новембра је НАТО дејствовао по аеродрому у Удбини (РСК)..У Шапцу почело 

суђење браћи Вучковић, прво суђење за ратне злочине у СРЈ. 

 

-Децембар 1994.године. 
 

Западни званичници тврде да Слободан Милошевић и даље помаже Србе у БиХ, преко 

РС Крајине (напади на Бихаћки џеп). 

 

11 децембра 1994.године руски предсједник Борис Јељцин наређује трупама да уђу 

у Чеченију чиме почиње Први чеченски рат. 

 

У Операцији Паук Фикрет Абдић се вратио у Велику Кладушу уз помоћ 

војске РСК, РС и Црвених беретки.. 
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Какво изненађење, на 31. шаховској олимпијади у Москви, БиХ освојила сребрну 

медаљу. 

 

Дешавају се превирања у Македонији. Лидери Партије за демократски просперитет 

прогласили отварање Албанског универзитета у Тетову упркос забрани.. 

 

 

-7 децембар 1994.године. ПОВОДОМ НОВЕ ПРОВАЛЕ У СТАН. 

 

-  

 

 

-12 децембар 1994.године. Нови допис у вези накнаде штете. 
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-15.12.1994.године. Допис Даннла Крстајића Савезној скупштини.  

 

Наставља се ход по мукама Данила Крстајића, он ће истрајати да буде рехабилитован. 
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Децембар 1994.године. Који су узроци, ко је одговаран за рат у Босни? -  
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23 децембра Сарајевска влада и босански Срби пристали да склопе примирје. 31 

децембра је потписан споразум о 4-месечном примирју између Срба и Бошњака у БиХ. 
 

28 децембра сам склопио Уговор са др.Љупчом Хаџијевским из Београда да 

преведе књигу Авантуре Џонатана Галибла на македонски језик. 
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1995. 

 

-Јануар 1995.године.  

Првог јануара је уз посредовање некадашњег америчког председника Џимија Картера, 

у Босни и Херцеговини ступило на снагу четворомесечно примирје. Донета је 

Резолуција СБ УН 970: поздрављена затвореност границе на Дрини, делимична 

суспензија санкција према СРЈ се продужава за још 100 дана. 

 

Дрина. 

Расим Љајић је смењен са места генералног секретара СДА Санџака. 

 

Др.Расим Љајић, психијатар. 

-5 јануар 1995. године. Сусрет са професором Кеном Скуландом у Будимпешти. 

Душан Покорни и ја смо прихватили позив професора Кена Скуланда да посетимо 

Будимпшешту, и да се тамо сретнемо са њим. Том приликом би требало да обавестим 

професора Скуланда о пројекту публиковања његове књиге Авантуре Џонатана 

Галибла на балканским језицима. 

 

Душан Покорни је и овога пута финансирао путовање. Он прима америчку пензију, 

провео је 20 година на раду у Америци. Изгледа, да отуда сматра као своју моралну 

обавезу, да на овај начин, путујући са мном, подржи превођење ове америчке књиге на 

локалне језике. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Професор Кен Скуланд. 

 

Професора Скуланда и његову супругу, која је по народности Кинескиња, смо срели 4 

јануара у будимпештанском ресторану, чију нам је адресу дао професор Скуланд. 

Његова супруга је женствена, другачија је од уобичајених клишеа, јер сам Кинескиње 

одувек замишљао као мајке са више деце. Госпођа Скуланд ми више делује као 

врхунска америчка интелектуалка, она је по доласку из Кине, коју је напустила, изгледа 

као дисидент, постала професор престижног америчког универзитета.  

 

Професор Скуланд је задовољан напретком публиковања његове књиге на балканским 

језицима. Похвалио ме је дискретно пред његовом супругом и Душаном. 

 

Вратили смо се задовољни са овога путовања. 

 

После неколико дана сам добио врло љубазно Кеново писмо . 
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Еди Банфић преводи  поједина поглавља његове књиге, као и Исцељење нашег 

света, Драгослав Николић Мицки је лекторисао. Али ће на крају ствар дотерати на 

врхунски ниво Јелена Срећковић, којој сам због тога врло захвалан, поготову јер је 

то у исто време урадила за врло приступачан хонорар.  

Десила се грмљавина у Београду, на Светог Саву. 

 

У Хрватској је основана Самостална српска странка (Милорад Пуповац). 

Војислав Шешељ је пуштен из београдског затвора после четири месеца. Генерал Влада 

Трифуновић осуђен на 11 година затвора због предаје касарне у Вараждину 1991. 

Долази до рестрикције струје у Србији. 

 

Велики потрес у Хансхину разара јапански град Кобе, при чему је погинуло преко 6000 

људи.  

-Јануар 1995.године. Стивен Браун жели да дође у Београд. 

Јавио ми се писмом Стивен Браун, кога сам упознао на Скупу ИСИЛ-а 1992.године у 

Попраду у Словачкој (  том 3). Он ми је још у Попраду споменуо, да би радо дошао у 

Србију, казао ми је скоро егзалтирано, да су га Балкан и југоисток Европе одувек 

истински занимали, и да би ми био врло захвалан, ако бих могао да му помогнем, око 

слања Гарантног писма, посла, стана. 

 

Стивен Браун. 
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-Јануар 1995.године. Тужба за накнаду штете. 
 

У одговор на мој Захтев за накнаду штете, добијао бих повремено од Првог општинског 

суда дописе, назирем исте заврзламе и поступке, исто оно што се и раније дешавало са 

комунистичким судовима. Сада су наводно заведени демократија и правна држава, али 

се са мојим захтевом  за накнаду штете развлачи, моји поднесци бивају одбијени за 

најмању ситницу.  

 

Судије злоупотребљавају неуке парничаре, што је већина, користећи своју правну 

стручност, да своје знање не користе да пресуђују по закону, него поступају онако како 

им наложи званична политика. Упркос томе, сваки мој поднесак се трудим да урадим 

што могу боље.  

 

Увиђам да је јако тешко са њима изаћи на крај, ја нисам ни правник, нити адвокат, а 

они су правници, са искуством манипулација неуких парничара.   

 

Али никако и никада се нећу предати, имам на уму јеврејску мудрост: Када изгледа да 

нема излаза из неке ситуације, имају бар четири. 

 

Питам се, зашто судије упорно настављају да буду неправични, иако је званично 

заведен вишепартијски систем?  

 

Долазио бих увек до закључка да морају, тако им нареде њихове надређене структуре.  
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Али, сам се досада сусретао са крајње острашћеним судијама, неки од њих су 

исказивали врло интензиван степен нетрпељивости, или неспутаног непријатељства, 

пиљили су у мене претећи. Када би спазили да се ја предајем, то јест када би им се то 

тако учинило, јер ја се никада не предајем, они би тада са новом енергијом навалили  

Они су садисти, осећају задовољство да другима задају бола.  

Навикли су деценијама да скршени и преплашен народ обмањују, овај данашњи народ 

није више онај ондашњи народ. Освешћенији је и просвећенији. 

Одавно запажам да судије истински побесне, када им се неко супротстави аргументима. 

Њима сметају проницљиви. Тада би побеснели и запенушали од мржње. 

Њихова мржња, мучење и мрцварења судских судеоника, би постајали манифестације 

деструктивности, на рочиштима би се појављивали изнурени, тешки болесници, 

оболели од инфарката, судије би ликовале. 

 Према Фрому, садизам је, уз деструктивност  један од облика малигне агресивности,  

већ је и страст за апсолутном и неограниченом влашћу над другом особом. Онај ко их 

раскринкава, судијама одговара да буде инвалидизиран, збрисан. 

Има и корупције, знам да су поједине жене судије , од мени познатих људи добијале 

немачке марке у гаћице у тоалетима судова.  

 

 
 

И за то имам разумевање, сиромаштво, материјална беда, то су мучне околности које  

не погодују опстанку морала.  

 

Ради се и о навикама, навикли су на привилегије у претходном поретку.  У оваквим 

околностима би такве неправичне судије, ипак требале да буду умерене и одмерене.  

 

А често нису. 

 

Колико су судских судеоника гурнули у енормне трошкове, у вишегодишње изнурујуће 

судске поступке, многи  парничари су изгубили здравље, ископннле им породице.  

 

Судије уместо емпатије, не хају за њих, шиканирају их, глобе.  

 

А у исто време неки од њих су се истински обогатили, стекли куће, викендице, кола, 

банковне рачуне, деца им се школују ван земље. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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Сналазим се колико могу, а када морам ангажујем адвоката, то су врсни адвокати 

Милорад Стевановић, председник Старе радикалне странке, и његов помоћник 

Стојановић. Они су истомишљеници, увек ме лепо приме, поразговарамо. И јефтини су.  

 

Обадвојица су из Јужне Србије, својим распеваним нагласком, непосредношћу, и изнад 

свега смиреношћу и наталоженом мудрошћу, буде у мени запретена сећања на 

прохујале деценије, на боравке на Југу, у Македонији, Житковцу, Крушевцу и Нишу.  

 

Друг из детињства, и истомишљеник професор др. Љубомир Протић ( томови 1, 2, 3 и 

4), је члан Старе радикалне странке, он у плавокосом адвокату Стевановићу види 

истинског мудраца. А исто тако и црномањасти адвокат Стојановић је, како се каже у 

народу,  видра од човека. 
 

-  

 

У једном од најтежих напада током трогодишње побуне исламских екстремиста 

у Алжиру, у експлозији аутомобила-бомбе погинуло најмање 20, а повређено око 60  

 

 

-Фебруар 1995.године. 
 

7 фебруара УН извештава о 62 хеликоптерска лета из Србије у БиХ у близини 

Сребренице претходних дана, противно забрани летења.  

 

Када се ради о Сребреници, о ратним сукобима у Босни и Хрватској, залажем се за 

приступ научном методу у процењивању узрока и пследица сукоба. 

Рођак Томо Беатовић ми је прошлог лета саопштио у Љубовији да се поставља питање 

да ли је Сребреница била зиста демилитаризована и заштићена зона, како то да је она 

била коришћена за „одмор, обуке, опрему и нападе Орићевих јединица на српске 

положаје― , потурио ми је под нос Извештај генералног секретара УН од 16. марта 1994. 

и 30. маја 1995. године? 

Не желим да прејудицирам, али бих хтео да чујем и аргументе супротне, бошњачке 

стране ? 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
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Ипак се региструје некакво благо попуштање затегнутости. 14 фебруара Контакт-група 

је предложила укидање санкција СРЈ у замену за признање Хрватске и БиХ 

(укључујући границе), третман босанских Срба једнак Бошњацима и Хрватима у БиХ и 

останак УНПРОФОР-а у Хрватској .  

 

Што Милошевић глатко одбија. 

 

 
 

Представници РС Крајине и Републике Српске разговорају о заједничкој стратегији у 

случају хрватског напада (основан је заједнички савет одбране). 

 

Снажна етничка узнемиреност не заобилази ни Македонију, 17 фебруара су избили 

нереди у Тетову, након што је полиција прекинула предавања на албанском 

универзитету, 1 погинуо. 

 

Медија су најавила венчање Аркана ( томови 3 и 4) и Цеце. 

 

 
Аркан и Цеца на свадби. 
 

 

-Часопис „Српска реч―13.2.1995. године објављује репортажу о злоупотребама са 

мојим правом на стан:. 
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-  

 

 

 

-Фебруар 1995.године. Штрајк глађу доктора Јанеза Ругеља. 
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Др Јанез Ругељ ( том 4), је еминентни словеначки психијатар, и некадашњи председник 

наше организације. Он ме је одушевио својим смислом за здрав живот. Казао ми је 

приликом нашег сусрета у Београду:`` Пешачи сваки дан најмање сат, најбоље је да 

трчиш или идеш брзо, ако не можеш кроз природу иди улицама у близини стана``.  

 

Његов савет сам усвојио, од тада шетам скоро сваки дан, најмање један сат. Мада сам и 

раније упражњавао шетњу. Шетња је велика благодет за здравље. Тога многи нису 

свесни. Не кошта ништа, само треба изаћи из стана и закорачатги брзо најближим 

простором погодним за шетњу. Најбоље је зелена површина, али може и улица, или тр 

отоар. Важно је ходати, ходати. 

 

 Човек уме бити површан и ирационалан. Даје милионе да се лечи када оболи,  а не 

увиђа да шетња не кошта ништа, а спашава здравље. 

 

Моја виталност ми се у приличној мери вратила.  

 

Често сам се сећао савета овога дивног човека и великог хуманисте,колико ми је он 

помогао, мој живот је одтада кренуо набоље. 

 

Он ми се жалио да је у сукобу са припадницима бирократске струје у званичној 

психијатрији. 

 

Изугледа се сада дешава нешто врло лоше, чим он штрајкује глађу.. 

 

 
Др.Јанез Ругељ. 
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-  

 

 

 

-Март 1995.године.   

 

Први чеченски рат: Руси освајају Грозни .Хрватска и ФБиХ договорили војни савез. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Парламент РС Крајине одбацио иницијативу председника Мартића за смену 

премијера Микелића.  

12 марта је умро Мија Алексић, српски глумац (*1923). 

 

 

Мија Алексић. 

 

14 марта 1995.године Норман Тхагард је први амерички астронаут који у свемир одлази 

руском летелицом.. 

Изгледа да се у северној Ирској смирује, први пут после 26 година британски војници 

не патролирају Белфастом. 

 
 

 

-Март 1995.године. Да ли је веза са Сибилом у кризи? 

Мени од почетка везе са Сибилом све до данашњих дана није довољно јасан њен 

главни мотив да буде са мном? Она је изузетно привлачна, још је у лепим годинама, 

имућна је и интелигентна? Поврх свега је врло женствена, у њој пламти снажна женска 

енергија?  Одвојена је хиљадама километара од мене?  

Никако не могу поверовати да она у међувремену нема неку другу љубавну везу? 

Али је то нисам никада запитао, Нити је она мени било када, било чиме,  наговестила да 

је радознала о моме приватном животу између наших ретких сусрета 
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Моје почетне претпоставке о разлозима њене  блискости са мном су биле: 

 

-да жели да ме привуче да ослободимо њену сестру из психијатријске тамнице 

-да у мени налази поуздану особу која је разуме, и која ће је уважавати и према њој се 

понашати искрено и привржено 

-неко је шаље, ко, зашто? 

-случајност? 

-да није душевно оштећена? 

 

Ова прва претпоставка је отпала, јер је њена сестра на слободи одавно.  

 

Не могу да поверујем  да на овоме нашем свету не постоје и друге особе, сем мене, које 

ће је поштовати и бити према њој искрене и коректне? Она свакодневно долази у 

контакт са многима. ? 

 

Од како се борим против свакојаких силника који су се окомили на мене и моје, а то 

траје још од службе војног рока у ЈНА 1963-1964 ( том 2), па све до данашњих дана, 

постао сам врло резервисан и сумњичав, ипак, она је толико привлачна и у сваком 

погледу изузетна жена, не могу да нађем њен убедљив  разлог да се веже за мене човека 

у великим неприликама?  

 

Поједини њени поступци су у мени побуђивали додатну резервисаност.  

 

Например, када се изненада појавила у Будимпешти приликом мога неуспешног 

покушаја путовања у Мексико. Откуд она тамо да изненада допутује са другог краја 

планете, баш када ја требам да дођем у Будимпешту?  

Да ли је њен долазак на састанак нше организације 1988.године чиста случаност? Да ли 

је њена симпатија за мене настала стицајем случајности? 

Да није у питању неке необично душевно обољење, које је гура да се веже за мене? 

Запазио сам да она мене процењује као необичну и тајанствену особу, која има спону и 

подршку врло моћних кругова у свету, можда јој баш због тога импонујем? 

 

Све ове претпоставке за сада падају у воду, јер она наговештава нове сусрете? Да није 

због њеног стана? Или од мене очекује да се бринем о њеној старој и болесној мајци?  

 

Ако је то по среди, зар она нема пријатељице у њеној цркви? Или родбину? 

 

Или је `` Ћуд женска смијешна работа``? 

 

Занимљиво, дружимо се већ осму годину, упркос раздвајања и врло ретких сусрета 

једном годишње, ни у једној њеној речи, ни у једном гесту, изразу лица и очију, нисам  

никада и било где могао наслутити и најмањи симптом извесног захлађења, 

монотоније, или засићености.?  

 

Наша веза је стално била у пролећном цветању. 

 

Познајем мног људи и жена, живе овде, имају све погодности да се њихова љубав  

развија, ништа од тога, често осеђања због нечега вену, пуцају везе, нестају бракови. 
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А ми на два краја два удаљена континента, а све више цвета.  

 

 

 
 

Она никада није изрекла н једну критику на мој рачун, нити показала нелојалност .Она 

одувек уноси оптимизам и позитивн енергију у мој живот.  Међу нама није било 

усаглашавања, прилагођавања,. Све је одједном кренуло савршено. Уме да ме саслуша, 

и да ме брзо разуме. 

 

Жан Габен је велики карактерни глумац. Он је и врло мудар човек, каже: Лепа жена 

добра недељу дана. А добра лепа цео живот. Сибила је лепотица, а добра је већ осму 

годину. И све је лепша и лепша. 

 

Иако су у много чему другачије, Сибила ме због нечега стално и неумитно потсећа на 

Ани ( Шово, том 3). 
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Ани у Трењу, Белгија, фебруара 1970.године. 

 

Шта ће се дешавати са нама у наилазећим годинама?  
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 -14 април 1995.године.Петиција више јавних личности руководиоцима  ИЦН 

Галеника, у вези мога права на стан: 

 

 

 
 

 

-  
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- -  
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- -  

 

-Април 1995.године. 

Рат се распламсава у  Босни и Хрватској. Ово подручје бивше Југославије све више 

л и ч и  н а  ш а х о в с к у  т а б л у .  К о  с у  г о с п о д а р и  р а т а ? 

 

Дошло је до јаког  напада Војске РСК на Бихаћ, јаке борбе и код Кладуше. АРБиХ 

заузела ТВ торањ на Влашићу. ВРС гранатира сарајевску Храсницу.  Операција 

С к о к - 1 :  ус п е х  Х В  и  Х В О - а  н а  Д и н а р и ,  п р и б л и ж а в а ј у  с е  К н и н у. 
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Гранатиран је дубровачки аеродром, касније током дана неколико особа погинула у 

Конавлима. 

 

АРБиХ напредује на Трескавици. 

Др.Жарко Гавриловић, православни свештеник,  је марта месеца написао врло 

прикладан Предговор за књигу Др.Мери  Руварт Исцељење нашег света. 

 

Др.Жарко Гавриловић. 

19 априла се десио бомбашки напад у коме ауто-бомба постављена пред средиште 

федералне управе у Оклахома Ситију изазива смрт више од 100 људи. 

Починитељ Тимоти Мек Веиг  је ухапшен истог дана. 

- 20 април 1995.године. Умро Милован Ђилас, југословенски филозоф и 

политичар (1911).  Моја дружења са Милованом Ђиласом. ( томови 1, 2, 3 и 4). 

Поживео је 84 године, дакле доживео је добру старост. А шта је све претрпео у 

изузетно тегобном жиоту? Он је још у Краљевини Југославији робовао неколико 

година у најтежим условима због комунистичког агитовања, штрајковао је глађу, имао 

срчане тегобе, био партизан цело врема Другог светског рата, да би опет од 1953 био 

изложен деценијским прогонима, робијањима, разбијању  породице и брака.   

За време мојих посета у његовом стану у Палмотићевој улици бој 8 ( том 3 и 4),  ми се 

жалио да има озбиљних здравствених тегоба. А ето поживео 84 године.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/1911
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За Милована Ђиласа сам чуо још као дете, одмах после завршетка Другог светског 

рата. Он је за мене тада био  један од вођа земље, близак Јосипу Брозу Титу. Помен 

његовог имена је у то време изазивао највеће уважавање и дивљење. Скоро као када 

би неко  поменуо Тита. 

Утолико сам био више врло изненађен, када сам као ђак седмог разреда београдске 

Прве мушке  гимназије, прочитао у листу `` Борба`` његове чланке о најсложенијим 

питањима реформе и будућег развитка Југославије, јер су били критички . Јер у то 

време се нико није усуђивао да изрекне ни реч критике. 

Мени и мојим друговима, је ипак његов текст  под називом „Анатомија једног 

морала―, написан у одбрану глумице Милене Дапчевић, жене познатог режимског 

функционера Пека Дапчевића, у коме је он тврдио да су јој се изругивале жене 

осталих партијских функционера, био посебно занимљив, и помало забаван, да не 

кажем смешан. Сетио сам се запенушаних Титових речи, на Радио Београду:`` 

Луђак Љубодраг Ђурић``, такође се и овога пута радило о супругама највиших 

државних функционера, то јест о Љубодрагу Ђурићу, који је направио истински 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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скандал јавно тврдећи, да му је супругу преотео  један други високи државни 

руководилац. 

Света Ћук ( томови 1, 2, 3 и 4),  ме је тада на малом одмору довео до радијатора у 

ходнику и прошапутао, смејући се скоро грохотом:`` Жене руководилаца 

љубоморне на Милену  (Врсјаков) Дапчевић јер је лепша од њих``. ( Напомена 

аутора: Милена Врсјаков је тада била врло привлачна глумица Народног позоришта 

у Београду) 

Након тога о Миловану Ђиласу се говорило као о најцрњем отпаднику, па је био слат у 

више наврата на робију.  

За време мога боравка у Бриселу, Белгија, о Миловану Ђиласу се више говорило него 

ли о било ком Југословену. 

Када сам се  јула 1971.године, из Брисела вратио у Београд, са Милованом Ђиласом сам  

се повезао, и заједно смо спроводили акције људских права и залагања за 

демократизацију земље. Због чега сам био хапшен и прогањан ( томови 3 и 4).  

Милован Ђилас и познати београдски неуропсихијатар др.Веселин Савић, који је 1980-

их година једно време био председник наше организације Покрет за заштиту људских 

права ( том 4), су друговали још од студентских протеста у Београду пред Други 

светски рат. Милован Ђилас је често посећивао др.Савића у његовом стану у 

Крушедолској улици  на Светосавском платоу, где смо се такоже повремено сретали и 

размењивали мисли.  

Остао ми је у сећању немио догађај, улазећи у лифт, да се попнем до стана др.Савића, 

пред мене из кабине лифта скоро да излете Милован Ђилас, он би обично био смирен и 

хладнокрван човек, учтив, пазио  би на сваку своју реч и гест, овога пута је због нечега 

био хладан, да не кажем нервозан, само ми климну главом  у знак поздрава, и без речи 

оде својим путем. 

Док се лифт брзо кретао у вис ка стану, питао сам се о чему се ради? Схватио сам после 

неколико секунди зашто се он тако понашао. Закуцах на врата стана др. Савића. На 

њима се појави Тања, лепушкаста супруга доктора Савића. Надао сам се да ће ми као и 

обично, љубазно и учтиво широм отворити врата и позвати ме да уђем унутра.Уместо 

тога, трудећи се да на неки начин ублажи поруку, ми се обрати речима:`` Не можете 

ући, била је полиција данас и дуго испитивала Веска ( Примедба аутора: Диминутив од 

Веселин), сада сам са врата вратила господина Милована Ђиласа``. 

Када сам по први пут срео Милована Ђиласа у његовом стану у Палмотићевој улици 

број 8, то је било септембра далеке 1974.године ( том 3), преда мном је стајао потпуно 

другачији човек, него ли што сам га ја замишљао. На улазу ме је учтиво и љубазно 

сачекала госпођа Штефица Ђилас, његова супруга, жена мудрог лица и префињених 

манира, и увела ме у повећу собу, са великим дугим рафовима књига уграђеним у бели 

високи зид све до високог плафона , у пролазу препознах боје, и наслове на разним 

светским јеицима. Ђилас је стајао, учтиво и са уважавањем се руковао са мном, 

показавши ми руком столицу и сто. Госпођа Ђилас, врло углађена особа, стави пред нас 

две шоље пуне вруће као зифт  црне кафе, и удаљи се да би ми могли  мењати мисли на 

миру. 

Пре свега, Милован Ђилас ми тада није личио нимало на бирократу, на комунистичког 

државника. Он је сушта супротност, смирен и врло углађен, говори тихо, и бира сваку 
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реч, уважава саговорника. Он тако личи на професоре универзитета и еминентне 

интелектуалце из  западних земаља. Врло је достојанствен и частан човек, 

добронамеран је, и жели да допринесе општем добру.  

То је мој утисак. 

Схватио сам тада зашто је он пао у немилост 1950-их година. Такав углађен 

интелектуалац од интегритета, није предодређен да буде високи комунистички 

функционер.  

Он је убрзо након рата увидео двоструке аршине, и да је комунизам био врста утопије, 

и  да су се Тито и његови сарадници једноставно удаљили од раније прокламованих 

идеала. 

Неминован је био његов сукоб са Партијом и поретком. 

Мени се чини да су њега намерно испровоцирали, да је он био плански претворен у 

жртвеног јарца, да његовим примером заплашују друге, да тако пригушују  нарастајуће 

критике  нове комунистичке власти, и њеног све већег  удаљавања од прокламованих 

идеала, као и раста друштвених неједнакости,. 

Изненадило ме је његово познавање етнологије. Питао ме је одакле су моји:`` Од 

Мостара све до Горњег Милановца све је то исти народ, језик, дух``, рече ми смешећи 

се драго.  

 

Ове његове речи су ме обрадовале. Исто и ја мислим.  

 

Искористио сам ту прилику да са њим поразговарам о нечему што не могу да  разумем 

довољно:`` Према књизи Љубе Павловића Соколска нахија која је написана на основу 

поузданих истраживања још током 1930-их година, која приказује одакле је дошло 

становништво у Србији у долину Дрине, од Бајине Баште па све до Зворника, скоро да 

и нема старинаца, све су сами дошљаци из Динарских крајева``, рекох му.  

 

Он ме погледа упитно:`` Које је ваше питање``?  

 

Наставих:`` Љуба Павловић је установио да скоро неме старинаца, да су све 

досељеници, описује масовну исламизацију и превођења Православних у Ислам, испада 

да нема старинаца, јер су се масовно исламизирали, или су напуштали своја огњишта 

пред притисцима``'?, скоро да га запитах да ли се слаже са мном.  

 

Он ми се окрете и погледа ме право у очи:`` Управо је тако, да нису тамо дошли они из 

Црне Горе, Старог Влаха, из  Босне и Лике, тамо више и не би било Православних, тај 

поносни и ратоборни живаљ је охрабрио клонуле Србијанце ``.  

 

Како он познаје овакве суптилне и деликатне теме.  

 

Мени је познат етнички састав и порекло становништва Шумадије, све до Велике  

Мораве, и преко Мораве, ка Дунаву и Североисточној Србији: `` И тамо се запажа то 

исто, има мало старинаца, а већином су дошљаци, али не динарци, мада има и њих``.  

 

Он скоро да ме прекину:`` Што се иде више у Шумадију, ка Морави и истоку, све је 

слабије заступљена динарска струја, а све више има досељених из Старе Србије и са 

Косова``. 
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`` Значи Срби су напуштали своје територије на југу и тамо их остављали   

туђинцима``, рекох .  

 

Он скоро стоички климну главом:`` Управо тако``.  

 

``Етничко чишћење траје вековима``, напоменух. 

 

Он на ову моју опаску није ништа додао. Ћутао је. 

 

Мени неке ствари нису овде довољно јасне:`` Како је физички могуће да мала Црна 

Гора попуни тако велике територије, откуд толика бројчаност. Постоји теорија коју 

неки ненаклоњени Црногорцима лансирају, да је тако нешто било физички немогуће``?. 

 

Он ми одмах одговори:`` Нису долазили досељеници у Србију само из Црне Горе, него 

и из других динарских прекодринских и других регија, из Херцеговине, Старог Влаха, 

Босне, Лике  и Далмације. А ово становништво је било врло витално, брзо се 

размножавало``. 

 

Слушао сам свакакве коментаре о њему, између осталога да је као комунистички 

властодржац био  суров и да је прогонио људе, да је за време рата убијао  

антикомунисте.  

 

 
Алекса Ђилас, син Милована Ђиласа 

 

У такве гласине нисам могао једноставно поверовати. Он оставља потпуно другачији 

утисак, смиреног интелектуалца, часног и поштеног човека који дела за опште добро. 

Упитао сам га директно,  да ли у таквим причама има иоле истине? 

 

`` Рат је једно, Револуција има своје законе, али ја сам се увек трудио да се понашам 

људски и промишљено. Зато сам и дошао у сукоб са поретком``, тако се завршио наш 

разговор на ову тему. 

 

`` Ти етнички предели између граница Црне Горе, Босне и Србије, све до Ваљева, 

Горњег Милановца, и долином Дрине ка Мачви, су ми најдражи, иако то није Црна 

Гора, у њима сам се увек осећао да сам у својој кожи, у својој земљи, са својим 

народом``, једном ми се поверио.` Али су свугде наши Срби, Балкан је словенски, од 

Јадрана до Црног мора, од Егеја све до Средње Еврпе``, он је словенофил.- 

 

 

-10 април 1995.године. Нови поднесак Првом општинском суду –накнада штете. 
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--Мај 1995.године. Посета Сибиле. 

 
Долетела је авионом до Тивта, остала је само два дана. Одсели смо у Будви, у приватној 

кући. Сазнао сам лошу вест о њеној сестри. Њено здравствено стање се погоршало, 

оборена је у кревет. Скоро непокретна.  

 

Сибила ми је тужним гласом саопштила да је лекар установио да је то последица 

нечовечних поступака и медицинских злоупотреба којима је њена сестра била изложена 

пре и за време боравка у ПБЦЗ ( Психијатријској болници Централног затвора) у 

Београду. За време ових неколико дана, док је отсутна, о њеној сестри ће се бринути 

Црква. 
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Упркос што је била врло забринута због сестре, сијала је од радости шго смо опет 

заједно, барем на неколико дана. 

 

Док смо седели на тераси будванског хотела са погледом на острво Свети Никола, и 

сињу бескрајну пучину, са неког транзистора до нас допре мени јако позната и драга 

италијанска антифашистичка и партизанска песма: О bella, ciao! bella, ciao!  

 
Слушали смо као опијен ову дивну мелодију, која кипти од наде и и медитеранског 

оптимизма, али има нешто слично и са нашем и руским партизанским, борбеним 

песмама.  

 

Живот је понекад леп. La vie est belle. Нећу да мислим на моје године. Хоћу да 

заборавим на проблеме. 

 

Необично, ову песму сам више пута чуо за време мога боравка са Ани у мести Сестри 

Леванте на Лигуријском мору у Италији,  јула 1971.године ( том 3). 

 

О bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Una mattina mi son svegliato 
e ho trovato l'invasor. 
 
O partigiano, portami via, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
O partigiano, portami via, 
ché mi sento di morir. 
 
Рекох Сибили зашто ме узбуђује ова песма. Она се смешила. 

 

`` То са Левицом и партизанма у Италији, са Сицилијанском мафијом, то је опијум за 

наивне масе``, додаде кратко 

 

Док је говорила одјекну, скоро да пригуши њене речи: 

 
E se io muoio da partigiano, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
E se io muoio da partigiano, 
tu mi devi seppellir. 
 
Окренуо сам се ка копну, изнад Будве су се уздизале суре црногорске планине камења 

изгорелог сунцем, учинилило ми се да отуда чујем јеку и хук песама горштака.  

 

И у песми помињу планине, и тамо су се као код нас партизани скривали по 

недоступним беспућима. 
 
E [Tutte] le genti che passeranno 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
E [Tutte] le genti che passeranno 
Ti diranno «Che bel fior!» 
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Нема више код нас партизана. То је фолклор, као и код Италијана. 

 

 

 

 

2-3 мај 1995.године. Гранатирање Загреба. 

 

Од 2 до 5 маја  се догодила такозвана Операција Бљесак у којој хрватске снаге 

од крајинских преузимају подручје око Окучана, последњу српску територију у 

Западној Славонији ( што је кршење примирја из марта '94.). 

 

- 

Загреб. 

 

2 маја крајинске снаге су у знак одмазде због операције Бљесак  гранатирале Загреб. 

Према неким вестима тада је било погинулих и рањених.  

Председник РСК Милан Мартић изјавио је да је то била врста српског одговора на 

хрватску операцију Бљесак, у којој је страдало преко 250, а своје домове напустило 

преко 30.000 Срба.  

У исто време се разбуктавају борбе у Босни, на Бутмиру  АРБиХ око Сарајева, "најјаче 

борбе у две године".У Сарајеву, од гранате погинуло 11-оро близу тунела. 

Док се воде крвави ратови у овој чудној земљи, додељена је Златна палма у Кану 

за Кустуричино "Подземље - била једном једна земља". 

 

У земљотресу у Њефтегорску у руској Сахалинској области, је било 2.000 мртвих. 

 

Жак Ширак је изабран за председника Француске. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Spomen_ploca_Trg_svibanjskih_%C5%BErtava_1995.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D1%99%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BA
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-  
Жак Ширак. Председник Француске. 
 
17 маја је одржан састанак МОПОС-а којом приликом је дошло до покушаја грубог 

дисквалификовања нашег Покрета за заштиту људских права. Овај монархистички  

покрет води Милосав Јовановић, новинар, мој дугогодишњи познаник, и сарадник, он је 

написао рецензију за једну од мојих књига, пореклом је из родног краја, тамо од 

Љубовије ка Бајиној Башти.  

 

Што је све чинило наша дружења као сусрете два добра и одана пријатеља.  

 

Утолико сам био још више разочаран његовим поступком. Али сам убрзо схватио да је 

то учинио по налогу моћника из редова државног поретка. 

 
 

-  

- -  
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-24 мај 1995. године. Суђење због вербалног деликта. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                                     24. мај 

1995. г. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

ЈАВНОСТИ 

 

Суђење Томиславу Крсмановићу због вербалног деликта 

 

           Против Томислава Крсмановића, председника наше организације се води 

кривични поступак пред Трећим општинским судом у Београду због кривичног дела 

клевета и повреда угледа из чл. 93 КЗ РС зато што је у току процеса који води пред 

поменутим судом ради остваривања права да користи стан који му припада по закону, 

казао за судије да су споре, да развлаче и да навијају за другу страну, и да је судство 

партијско и корумпирано. 

           Т. Крсмановић није ни вређао нити клеветао судије него је као оштећена странка 

у спору и председник Странке људских права критиковао незаконите поступке органа 

власти и изразио своје мишљење о приликама у земљи. 

           Устајемо у одбрану нашег председника. Уместо да му се додели стан који му 

припада по закону њега додатно малтретирају. Такође, ово суђење има политичку 

позадину. Циљ му је да фабрикује лажне непријатеље да би тако укрио праве, да сеје 

конфузије и политичке омразе. Уједно се желе заплашивати грађани да не критикују 

званичну политику. На делу је прогон изражавања мишљења а све је више прогона због 

вербалног деликта који се укривају наводним прекршајима, клеветама и увредама 

органа власти. 

           Крсмановић је својевремено указивао на растући тренд кршења људских права. 

Да су такви слабашни гласови били саслушани и спроведене корекције, несумњиво да 

би били елиминисани узроци свеопште садашње кризе. Уместо тога форсирано је 

улепшавање и „лакировка― што није било ништа друго него ли, свесно или несвесно, 

укривање узрока декаденције и њено појачавање и убрзавање. 

            Крсмановић и многи други који су указивали на овај опасни тренд били су 

излагани притисцима, сметњама и прогонима и представљани као непоуздан извор 

информација, да претерују, да би тако ове жалбе биле дискредитоване и обесхрабрени у 

сви други који су критиковали пропусте власти. 

           Захтевамо да се овај срамни судски процес одмах обустави и да се Крсмановићу 

стави на располагање стан који му припада по закону. 

 

За Покрет за заштиту људских права 

 

Др. Љубиша Благојевић, потпредседник 

 
 

 

-Мај 1995.године. ПРЕВЕДЕНЕ КЊИГЕ ИСИЛ  

АУТОРА НА НАШ ЈЕЗИК. 
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Наш Покрет је остварио запажену сарадњу са ISIL(Међународно друштво 

индивидуалне слободе) чије је седиште у Сан Француску, САД, на превођењу књига 

аутора окупљених око свога удружења. (Циљ друштва је унапређење индивидуалних 

слобода и ограничавања улога државе, јачање тржишта и приватизација). Јуна прошле 

године, изашла је из штампе књига уз нашу сарадњу, Авантуре Џонатана Галибла― 

аутора Кена Скуланда, професора универзитета на Хавајима, САД, а октобра прошле 

године „Исцељење нашега света― ауторке др Мери Руварт, познате америчке научнице 

и хуманисте.                                                                                                                            

Авантуре Џонатана Галибла― је књига која је преведена на више језика, између осталог 

на руски, пољски, ускоро ће бити издата на македонском, хрватском и словеначком 

језику. Предговор је написала Јелена Срећковић, која је уједно била и преводилац (сам 

аутор је обавестио да је врло задовољан преводом, честитамо Јелени).  

 

 
 

             Књига је два пута добила много похвала и признања из целога света, од Јапана 

преко Русије па све до западних земаља као изузетан допринос да младима помогне да 

лако и брзо дођу до сазнања о свету одраслих у коме живе, намењена деци и омладини 

али и одраслима. Изванредно је штиво и образовни материјал за децу. Кен Скуланд је 

професор универзитета на Хавајима и члан управног одбора ISIL-a, познати борац за 

индивидуалне слободе и унапређење квалитета образовања. 

 

Исцељење нашег света― је такође књига која је преведена на више светских језика, 

ускоро ће бити публикована и на македонском и словеначком. 

 

.  

Др. Мери Руварт. 

 

Предговор је написао др Жарко Гавриловић, свештеник и председник Српске 

светосавске странке, и познати борац за демократију и еминентни интелектуалац. Ова 

књига проповеда пријатељство уместо мржње, и њен главни мото је да „други не 

стварају унутрашњи мир и срећу, него да управо наше реакције према другима одређују 

нашу судбину―.  
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Ауторка др Мери Руварт која је једна од престижних америчких научница (и чланица 

Управног одбора ISIL-а) уједно и политичарка, успоставља једну глобалну дијагнозу 

проблема савременог човека, и уједно указује на путању спаса. А то је разумевање и 

дијалог, уместо мржње и свађе. Ова књига је према неким часописима у САД 

проглашена за „књигу деценије―. 

 

 
 

-Мај 1995.године. Наша љубав. 

Ми смо не само љубавници, него и искрени пријатељи. Мени је задовољство да за њу 

учиним нешто добро, толико пута је она својим делима показала, да је за њу такође 

највеће задовољство да учини нешто за мене, што се мени свиђа. Не због ње, ужива да 

ми угоди. 

Једно друго искрено уважавамо, схватили смо да је за нас од виталног интереса да се 

дружимо, да будемо заједно, негујемо од почетка врлину напег дружења и међусобног 

искреног и дубоког уважавања, које се временом претворило  у чврсто поверење.  

Она је врло високо постављена у мојим очима, као неко ко је изузетан по много чему. 

Она је тога добро свесна.  

Али и она мени шаље исто такав ласкав отсјај. 

Она је тако сензуална, у мени буди неодољиву жељу, довољно је да је видим, да чујем 

њен глас, да јој додирнем руку, осетио бих необичну радост и узбуђење.  Она није 

девојка, већ средовечна жена, али њена коса мирише, као да јој је двадесет година. 

Осећам необични укус њених усана и њеног тела. 

Упркос мојих зрелих година!,  

Док сам био млађи био сам убеђен да када дођу ове садашње године, да је то старост, да 

је све готово, неће више бити животне радости и полета, прошло је време за љубав, то 

је за оне млађе.  

Знам неке жене које су ми се поверавала када су биле младе: `` Знаш, не дај боже да 

доживим 65 година, фуј``. А када су дошле у те године, нису ншта мање волеле живот,  

него ли онда када су биле младе.  

Тек сада увиђам у  коликој сам заблуди био.  
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У њој сам открио, чини ми се чак и преувеличао, вероватно највише под утицајем њене 

физичке привлачности, њену необичну унутрашњу духовну лепоту. Тако је 

принципијелна, чврста, рационална, зна шта хоће, тежи томе упорно, префињена је, 

достојанствена,  и врло лепо васпитана и учтива. Она је права дама.Није крпа као 

толике друге.  

Сибила је за мене постала појам естетике, сједињености  лепоте тела и духа. Не могу да 

поверујем да једно људско биће за мене може постати оличење саме идеје и склада 

телесне и духовне хармоније и лепоте.  

Понекад покаже склоност да се о мени стара као о малом детету, она цени све оно што 

ја за њу чиним, спремна је због тога да све учини за мене, па и да ми се посвети, уз 

запостављање саме себе?  Да ли она у томе налази смисао наше везе? Растужила би ме 

таква помисао, ако је тако, значи ли то да она мене не воли као мушкарца, него као 

брата?   

Не, то није тако, она је тако страсна, она ужива да се нађемо да будемо сами, да се 

посветимо нама. Она би тада била најсретнија жена на свету. Она не глуми, тело не 

може да глуми. 

 

Да није по среди комплекс `` Ромеа и Јулије``, она је Адвентисткиња, а ја сам 

Православац, она је по оцу Словенка, а ја сам Србин? Она је из Средње Европе а ја сам 

Балканац?  

 

-25 мај 1995.године. МОПОС-у. 
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.  

 

-Јуни 1995.године. 

 

Јуни месец је био врло богат догађајима. 2 јуна босанскосрпске снаге крај Мркоњић 

Града обарају амерички борбени авион Ф-16, који је одржавао зону забране лета. 

Пилот, капетан Скот О Град је био присиљен да се шест дана скрива, пре него што су га 

спасили маринци.  

 

Дошло је до ослобађања таоца из УН посредовањем Јовице Станишића из српске 

државне безбедности, помињало се и наводно тајно обећање УН да више неће бити 

ваздушних удара.  

 

Крајинска  скупштина једногласно за уједињење са Републиком Српском. Како је то 

могуће да је  АРБиХ притворила 600 канадских миротвораца у Високом да не би 

"преносили Србима планове за офанзиву".?. 

 



429 

 

 

Муџахедини у Босни муче заробљеног Србина. 

 Војислав Шешељ и Томислав Николић су ухапшени у Гњилану. Овде се ствари 

запетљавају. Десила се експлозија у фабрици "Грмеч" у Земуну, погинуло је 11 

радника. 

``Зар моћна Русија не може да изађе на крај са Чеченима. Чеченски терористи Шамиља 

Басајева упали у болницу у Буђоновску и узели 1500 таоца (Напомена аутора: 

пуштени 19 јуна).``?. , запита  кошчати Илија Јокић.  

Као да је очекивао овакво питање, као из топа му одговори Аким Ђилас ( напомена 

аутора: брат Милована Ђиласа):`` Русија је снемоћала, то је пролазно, Чечене 

подржавају велике  силе. 

  

                                                                                                                      
Шамиљ Басајев. 

 

 

-26 јуни 1995.године. Златко Перишић. 

 

Као што сам описао у претходним  поглављима, последњих година сам упознао 

земунског штампара и издавача Златка Перишића. Он је повисок и мишићав, овај 

изразито плавокоси пословни човек ми више личи на боксера или џудисту, него ли на 

власника штампарије. Још док сам становао у Солунској улици број 7, бих повремено 

одлазио у његову штампарију, и дружио се са њим, правећи са њим заједничке пројекте 

штампања и публиковања књига професора Скулнда и др.Руварт.  

 

О њему сам стекао утисак да је поуздан и поштен човек. Поверио ми се једном 

приликом да има некакво замршено немачко порекло.  
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Ово је Земун, у овоме граду су вековима били присутни Немци, он станује у делу 

Земуна, који се до доласка комуниста 1945.године звао Францтал. А онда је овај назив 

промењен у Сутјеска.  

 

Занимљиво, његова супруга је, чини ми се Српкиња из Босне. 

 

Одувек се трудим да са онима које срећем на раскршћима свакојаких животних 

судбина, увек створим коректне или пријатељске односе. Постоји једна закономерност 

у моме животу. Запазио сам да сам се увек нарочито добро слагао са припадницима 

несрпских народа. Што пажљив читаоц може сагледати на страницама ове саге. Овакве 

исходе објашњавам мојом личном толеранцијом, од малена сам читао светске и 

европске ауторе, живео сам у вишеетничким срединама и местима, радио годинама 

лети на мору, где сам имао прилике да се упознајем са младима из целога света, живео 

сам скоро 7 година у Белгији. 

 

Тако је било и са Златком Перишићем, што је он пореклом Немац није ми нимало 

сметало, напротив, то је за мене било обогаћујуће дружење.  

 

Како се види из доле приложеног саопштења, са Златком је дошло до проблема, чак смо 

били позивани и од суда на Новом Београду.  

 

Био сам врло непријатно изненађен његовим некоректним поступцима. Али ми није 

било нимало  тешко да схватим, да он то није починио из личних побуда, него по 

диктату моћног поретка.  
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         .   

 

 

 

-1995.година. Истина о бошњачким и српским жртвама у Братунцу и Сребреници. 

 

 

Срби говоре једно. Бошњаци друго.  

 

Мене занимају чињенице. Већ сам се о томе делимично изјаснио  у тому 4. Желим да 

чујем и једне и друге, па тек онда на основу објективне, свеобухватне и континуелне 

провере да дођем до чињеничног стања.  

 

Унапред сам свестан, да једно такво научно истраживање нисам нимало у стању да 

обавим у овоме тренутку и околностима 
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Кравица.  

 

У прилогу два виђења.  

 

Знам једно, да ни Православци нити Муслимани нису желели рат. Сведок сам онога 

шта се десило у Другом светском рату, усташе су убиле тридесетак сродника моје 

мајке, поклали, двоје убили маљем у Јасеновцу, троје су убиле бомбе,  ниједан убица 

никада није због тога био кажњен. 

 

Да је убијен и један Православац или Муслиман, је ужасан злочин, угашен је један 

живот,  један огроман свет. 

 

Њих су позавађали ратни профитери и мародери, да се тако богате , о томе сам се 

изјаснио у тому 4. 

 

Уз напомену, да су се Бошњаци показали неупоредиво мотивисанијим и умешнијим у 

истраживању и обелодањивању, обележавању у незаборав њихових жртава, него ли 

што су то икад учинили Срби.  

 

Толики Срби су страдали од усташке каме за време Другог светског рата, и тридесетак 

сродника моје мајке.? Никад нико  од убица, не само да је био осуђен, него није био ни 

споменут. 

Како доћи до истине ? 

Ако је Сребреница била демилитаризована и заштићена зона, како то да је она 

коршћена за „одмор, обуке, опрему и нападе Орићевих јединица на српске положаје― , 

према извештају генералног секретара УН од 16. марта 1994. и 30. маја 1995. године? 

 

Према  Извештају Холандског института за ратну документацију, април 2002. године, 

се поставило питање: Ко је од оних који иако су знали колика је тензија између 

зараћених страна, дозвољавао Насеру Орићу да Сребреницу као „демилитаризовану 

зону― користи практично као војну базу ?  

 

Да ли је Алија Изетбеговић преко свог сребреничког заповедника, Насера Орића, 

нападао и убијао Србе?   
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Ја се бавим науком, а то значи искључење моје српске националности, тежим 

истини.Желим да чујем аргументе обе стране. 

 
 

 
Меморијални центар Поточари. 

 

 

-Књига мртвих Срба Сребренице и Бирча 1992-1995. 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

Књига мртвих Срба Сребренице и Бирча 1992-1995. је дјело које садржи имена 

српских жртава распада Југославије са подручја општине Сребреница и регије 

Бирча. Књига мртвих Срба Сребренице и Бирча садржи списак 3.287 лица 

српске националности убијених на подручју Сребренице и околине. Књигу је 

саставио и издао Институт за истраживање српских страдања у XX веку, Савез 

логораша Републике Српске, Борачка организација Републике Српске. 

Прикупљање података је помогао МУП Републике Српске и Центар за 

истраживање ратних злочина Републике Српске.  

Ево мишљења Бошњака:  

Масовна планска убиства великог броја бошњачких мушкараца и дечака између 12 и 77 

година. Геноцид се догодио у региону Сребренице, а извеле су га Војска Републике 

Српске под командом генерала Ратка Младића,  укључујући и паравојну формацију 

"Шкорпиони", под контролом Министарства унутрашњих послова Србије. 

Догађај се сматра једним од највећих масакара у Европи од Другог светског рата, у 

којем је убијено преко 8.000 људи. Масакр се генерално сматра једним од најужаснијих 

догађаја у савременој европској историји. Младић и други српски официри су у 

међувремену оптужени за ратне злочине укључујући и геноцид пред Међународном 

кривичном суду за бившу Југославију (МКСЈ). МКСЈ је између осталог донео 

правоснажну пресуду у којој масакр у Сребреници квалификује као чин геноцида. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%83_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A3%D0%9F_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Јули 1995.године. 

Кошаркашка репрезентација Југославије је освојила златну медаљу на европском 

првенству у Атини, победивши репрезентацију  Литваније резултатом 96:90. Хрватска 

трећа, кошаркаши напустили подијум пре извођења "Хеј Словени".  

У Београду је каменована грчка амбасада, због навијања тамошњих навијача за 

Литванију. Сутрадан је приређен велики дочек у Београду (почетак традиције). 

`` Врло је необично, тешко објашњиво, да ова земља која крвари и распада се, постиже 

такве завидне спортске успехе``?, пита се гласно мудри  инжењер Милорад Новаковић.  

На ове његове речи му се приближи Бранислав Петровић ( томови 2, 3 и 4), стави му 

овлаш руку на раме:`` Е мој брајко, праве од нас магарце на сваком кораку, подешавају 

резултате у нашу корист, да нас погрешно усмере, да се замајавамо споредним, уместо 

да гледамо да спашавамо што се спасити може, сматрају нас политичким аутсајдерима`. 

17 јула на састанку председника Туђмана са најужим војним и полицијским врхом 

на Брионима донета одлука о војној акцији "Олуја", иначе, гомилање снага примећено 

још почетком месеца. 22 јула хрватски председник Фрањо Туђман и председник Босне 

и Херцеговине Алија Изетбеговић потписали су Сплитску декларацију (војна помоћ). 

 

-13 јула сам предао Народној библиотеци Србије 10 бесплатних примерака књиге 

Авантуре Џонатана Галибла. 

-  

14 јула сам  се обратио Министарству културе  предлогом да откупе врло ваљану књигу 

Авантуре Џонатана Галибла. Нисам никад добио одговор.  
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14 јула сам  

 

 

 
-Јули август 1995.године-Летовање у Узовници. 

 
У Узовницу одлазим у топлим летњим месецима, за време годишњег одмора.  

 

Рихард Конрад ( томови 3 и 4), шеф Службе истраживања тржишта ИЦН Галеника у 

којој се налазим на месту стручног сарадника, и ја, смо се временом разумели, 

зближили. И више од тога, постали смо истомишљеници.  

 

Он ми је ове године оставио да сам себи одредим време, када ћу ићи на годишњи 

одмор. Одлучио сам да то буде од 10 јула до 10 августа.  

 

Летњи боравци у Узовници су за мене најсретнији дани у години. Када би се 

приближили, постајао бих радостан и сретан, заборављао бих мучну и болну стварност. 

Мени би почињала да се враћа нада. Људи са Дрине су другачији од ових из Београда, 

тамо царује вечити и неуништиви оптимизам.  

 

Мени барем тако увек изгледа када одем тамо. 

 

Увек бих неописиво уживао у данима који ме тамо очекују. 



436 

 

 

Замишљао бих у таквим тренуцима усамљену кућу под зеленом планином, недалеко од 

запенушане вијугаве Дрине, знам да је то машта, али бих се у мислима често пео  

узаним сокаком журним кораком, улазим у кућу, бацам на под ствари, и трчим право 

иза куће, да видим да ли ме тамо чека черенац,  кога сам при одласку прошлог лета 

прислонио уза зид, испод стреје, да ту стоји до следећег лета.  

 

Сав узбуђен бих га спазио, ту је, нико га није однео, овде је свет поштен, нема лопова. 

Зграбио бих га и остављао нераспакован кофер, јурим Дрини држећи чврсто черенац у 

руци, нестрпљив да га спустим у злену воду, да се предам чарима дивље реке и њеној 

узбурканој зеленој матици. 

 

Признајем себи да још увек умем бити детињаст. Упркос мојих година. Тада бих себи 

говорио: La vie est belle. ( Живот је леп). Да ли ја заборављам стварност? Али шта је 

стварност? 

 

  
Черенац. 

 

Дрина је за мене не само завичај, корени, него и изузетна природна лепота. Истинско 

светилиште са кога бих се увек напајао новом и непознатом духовном снагом, и крепио 

органско здравље. 

 

До Узовнице путујем аутобусом, најчешће идем аутопутом преко Шапца, понекад 

поред Саве и Обреновца, па опет на Шабац. Уколико бих путовао сремском страном, 

чим би возач напуштао широки аутопут, улево на уски асфалтирани пут ка Шапцу, са 

десне стране би се у даљини назирали обриси издужених венаца ниске планине Фрушке 

Горе,  полако се уздижу од Дунава ка западу, да би нестајали у плавој измаглици 

даљине ка Вуковару. 

 

А када би се аутобус почео да приближава Шапцу, у даљини са леве стране се указује 

такође онижа планина, то је Цер, 

 

Шабац је стари трговачки и индустријски град, иза њега ка југу настаје плодна, равна и 

богата Мачва. А цело време аутобус прате са леве стране зелена брда Цера. Да би се 

када би се приближили Лозници у даљини заплавила мало већа планина Гучево. 

 

Чим би аутобус прешао Саву и ушао у Шабац, потом у Мачву, то би за мене била 

капија завичаја. Лозница поготову.  

 

Али је истинско мало узбуђење настајало тек када бих код Зворника видео велику 

зелену запенушану Дрину, опасану и са леве и са десне стране високим зеленим 

планинама. 
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Ту настаја тунел, асфалтни пут води кроз затамњени кањон бескрајног зеленила,  

повремено би се кроз прозор заплавило велико Зворничко језеро. 

 

 

 

 
 

Од асфалтног пута се одвајају колници ка удаљеним планинским селима. 

 

 
Промичу старинске куће. 

 

 
Остаде језеро, настаде валовита река. А поред реке понегде поље. 
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Промичу плотови и тарабе. 

 

 
 
Поједине аутобуске шофере знам из виђења, а неке и лично. Али се они зато мене 

сећају и радо са мном разговарају. Установио сам да сам са некима од њих повезан 

рођачким везама. А људи из овога краја цене своје сродство.  

 

Увек би зауставили  љубазно аутобус ван сеоске аутобуске станице на Ушћу, која је 

подалеко, баш наспрам сокака наше куће. 

 

Тако је се десило и на дан мога доласка овога пута у Узовницу. Возило зашкрипа, 

заустави се, ја изађох у рано поподне из аутобуса на истинску жегу ведрог јулског дана, 

помоћник шофера ми сав насмејан извуче кофер на траву поред пута изнад саме Дрине.  
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Аутобус оде. Нађох се у тишини, нигде никога. Узех кофер и кретох кући журно 

сокаком зараслим у траву. Овде ретко ко пролази, можда дођу када нешто пораде на 

засадима малина, што иду све од пута ка врху сокака. Малина је овде профитабилна. 

 

Успех се кратком благом узбрдицом у заравњено двориште, затекох у њему густу 

зелену траву до изнад колена, црвене се двориштем макови и жути се јагорчевина, као 

да сам на усамљеном пропланку.  

 

До металних врата куће има десетак метара, како проћи кроз  ужарену траву, плашим се 

змија, знам  да их овде има. Спазих подебљу дугачку мотку уз плот, узех је и почех да 

њоме испред себе разгрћем густу понегде спарушену у жуто траву.  

 

Некако дођох до врата, откључах их и уђох у кућу.  

 

Поотварах прозоре. Чуо сам усамљеног цврчка у неком буџаку.  

 

Као када смо били овде када сам био мали. 

 

Спавам у соби на спрату, са које пуца поглед на босанска  брда. Душеке ставим до 

самих врата мале терасе, јастук окренем ка  споља. Да удишем чист ваздух. 

 

Дани су се смењивали један за другим невероватном брзином. Могло би се помислити 

да, будући, да сам сваки дан чинио исто, да би могло доћи до монотоније и досаде. Не , 

никако. За мене је сваки дан био невероватно узбудљив.  

 

Легао бих у кревет раније, ноћи су свеже, или хладне, све је широм отворено, али зато 

имам неколико ћебади и јоргане. Најважније ми је да удишем чист планински ваздух, 

који се у просторију улива из планине изнад куће.  

 

Устајем касно, око 9 часова изјутра, да се добро испавам.  

 

После доручка, већ око 10 часова, ја сам са черенцом на реци.  

 

Све тако до 14 часова.  

 

Мала пауза до 16 часова, и онда опет на реку, све до 19 часова. И тако сваки дан. 

Пецање рибе са черенцом, је не само врло узбудљиво, него и врло напорно. Штап на 

који је закачен черенац-мала мрежа, је дугачак, дебео, и тежак. То је истинска потежа  

мотка.  

 

Зато сам и изабрао такву тешку мотку, да вежбам мускулатуру. Сваки час бих черенац 

спуштао дубоко  воду, сачекам минут, и брзо извлачим у вис изнад воде, гледајући да 

ли има по која риба. Обично су то биле мале рибе, али када би се Дрина замутила од 

обилних киша негде узводно, у черенцу би се снажно закопрцала и понека повећа риба..  

 

Дневно тако напорно физички вежбам по 6 до 7 часова.  

 

Риболов је као и лов, прораде инстинкти човека ловца. Лов са оваквим необичним 

тешким черенцом је врло напоран, то је као вишечасовно дизање тегова, организам се  

разради, плућа удишу свеж планински ваздух који се слива на реку из околних планина 



440 

 

и меша са речним озоном, тело упија сунчеве зраке, очи се одмарају на зеленој 

природи, уши ослушкују  кликтај рода и свакојаких  речних пица.  

 

Аи оно што је најважније од свега, што ме  највише крепи, то је родни крај, драги људи, 

позната брда и речице,  овде још није замро онај наш изворни дух. Имам ја моја 

најдража места, то су поједине обале Дрине, острво звано Чагељ, Ушће речице 

Грачанице, је нешто посебно, изузетно. Кренуо бих узводно кањоном, газим бистром 

речицом, рибице само сукну испод мојих стопала. Све тако до Микине воденице. 

 

А тек брда изнад села,  незаборавне стазе и путање. Па када сазру шумске купине, 

лутао бих сатима, знам сваки купињак, необично после толиких деценија, ено их стоје. 

 

Изнад засеока Крсмановића., на  брду названом Брижани, је покојни деда Велизар имао 

тор у коме је лети држао овце, после Другог светског рата би понекад вуци ноћу 

направили пустош, поклали пола стада.  

 

Сада свукова више нама, то је фолклор. Нема више ни орлова у планини изнад 

Узовнице. 

 

Осетио бих се у завичају, зграбио бих черенац, све би се у мени измешало, ваздух, 

звуци, жубор брзе матице,  кликтај јастреба, шум реке, звон далеког црквеног звона, 

нестајао бих из стварности.  

 

Моја илузија би постајала стварност. Почињао бих да живим у тој нестварној 

стварности. 

 

Десио ми се непредвиђен догађај, који је на крају испао забаван и узбудљив. А могао је 

бити истинска неприлика.  

 

На дринском острву Крсмановића чагељ ( томови 1 до 4), сам се забављао са черенцем, 

у малом плитком рукавцу има риба, на песку су се сунчали др.Сретен Томић ( томови, 

1, 2, 3 и 4), и његова ћерка Весна, она је инжењер, запослена у Београду, они имају кућу 

овде у селу, где проводе лета. 

 

Занет узбудљивим пецањем, сам се полако удаљавао низводно од острва брзим 

плићаком, цело време спуштајући и дижући тешку мотку, понекад бих ухватио понеку 

рибу, нисам ни осетио колико сам се био удаљио, вода је била све дубља, али и бржа. 

Вукла ме је неодољиво наниже.  

 

А доле, наниже, је све дубље и све брже.  

 

Натраг нисам могао.  

 

Матица би ме скоро обарала када бих покушао да се вратим, да кренем узводно.  

 

Нашао сам се у неугодној ситуацији. Да нисам имао у  руци мотку са черенцом, не би 

било никаквих проблема, запливао бих ка обали, иако је прилично удаљена, иако је 

вода брза, добар сам пливач.  
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Али, шта да радим са гломазним черенцом? Да га бацим да га матица однесе? То не 

долази у  обзир. Треба ми. Да се пустим да ме матица води низводно до оближњег 

острва Црни вир, можда је то могуће, покушах да пливам и држим  у исто време 

черенац руком, схватих да то није могуће, черенац има тешке металне делове, стално 

би тонуо у воду, и мене снажно повлачио заједно са матицом.  

 

Скоро да се узнемирих.  

 

Схватих да морам нешто изводљиво предузети.  

 

Почех да корачам опрезно као обали,. правећи мале кораке, пипкао сам стопалима 

тражећи погодан ослонац. Тражио сам погледом у матици где се смањује брзак, и где 

настаје известан мирнији ток воде.  

 

Тако сам се постепено, корак по корак приближавао обали.  

 

Нестаде брзак, крочих у мирнију воду.  

 

Али се јави друга препрека. Што сам се више приближавао обали, вода је бивала све 

дубља. Стигла ми је до рамена. Даље нисам могао.  

 

Шта да радим? Да бацим черенац?  

 

Могуће, али да видим  још неке могућности?  

 

Кретох узводно опрезно искорачавајући и пипкајући дно реке стопалима. Тако 

пронађох каменит подводни спруд, и кретох њиме узводно. На срећу, река је била све 

плића. Полако корачајући, пипкајући стопалама некако се приближих обали.  

 

Осећао сам потсвесно  да ће настати нови проблеми када изађем на обалу, која је овде 

непроходна од жбуња и дрвећа? 

 

Каад се извукох из матице,  и дођох до обале, настадоше нове неприлике. 

 

Испред мене се испречи као да ме опомиње, висока и неприступачна обала.  

 

Наслоних черенац на стрму обалу, покушавам да нађем неки пролаз, у земљи и камењу, 

да се испнем, не иде. Кретох низводно поред саме обале, и тако нађох приступачније 

место. Обала је била окруњена, и на њој се указа као од некога наручена усечена стаза.  

 

Одахнух, уздигох черенац на обалу, и испех се полако. 

 

Тек сада сам схватио да сам запао у нову још већу неприлику. Нашао сам се у густом 

непроходном шевару. Да сам сам, још би постојала некаква нада да се провлачим кроз 

бусење, траве, шибље, између свакојаких грана и дрвећа, свега што је вода наносила 

пре него што се повукла. Али ми изгледа немогуће да се туда провучем са черенцом, а 

мени никако не  пада на памет да се отарасим черенца. 
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Стадох и осмотрих око себе. Ипак, између дрвећа, између свега и свачега, се понегде 

назире некакав пролаз, тако закорачих полака, али са ношењем черенца је ишло много 

теже. Свугде је  запињао, заглављивао се. 

 

Тако полако, такорећи сантиметар по сантиметар. 

 

Окретох се, сунце је било брду. Ухватиће ме у овој пустари ноћ? 

 

Између великих дрвећа тамо у даљини се указа чистина. То су биле њиве засејане 

детелином.  

 

Спас. 

 

Тако се завршила ова моја авантура. Било је узбудљиво. 

 

 
 

 

-1995.година.Умро Зоран Беатовић. 

 

Зоран Беатовић је син покојног Ранка Беатовића брата баке Саве, мајке моје мајке, кога 

су убиле усташе у Јасеновцу 28 јануара 1942.године маљем у главу, заједно са ујком 

Вељом, братом моје мајке. ( том 1).  

 

Он је изразито плав и повисок. Увек се питам: зашто су род Беатовићи изнад Гацког у 

планини Лебршник, у Херцеговини, из којих потиче мајка моје мајке Савка Беатовић, 

по правилу, скоро сви плавокоси и светлооки? 

 

Није спорно да су Срби, и уопште јужни Словени, махом смеђи, али светлих очију, да 

има много плавих, али и црномањастих. Али је врло занимљиво да су Беатовићи 

најчешће плавокоси?.  

 

Откуд то? 

 

Одавно се трудим да разрешим  ову енигму?  Да ли на ову појаву има утицаја податак 

да су Беатовићи настали у 15 веку када је се сестра Иве Црнојевића Мара, удала за 

Латина Пилата и са њиме родила четири сина: Беата, Саву, Шекару и Комнена.  
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Латини су Медитеранци, дакле црномањасти. Црногораца има и плавих и црних, мада 

су нешто тамније косе од Срба.  

 

Како је могуће да после више векова, упркос мешања кроз бракове, ово племе 

Беатовића даје упорно плавокосе?. 

 

Зоран је живео са његовом породицом у Високом, код Сарајева, у Босни. Након 

повратка из Белгије, приликом службеног боравка у Зеници, сам га посетио 

1973.године у Високом ( том 3). Његова мајка се преудала, он има црнокосу сестру. 

 

Након почетка ратних сукоба у Босни,  родбина из Босне је дошла у Београд, где су их 

прихватили сродници.  

 

Био сам, потрешен, и дубоко постиђен, да му нисам ништа могао помоћи. Он и његова 

породица су били у великим неприликама. Ћерке незапослене, без довољних прихода.  

 

Једна невоља не долази сама. Сазнали смо да је оболе од рака коже, од кога је недавно 

преминуо. 

 

У Београд је дошла из Сарајева и рођака Олга.( томови 1 и 2). 
 

-4 август 1995.године. Сусрет са Патријархом Павлом. 
 

-  
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-Август 1995.године. 

 

4. августа хрватска војска заузима Книн, изазвавши бег више од 200.000 Срба који су 

уточиште потражили у Србији.  

Тако је почела операција ``Олуја``.9. августа је  каменована колона српских избеглица 

код Сиска, којом приликом је из Крајине бежало око 200 хиљада Срба 

У исто време стижу забрињавајући извештаји из Жепе и Сребренице. . 

 

 

Ратни пожар се шири на Хрватску, долази до офанзиве ХВ у околини Требиња и 

АРБиХ код Доњег Вакуфа . Којом приликом су гранатирани и Требиње и Дубровник. 

28. августа је на сарајевску пијацу Маркале испаљена граната која је, како се преноси,  

усмртила 37 особа, а 48 ранила. Ко је испалио ову гранату? 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
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Ситуација се у Босни нагло погоршава. 29. августа руководство Републике Српске је 

овластило председника Србије Слободана Милошевића да заступа Републику  Српску у 

мировним преговорима. 

Као да су знали шта ће се десити, 30. августа је НАТО авијација отпочела 

бомбардовање кључних војних објеката и комуникационих центара на територији 

Републике Српске. 

Едуард Шеварнадзе председник Грузије, преживљава покушај атентата. 

 

 

-Септембар 1995.године. 

 

Влада СРЈ захтева од Савета безбедности УН да престане бомбардовање босанских 

Срба. Споразумом у Женеви, постигнут је усмени договор Хрватске, СРЈ и сарајевске 

владе о подели БиХ на два ентитета (чиме је Република Српска службено призната). 

Наставља се бомбардовање у Босни.  

 

У Босну долазе муџахедини. 

 

У Њујорку је потписан споразум о нормализацији односа између Грчке и 

БЈР Македоније, предвиђено да ова друга промени заставу.  

 

Пошто су Караџић и Младић у Београду потписали споразум са Ричардом Холбруком 

 о повлачењу тешког наоружања на 20 км од Сарајева, удари НАТО-а су суспендовани 

на три дана, и више нису настављани.  

 

-15-20 Октобар 1995.године.Годишња Конвенција ИСИЛ-а у Атини, Грчка.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
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Као што је љубопитљив читалац мога сазнати, присуствовао сам јула 1992 године 

на Годишњем скупу ИСИЛ-а у Попраду, Словачка.( том 4). 

 

Из претходних поглавља овога тома се исчитавају подаци, из којих се види да се од 

тада, па све до данашњих дана, развила моја жива сарадња са појединим 

либертаријанцима и директорима ИСИЛ-а у Америци.  

 

Они у мени препознају  и искрено уважавју поштеног и лојалног сарадника, борца 

за људска права и слободе, лично драстично и без стварног повода са његове стране 

угроженог у његовим правима. Који долази из пожара рата поново запаљеног 
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Балкана, виде у мени од раног детињства сведока врло значајних историјских 

догађаја.  

 

Европа и свет се поново узбуркавају, а на Балкану кључа. 

  

Шта ће бити, сви се питају? И због тога изазивам интерес либертаријанаца.  

 

Они се боре за свет без рата.  

 

Неки од њих су ми казали искрено, без трунке пежоративне кондесенденције, да у 

мени виде LIBERTARIAN HERO.  

 

Прихватам ту игру, јер знам да у њој нема зле, или било какве понижавајуће намере. 

Једноставно, ја сам им симпатичан. Они се забављају. А неки од њих су пореклом из 

источне Европе, знају шта су претрпели они лично, или њихови преци. 

 

Они су врло прагматични.Њима је задатак број 1 да шире своје слободарске идеје 

широм света. Један од најефикаснијих начина за то, је поред годишњих конвенција, 

часописа, слања емајл и факс порука, личних посета- публиковање књига 

либертаријанских аутора. 

 

Колико сам ја схватио најзначајнија за ову сврху, је врло занимљива и поучна књига 

професора Хаваји универзитета Кена Скуланда АВАНТУРЕ ЏОНАТАНА ГАЛИБЛА. 

Када сам је проучио, схватио сам да је то уствари изузетан уџбеник, који има за циљ да 

подучава младе либертаријанце широм света базичним начелима капитализма и улоге 

тржишта. Али сам читајући ову књигу, установио да је то врло необичан уџбеник, није 

као други, него се састоји из великог боја причица, и свака има своју поуку. 

 

Основна мисија ИСИЛ-а је да ствара нови свет, да ствара ново стање духа. Ја бих то 

назвао социјализација планете, усађивање западног стања духа и система вредности. 

Стварање новог свега насталог падом комунизма. 
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Колико ја знам, овај процес продирања западног система вредности у нашу земљу траје 

врло дуго.  

 

Још после Другог светског рата сам га као дечак препознао 1950-их година у Београду. 

На сваком кораку се осећао врло снажан утицај Америке и Запада.  

 

Као ђак и студент сам имао свој мали џез оркестра, тада се у Београду свирао изворни 

амерички џез. 

 

Тако тада није било ни у једној источноевропској држави. 

 

А шта је ово сада? Југославија била од Запада уздизана у небеса као најлибералнија и 

најдемократскија од свих држава Источне Европе. А сада хоће да је бомбардују?.  

 

Политика-то су брзе и изненадне, неочекиване промене  

 

А промене захтевају препознавања. 

 

И брза прилагођавања на брзо мењајући свет.  

 

Свима нама, учесницима, су отуда потребни промишљеност, приземљеност, што 

подразумева емотивну, временску и просторну дистанцу.  

 

А то значи исправну оријентацију у времену, простору и према другима. 

 

Нажалост, људе носе моменти. Хормони су највећи непријатељи разума. Могу 

изненадно да га помуте. 

 

А грешке се скупо плаћају. 

 

Човек је несавршен. 
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Шта је то слободан избор?  

 

По мени, такав избор би био рационалан, аутентичан.  

 

Да ли ће избор бити рационалан,зависи од интелигенције, образовања, стања духа, 

душевног и органског здравља, од сплета безброј животних околности.  

 

Знам појединце, који би када су одморни и испавани, без присуства израженијих брига 

и свакодневних животних шокова, на тестовима интелигенције би постизали 

бриљантне резултате. А онда, када би решавали тестове интелигенције неиспавани, 

забринути, затегнутих или због нечега блокираних можданих вијуга, израчунати 

резултати теста би били далеко од оних постигнутих раније, када су били опуштени и 

орни за дубоку концентрацију и размишљање.    

 

А живот на сваком кораку захтева од индивидуе промишљеност и мудре, рационалне 

одговоре. Као што тестови интелигенције захтевају исправан одговор?  

 

А њега онда нема, јер мождане потенцијале смањују, ометају, понекад тешки и болни 

животни догађаји. 

 

Са жаљењем и тугом сам увиђао око себе острашћеност, љутину, бес, уземиреност, 

страх. 

 

А то су највећи непријатељи доношења рационалних одлука. 

 

Овде на Балкану су прорадили хормони. Страх. Бес. Нешто је заголицало 

ХИПОТАЛАМУС, Центар инстинката и Мрака у мозгу. 

 

Још једна књига је важна за ову мисију ИСИЛ-а, то је ИСЦЕЉЕЊЕ БАШЕГ СВЕТА 

познате америчке научнице др.Мери Руварт, која је према неким америчким изворима 

била предложена за књигу деценије у Америци.  

 

Када сам читао Исцељење нашег света, као да је преда мном била Библија. Савест 

човечанства. Др.Мери Руварт је забринута за судбину наше планете, сматра да је 

дубоко оболела, она предлаже решење, како исцелити овај наш посрнули свет. У 

уводним образложењима исповеда трагичну судбину њене сестре која је преминула од 

рака.  

 

Са овом књигом се десила непријатност. Млади и надарени рођак Радмило Рачић је 

обавио врло брзо и стручно компјутерску припрему њене књиге. Он је урадио свој 

посао савршено, али се у оштампаној књизи појавила упадљива грешка, на врховима 

страна се видео неки текст, који не треба да буде тамо.  

 

То није био Радмилов пропуст, него штампарије. Некако сам успео да те погрешке 

ублажим и отклоним.  
 

Бавећи се публиковањем ових књига, имао сам прилику да се упознам са 

либертаријанском филозофијом.  
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Али и са уметношћу превођења, почео сам да продубљујем моју умешност 

списатељства. Мој давнашњи сан је да постанем писац. 

 

Филозофија Ејн Ренд је уствари фундамент либертаријанске филозофије ( рођена у 

Русији 1905.године, а преминула у САД 1982.године). Њене књиге Atlas Shrugged, The 

Fountainhead, Anthem, плене интерес младих либертаријанаца широм света,  жедних 

нових сазнања, у потрази за исправним изборима у узбурканом и брзомењајућем 

данашњем свету . 

 

Чувени амерички психолог Натаниел Бранден, и његова бивша супруга Барбара 

Бранден, познати канадски писац, издавач и публициста, су написали две врло 

занимљиве књиге о Ејн Ренд, које ми је проследио љубазно господин Бранден.  
 

Посвета Натанијела Брандена коју ми је написао у његовој књизи 

о Ејн Ренд. 

 

-  

 
Натанијел Бранден у млађим данима. 

https://www.google.com/search?espv=210&es_sm=122&biw=1024&bih=652&q=atlas+shrugged&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxoHsxC7fq6-QYaRqRKEYWqsJeBYWpKRXxSS75Sfn-2fl1OZfGT61NOGM2snrpuoa2QSepp3ibQ0AJfaJMdDAAAA&sa=X&ei=HCrHUp_XJsXFtQbLp4CACA&sqi=2&ved=0CMIBEMQNMBw
https://www.google.com/search?espv=210&es_sm=122&biw=1024&bih=652&q=ayn+rand+the+fountainhead&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxC7fq6-QYaRqRIniGFokVtepCXgWFqSkV8Uku-Un5_tn5dTmfm3fE70_svM1_b8DQpr3s-2Olt2HgATMLDORQAAAA&sa=X&ei=HCrHUp_XJsXFtQbLp4CACA&sqi=2&ved=0CMYBEMQNMBw
https://www.google.com/search?espv=210&es_sm=122&biw=1024&bih=652&q=ayn+rand+the+fountainhead&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxC7fq6-QYaRqRIniGFokVtepCXgWFqSkV8Uku-Un5_tn5dTmfm3fE70_svM1_b8DQpr3s-2Olt2HgATMLDORQAAAA&sa=X&ei=HCrHUp_XJsXFtQbLp4CACA&sqi=2&ved=0CMYBEMQNMBw
https://www.google.com/search?espv=210&es_sm=122&biw=1024&bih=652&q=anthem+ayn+rand&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHsxC7fq6-QYaRqRIniGGYZZRmpCXgWFqSkV8Uku-Un5_tn5dTGbBYsXHf36UcSWHPGCrO3WGVO3lKBwB9dyNaRQAAAA&sa=X&ei=HCrHUp_XJsXFtQbLp4CACA&sqi=2&ved=0CMoBEMQNMBw
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-  
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-  

 

Књига госпође Барбаре Бранден коју сам  имао намеру да преведем на српски језик: 
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-  

 

 

 

 

- 

-  

 

Натанијел Бранден са његовом супругом. 
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-  

 

Госпођа Труд Бломсој из Орегона, САД, ме је све од 1992.године, у њеним писмима, 

касније емајл порукама, охрабривала да истрајем у мојим издавачким подухватима са 

либертаријанским књигама. 

 

`` Књиге које сте издали на балканским језицима се налазе у мојим полицама``, недавно 

ми је написала. 
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458 

 

 

Госпођа Труд Бломсој са присутнима из Србије, Македоније и  Црне горе. С `лева  на 

десно: Аутор, госпођа Труд Бломсој, Радмило Рачић,  Рада Лучић и Илија Илијевски. 

 

Да се укратко потсетим на моја искуства са либертаријанским књигама. Имао сам 

истинских тешкоћа да пронађем квалификованог преводиоца са енглеског на српски 

језик. Дао сам књигу на превод моме драгом другу из ђачких и студентских дана , 

завичајном Земунцу Едију Банфићу. Он је професор енглеског језика. Будући да 

станујем као подстанар  у Мажуранићевој улици број 3, у Земуну, виђао сам га скоро 

свакодневно приликом његових посета његовој љубазној мајци госпођи Илони. Каква 

случајност, мој стан  је у истој згради где станује његова мајка.  

 

Еди је врло занимљива личност, његов отац је Хрват, а мајка Мађарица, ожењен је 

Српкињом, која је по занимању лекар, имају сина младића.  

 

Еди станује са породицом у моме суседству, он је заљубљеник у Земун, и један од 

водећих функционера Завичајног удружења Земунаца. Има кућицу на другој, банатској  

обали Дунава, ужива да тамо проводи време. Иако је професор енглеског језика, он је 

врстан познавалац хотелијерства и угоститељства, сада је Шеф сале у једном од 

највећих београдских хотела Славија, на тргу истог имена.  

 

Тамо бих га виђао када сам одлазио у њихов ресторан. Имао сам тада прилику да 

увидим колико га уважавају запослени. 

 

Установио сам да Еди говори енглески перфектно, али је ово за мене била прилика да 

стичем нова сазнања, перфектно познавање једног страног језика није поуздана 

гаранција да ће превод на други језик бити  на врхунском нивоу. Поред владања тим 

језиком, неопходно је одговарајуће литерарно образовање, искуство у превођењу и 

лекторисању.  

 

Када ми је Еди дао превод, установио сам да је он врстан познавалац финеса енглеског 

језика. Али да преводу недостаје она танана и префињена литерарна дотераност, 

питкост стила, сликовитост.  

 

Научио сам нову лекцију о литератури и уметности превођења. Његов превод сам 

ставио на увид неколицини  писаца. 

 

Учио сам уметност превођења и писања тако, полако. Покушавао сам са више 

преводиоца, то су били све сами савесни професионалци, али је главни задатак 

одрадила Јелена Срећковић. Најзад сам пронашао праву особу, која је обавила овај 

задатак врло стручно. 

 

Професор Кен Скуланд ме је касније обавестио из Америке да су превод књиге на 

српски проучили његови студенти из овог дела Европе, да су се повољно изјаснили о 

ваљаности  превода. Челницима ИСИЛ-а је у сарадњи са мном на публиковању књига у 

виду био, пре свега однос КВАЛИТЕТ-ТРОШКОВИ, они су били сасвим задовољни. 

 

Обавестили су ме да су ме наименовали за Представника ИСИЛ-а за Србију. 
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Скупови ИСИЛ-а се одржавају једном годишње, организатори су врло пробирљиви,  

изабирају најатрактивније локације, распрострте широм планете. Већ је прошло три 

године од скупа у Попраду 1992. године. У претходним поглављима сам описао  моје 

неуспеле покушаје да одем на Годшњи скуп ИСИЛ-а у Талин, Естонија, и у Мериди, 

Мексико. 

 

 Будући да се овогодишња Конвенција ИСИЛ-а одржавала у октобру у Атини, Грчка,  а 

то је близу Београда, организатори су одлучно захтевали од мене да обавезно 

присуствујем. Они ће надокнадити трошкове.  

 

Предложио сам да са мном дођу и Радмило Рачић, Илија Илијевски из Македоније ( 

том 4), и Душан Покорни ( томови, 2, 3 и 4), и да би са нама евентуално хтела да дође и 

Радмилова рођака из Никшића, студенткиња Рада Лучић. 

 

Пријатно ме је изненадила вест из Брисела, доћи ће у Београд  Иво Серкел ( том 4) , 

бриселски адвокат, који би нам се затим придружио путовању за Атину. 

 

Иву Серкела сам покушао да сместим у кући поменутог издавача Златка Перишића у 

Земуну, нешто није ишло. Био је присутан и  Душко Покорни, који има велики 

комфоран стан на обронцима Дедиња. Он је услужно позвао Серкела да за време од 

ових неколико дана пре олласка возом за Атину, буде његов гост.  

 

Иво је добио своју собу. Био је задовољан, са великом љубопитљивошћу и 

задовољством се дао у обилазак Београда. 

 

Дошао је дан одласка возом за Атину, преко Ниша и Скопља. У воз смо ушли нас 

четворо, поред мене Иво Серкел, Душан Покорни,  Радмило Рачић и његова 

симпатична рођака Рада Лучић.  

 

Илија Илијевски је јавио да ће он засебно доћи до Атине директно из  Струмице. 

 

Ово путовање је за мене истинско узбуђење, јер се враћам у давно напуштене пределе, 

у далеку прошлост, у детињство, моја породица је живела на југу, у Ђевђелији. Велесу, 

Нишу, Житковцу и  Крушевцу. ( томови 1 и 2).  

 

Толико пута сам у мислима био у тим заборављеним местима, нисам веровао да ћу се 

икада вратити у далеку Македонији.  

 

Како би било узбудљиво посетити те улице и зграде, сагледати као на разгледници 

обрисе тих вароши, оближњих планина и река? Да ли ћу икада тамо срести неке 

познанике, потсетити се нашег боравка тамо, са њима разговарати?  Са тим драгим 

људима из тих спокојних улица у којима станују доброћудни и весели људи, одани 

суседи. 

 

Сада се таква прилика изненада указала. Ово је за мене носталгичан повратак у давно 

напуштена места у којима смо живели.   

 

Воз ће пројурити поред Житковца, то је мала варошица, вероватно се неће зауставити. 

Дуванска станица  у Житковцу, место боравка породице 1945-1948 године је поред 

саме пруге ( том 1). Воз ће ноћу проћи кроз  Велес, а затим кроз Ђевђелију, ту ће ући у 
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Грчку. Трудићу се да барем кроз прозор покушам да видим уснулу варошиицу 

Ђевђелију, на самом југу Македоније, мој отац је тамо био Шеф Дуванске станице од 

1938 до 1941.године ( том 1). Толико драгих успомена, затичем себе као мало дете како 

пребирам свилене бубе са суседима,  дремам испод смокве, или једем медену ћетен 

алву. Сан ми је био да имам  тротинет. Драги стражар у Дуванској станици Глигор се 

играо са мном, водио ме на карневал, ишли су људи са маскама, кловнови, циркузани. 

 

Нисам сањалица, насупрот томе сам прагматишан. Али уживање у сањарењима добрим 

делом је осмишљено до мене, јер у тим давним дивним успоменама црпим нове 

инспирације и снагу. Имао сам здраву и добру породицу, то су темељи. Колико је 

трагично што неки нису живели у здравим породичним заједницама, где су стицали 

трауматична животна искуства?  

 

Док воз јури на југ, дремам утонуо у сетна потсећања. Како је онда  живот био 

нормалан и безбрижан? Шта се ово сада десило? Откуд? Како? Зашто? . 

 

У купе уђе млад Македонац, плав, иде у Грчку. Нешто се жали на Грке. Од њега 

сазнасмо да је чуо преко радија да је данас покушан атентат на Киру Глигорова, лидера 

Македоније, подметнута је бомба испод његовог аутомобила, озбиљно је повређен.. 

 

Чудно, па ових дана је био у Београду и разговарао пријатељски са Слободаном 

Милошевикћем и челницина Србије. Односи Македоније и Србије би требали да буду 

традиционално срдачни и братски. 

 

Да ли је ово политички обрачун? Ко стоји иза њега? Да ли је ово упозорење Кири 

Глигорову?. Или његово дефинитивно избацивање из политике? .  

 

Ноћ  је топла, осећам мирисе југа, навиру сећања, љубазни сапутник Македонац ми 

показа некаква дискретна светла  у тамној ноћи која муњевито остадоше иза нас:`` То је 

Ђевђелија``.  

 

Македонци су јако слични Србијанцима, отворени, искрени, срдачни, али су 

Македонци још веселији и осећајнији. Срби су у Грчкој нешто као северњаци, повисоки  

светли, слично тако у Грчкој виде и Македонце,. Словени смо. 

 

Али нас наприример, у Аустрији виде више као црномањасте. А овај млади Македонац 

је изразито плав, као Немац, или Рус. 

 

Уђосмо у Грчку. Воз стаде у пограничном месту по имену Ејдомени. 

 

Овде ће нам се десити неочекиван непријатан догађај.  

 

Лалица ( надимак Радмила) је био пресретан, да дође и да се дружи са 

либертаријанцима на Скупу ИСИЛ-а у Атини, он се са некима дописивао, знају за 

његов допринос у публиковању књига Кена Скуланда Авантура Џонатана Галибла и 

др.Мери Рувварт, Исцељења нашег света. Ја сам им о њему дао хрпу података, Лалица 

је заиста необичан момак, одличан ђак Математичке гимназије у Београду, врло 

интелигтентан и поврх свега атлета. Његов сан је да оде у САД и да тамо студира, овај 

боравак би му била прилика да успостави контакте са људима отуда, који ће му помоћи 

да његов `` Амерички сан`` и оствари. 
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Наједном је наш даљи пут за Атину био онемогућен?. Лалицу је скоро ухватила паника. 

Гледао је у мене са разочарењем, као да сам ја крив?  

 

Ево шта се и како десило.  

 

У наш купе уђоше грчки цариници и погранични полицајци. И не тражећи пасош или 

било какав други документ, из чиста мира, како се то каже, се окомише на мене, као да 

сам окорели преступник крминалац. Скоро да ме свалише на под купеа. Скоро да ме 

вежу као да сам лопов или џепарош. На брзину и врло кратко, тек реда ради, 

прегледаше наше пасоше.  

 

Рекоше нам кратко и врло строго, били су запенушани, бесни, водимо вас у први воз за 

Македонију, који наилази за неколико минута. 

 

 `` Зашто``, питали су узнемирени  и разочарани Радмило и Душан Покорни, што је још 

више разјарило љутите царинике.    

 

Иво Серкел је адвокат, белгијски држављанин, Белгија је чланица ЕУ-Европске уније. 

Он је у почетку, из солидарности, одлучио да се врати са нама, почео је да гласно и 

нервозно протествује:`` Они су чланови ИСИЛ-а, идемо на Скуп ИСИЛ-а у Агини, они 

су тамо званично позвани, имам овде писмене позиве, ја сам држављанин Белгије, 

чланице ЕУ``. 

 

Грци су били немилосрдни, строго су нам наредили да пођемо са њима на суседни 

колосек да седнемо у први воз за Македонију. У одласку спазисмо Иву да се испружио 

на прашњивом тлу перона , као у кревету,  бесно узвикујући:`` Протествујем, кршите 

закон, одговараћете због тога``. 

 

Ми се укрцасмо за неколико минута у воз који наиђе, неко од присутних ми саошшти 

да су нас вратили због мене, помешали су ме са неким опасним криминалцем коме је 

забрањен улазак у било коју земљу ЕУ. 

 

Нисам био изненађен. Зашто би Грци тако поступили према мени, мој живот је 

испуњен искреним друговањима са Грцима?. Исчекујем крајњи исход, тек онда ће 

разумети о чему се ради?. 

 

Воз је сада јездио на север кроз топлу и спокојну ноћ. 

 

Грчка и  Грци, су сретан народ. 

 

Овде је сређена држава. Али тамо иза границе је Македонија, тамо почиње простор 

унутрашњости Балкана, то је нешто сасвим друго.  

 

Знам за то, и зашто је тако,. Проклето вековно наслеђе.  

 

Тамо се кољу. Бивша Југославија је утонула у поновну мржњу и братоубилачке ратове. 

Проклетство, дозвољавају да их други завађају. Тамо живе Словени. ``Јаки момци``, `` 

снагатори``, које други сажаљевају, или им се потсмехују,  
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Шта чинити, стално се питам? 

 

Лалица је био запрепашећен, дубоко разжалошћен и разочаран, био је убеђен да се 

неминовно враћамо  за Београд, и да нема ништа од његовог `` Америчког сна``.. Скоро 

да се помирио са тим?. Оборио главу тужно и ћути. 

 

Ја се нимало не слажем да од нашег пута у Атину нема ништа. То им рекох 

самоувереним гласом.  

 

Они подигоше главе, пиљећи упитно у мене, није им нимало јасно и логично, како ја то 

сада замишљам да ми упркос повратка у Македонију, ипак можемо продужити  пут за 

Атину?.  

 

Мобилисах све моје снаге, осврнух се око себе, спазих два млада Македонца, дремају 

безбрижно. Упитах их весело и пријатељски:`` Да ли овај воз пролази кроз Ђевђелију, 

да ли тамо стаје``? , узех намерно јужњачки нагласак, кога се сећам из детињства.`` Да 

стаје, за неколико минута ће Ђевђелија, стоји врло кратко``, рекоше насмејани и 

расположени. 

 

`` Силазимо у Ђевђелији, морамо однекле да јавимо нашима у Хотел `` Зафолија`` у 

Атини, шта се десило, да одмах интервенишу, да нас грчка полиција пропусти``, рекох 

им кратко. Узесмо наше пртљаге и стадосмо код излазних врата вагона. Композиција 

зашкрипа, чусмо кочници, воз стаде. 

 

Сиђосмо на малу железничку станицу, ту нема перона, стадосмо поред саме пруге. Око 

нас је дисала мирна летња ноћ, мирисао је  југ. Чули су се цврчци. Добро се сећам тога 

мириса и тих ноћних звукова. Као да сам се вратио својој кући?  

 

Варошица Ђевђелија је дремала, или сневала  у безбрижном спокоју. Исто онако као 

када сам био дете и живео у овој варошици сретне дечије дане.  

 

Југ је чудо, он људе чини безбрижним. 

 

Поред нас се нађе железничар. Искористих да га запитам:`` Да ли у Ђевђелији има 

хотел``, питам, али се сећам да када смо овде били 1941.године,  да није било никаквог 

хотела. Али од тада се много шта променило. Ту је и граница.  

 

Имали смо тако велику земљу. Сада смо је изгубили. Као када неко прода за багателу 

кућу, земљу и волове. Није крив народ.  

 

Железничар је био благонаклон, гледао ме је пријатељски:``Идите овом улицом право, 

после пар стотина метара ћете наићи на хотел``, показа нам руком. 

 

Нада нам се појави, живнусмо, нису нам потонуле све лађе, сви четворо кретосмо 

енергично и брзо кроз топлу ноћ ка хотелу. Варошица је спокојно сневала, у брзом ходу 

сам покушавао да препознам обрисе великих зграда дуванске станице, ноћ је била 

непрозирна, светла у становима су била погашена. Али сам осетио онај незаборављени  

дух мале варошице, мирних људи који воде своје безбрижне животе. Осећао сам душу 

њених уснулих становника. То су вредни и честити људи, лојални, поуздани ( том 1). 
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Док смо се приближавали хотелу, објаснио  сам им да је моја породица овде живела 

далеких година пре Другог светског рата, тачније 1939 до 1941, године, када сам имао 

непуних шест година ( том 1).  

 

Они су ишли ћутке иза мене, питајући се да ли је хотел отворен у ове позне сате? Да ли 

ћемо добити телефонску везу са Атином? Шта ће они тамо рећи? Ми смо сиромашни, 

како  ћемо надокнадити евентуалне  новонастале хотелске и друге трошкове? . 

 

``Изгледа да ћемо морати да се вратимо за Београд``? снуждено изусти Душан 

Покорни.  

 

Пред нама се указа прилично модерна зграда хотела. Хруписмо са улаза право у 

рецепцију, повећу просторију са наслоњачама. За шанком су нас посматрала радознало 

два средовечна човека. Изгледа да су мојих година. Исти су као и ми.  

 

Приђох им смешкајући им се опуштено и пријатељски, објаснивши  им  о чему се ради. 

Потрудих се да речи изговарам убрзаним акцентом, по јужњачки,.и узимајући локални 

општи  стил понашања, који ми је остао урезан у сећање,  још када сам овде био као 

дете. Замолих их да позову Хотел `` Зафолију`` у Атини, дадох им број телефона 01-

664-9002, и да када се тамо јави глас, да ми дају телефонску слушалицу.  

 

Зачас сам са друге стране жице имао господина Хуберта Јонгена ( том 4), једног од 

организатора. Када чу шта се са нама догодило, рече ми помало забринуто, да ће видети 

шта могу да учине за нас, да их држим у току даље еволуције . 

 

Ја сам рецепционисти објаснио о чему се ради, они знају да смо из Београда, где и 

зашто смо кренули, били су врло кооперативни и благонаклони. 

 

Обратих се опет насмејан  рецепционистима:`` Мој отац Милан Крсмановић је од 1938 

до 1941.године био шеф Дуванске станице овде у Ђевђелији, нарочито се сећам 

Глигора, он је био стражар ``(  том 1) 

 

Један до рецепциониста када чу ове моје  речи, устаде и скоро да поскочи радосно:``А 

бре Томчо, моји родитељи се сећају твога оца, а Глигор ми је род``. 

 

Даље су се ствари одвијале невероватном брзином, настао је невероватан и неочекиван 

обрт, врло  повољан за нас. 

 

Овај сав насмејан, што му је стражар Глигор род, ми приђе, ухвати ме за руку као да се 

знамо одувек:`` Хајте сви у мој ауто, ућићемо у Грчку, ту постоје пролази, знамо 

царинике, а даље се сналазите``. 

 

Сретни се нађосмо у Грчкој. Ми се дошаптавамо како даље, како доћи до воза, да ли ће 

нас цариници опет вратити?. `` Да уђемо у Грчку, па ћемо даље видети``, смирих их. 

 

Изађосмо из кола бескрајно захвални нашем македонском пријатељу. Он одби да нам 

наплати телефонски разговор и превоз. 

 

Из мрака се појави средовечан  наочит црномањаст човек. Обрати нам се на чистом 

српском језику:``Улазите у комби, возим веш на прање у Солун, тамо смо за сат и по``.  
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Нађосмо се ујутру на железничој станици у Солуну, љубазни власник комбија нам је 

узео минималну накнаду за превоз.  

 

Солунска железничка станица је нешто друго од наших железничких станица, 

модернија, новија, опремљенија, али ипак  у њој лебди нешгто од забитих балканских 

постаја, у возове улазе путници не баш онако флегматични као у Белгији, ипак и овде је 

путовање возом нешто узбудљиво и изазовно, у сусрет непознатом. Ипак се овде осећа 

јак утицај Европе, Грци су причљиви, али су у возовима одмерени  без излива емоција и 

непотребних речи. 

 

Били смо забринути да ли ће уважити наше карте и како ће интерпретирати прекид 

путовања од границе до Солуна.  

 

Ушли смо у воз, наиђе кондуктер, узе карте и поништи их без икаквог коментара. 

Одахнусмо са олакшањем. Радмило је био истински сретан. Гледао је у мене са 

поверењем.Успели смо, стижемо у Атину. И то без закашњења. Да ли ће се остварити 

његов `` Амерички сан``? 
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-  

 

У најбољем расположењу и нестрпљивом исчекивању, воз стиже ујутру на железничку 

станицу у Атину. Такси нас је зачас довео пред Хотел``Ззафолију`.где су нас дочекали у 

најбољем расположењу Винс Милер. 

 

 

 



466 

 

  
Винс Милер. Председник ИСИЛ-а.у разговору са гостом из Литваније. 

 

Мери Лу Гачер и Хуберт Јонген.  

 

Нису нас запиткивали о неприлици са цариником, вероватно им је све испричао Иво 

Серкел. Ипак сам им ја укратко испричао целу причу. Задовољно су се смешкали. 

 

-  

Мери Лу Гучер. 

 

 

Илија Илијевски је већ стигао, Радмила, мене и Илију Илијевског одведоше у повећу 

собу, Душан Покорни  је смештен у собу са средовечним Американцем.  

 

Све је овде унапред одређено и промишљено. Организација је на највишем нивоу. Као 

да је свугде присутна нека невидљива рука. 

 

Срели смо Стивена Брауна који нам приђе обрадован.  

 

Он је необична личност. Били смо задивљени са колико умешности и успешности је 

увече анимирао и водио донаторски скуп прикупљања добровољних прилога.  

 

ИСИЛ-у је хитно потребан новац донатора да покрије трошкове Конвенције, који су 

непредвиђено премашили очекивања.  

 

Своју улогу је Стивен одиграо зачуђујуће успешно. Био је у свом елементу, савршено је 

баратао кључним аргументима, био је у пуној форми, самоуверен и расположен, 

насмејан и пун позитивне енергије. Откривам да је он шоумен и забављач. Свака 

његова  реч је била права, држао је у руци  некакве безначајне крпице, текстове, нудио 

их и описивао,. КО ЋЕ ВИШЕ ДА ДА?.  
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На крају је испоставило да је у препуној повећој сали  било подоста оних који су 

покуповали те стварчице. Стив је од присутних искамчио повећу суму новца. 

Директори ИСИЛ-а су били радосни. 

 

У малој пекари преко пута хотела сам у пролазу срео Швајцарца Томаса Рабита, кога 

сам упознао у Попраду јула 1992, препознали смо се и весело поздравили. У холу и на 

састанцима сам срео још неке либертаријанце, које сам имао прилике да упознам у 

Попраду.  

 

Госпођа Труд Бломсој је Норвежанка. Врло је занимљив њен менталитет.  

 

Норвежани и Срби гаје традиционално пријатељство. Ту постоје вероватно извесне 

историјске и политичке споне, али ја сам склон да ту препознајем још неке друге 

садржаје, који на неки необичан, немушти, флуидан начин, зближавају Србе и 

Норвежане.  

 

Срби су искрени и осећајни, умеју да буду лојални . Овакве особине сам открио и код 

Норвежана сусрећући у протеклим годинама поједине од њих. Они су Скандинавци, 

значи народ са севера Европе. Али се разликују од Швеђана. Ако су Срби, по некима, 

Руси Балкана, онда су Швеђани Немци Скандинавије. А не Норвежани, који су мекши 

од Швеђана, они су као и Швеђани Германи, али је та етничка присутност код 

Норвежана, тако ми се чини,  на неки начин ублажена  Они су мирољубиви и разумни, 

скромни, за разлику од Швеђана некако су скрајнути, у суровој природи фјордова и 

отвореног северног мора. У таквом необичном природном окружењу, људи су упућени 

једни на друге, уважавају се,  подржавају.  

 

Да ли је то северњачки мистицизам? 

 

Иако већ дуго година живи у Орегону у САД, госпођа Бломсој чува у себи, тако ми се 

чини, изворни норвежански дух. Орегон је, имам утисак на географским координатама 

које су као и Норвешка?. Она је висока и витка, витална, имам утгисак да је поборник 

здравог живота,  и да цени оне који се слично понашају.  

 

Американци уважавају прагматичне и енергичне, оне који зацртају циљ и енергично му 

следе. 

 

Она ми је казала једанпут да су њени пореклом из Француске, хугеноти, одакле су се у 

далеким вековима уклонили у Норвешку пред верским прогонима. Врло је 

интелигентна и пуна врцавог духа. Шармантна је, чини ми се да је сретно удата.  

 

Указала нам се прилика да једно вече проведемо заједно, изашли смо у Атину, 

привукао нас је пријатан грчки ресторан. Наручили смо мусаку и вино. Причао сам јој о 

мојим пројектима за даље публиковање либертаријанских књига.  

 

О политици ни речи. 

 

Изашли смио да прошетамо улицама. Атина је на обали Средоземног мора, прави 

Медитеран. Нешто у ваздуху постоји као у Дубровнику, и у Италији. Неописиви шарм 
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Медитерана,  мириси јужног растиња, романескне зграде и катарке, људи и жене. 

Изазови  које нуде улице и пролазници.  

 

Овде људи уживају у животу и животним радостима. Као да сам студент у 

Дубровнику? 

 

 
Атина. 

 

Наша шетња се брзо завршила, узели смо такси. Шофер када је сазнао ко смо, осуо је 

паљбу на Американце, и ЕУ, окривљавајући их без длакле на језику за распад СССР-а, 

Чехословачке и Југославије.  

 

Ћутао сам. Шта ја ту могу урадити?:  

 

Упознао сам и средовечног Норвежанина који се зове Ола, он је плав и виск, витак, али 

врло мужеван. Тако близак духом. Бави се туризмом, послује са острвом у неком 

фјорду у Норвешкој, где се скупљају млади и тамо летују и одмарају се. 

 

Скоро сам се сударио на улазу у салу хотела са младим Јеврејином из Русије, 

разговарали смо на руском језику. Имамо идентичне ставове,  када се сусретнемо 

пријатељски ћаскамо. 

 

На истом месту где сам упознао овог симпатичног  младог човека из Русије, на прагу 

сале сам срео још увек шармантну даму, мада неколико година старију од мене,  то је 

била поменута госпођа Барбара Бранден, тада сам добио и њену књигу о Ејн Ренд ( 

Напомена: Сличну књигу о Ејн Ренд, али коју је написао њен разведени супруг  

господин Натаниел Бранден, сам добио тек  априла 2010 . године, за време посете 

америчког либертаријанца Џошуе Београду). 

 

Радмило се зближио са сином власника хотела ` Зафолија``, који му је показао и 

најмање просторије хотела, био је задивљен знањем и стручношћу Лалице, који се 

показао као познавалац не само компјутера, него и електрике, санитарија, 

грађевинаских услова,  

 

Када бих навратио у собу, затицао бих Лалицу  како поред отвореног прозора вежба и 

прави склекове. Он је навикао на физичку рекреацију и мора да одради своје. Овај 

младић, скоро тинејџер, својом необичном  надареношћу и физичким изгледом  плени 

пажњу присутних.  

 

Био сам убеђен да ће он , који је врло сналажљив, успоставитги корисне контакте са 

присутним Американцима, који би му могли бити отскочна даска за одлазак у Америку 
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( Напомена: Он је убрзо, чим је завршио Математичку  гимназију у Београду, отишао за 

Америку, заједно смо писали писма, где је касније остварио бриљантну каријеру. Био је 

један од најбољих студената на факултету, сада 2015.године је на челу компјутерских 

служби једне велике међународне корпорације). 

 

У холу хотела сам био врло изненађен да сретнем дугогодишњег пријатеља Џозефа 

Лончара ( томови 3 и 4). Нисам га видео годинама. Није се много променио. Он има 

пословне контакте са грчким бизнисменима. 

 

Душан Покорни се зближио са средовечном Американом. Видео сам га у холу како је 

чека да дође на састанак са њим. `` Није дошла``, рече ми помало разочарано. 

 

Посетили смо Акропољ, а једно узбудљиво вече провели на обали мора. Било је топло, 

али је са мора дувао прохладан ветар. 

 

 `` Винсу Милеру је спала перика, одувао је ветар`` , смејао ми се гласно у лице помало 

еуфорични Иво Серкел. Он уме бити понекад неконвенционалан. Можда је управо  у 

томе његова драж. Он је врстан козер и забављач. И својим неочекиваним , и понекад 

пикантним упадицама, и гестовима, стварао би пријатно расположење. 

 

Ушли смо пред ветром у салу у ресторану. Дешавало се нешто необично. Неко је већ 

био испред шанка поставио два састављена повећа стола.  

 

Зашто, питам се.? Убрзо сам схватио о чему се радило. 

 

Шармантна Мери Лу Гучер, брзо се упути ка столовима испред шанка, у ходу је 

скидала јакну са свога женственог тела, показујући дискретно своје дражи, баци у 

буџак јакну, можда су неки очекивали  исгинску представу стрип тиза. Придржавао је 

док се пела на сто Хуберт Јонген.   

 

Док је стајала на столу, гледала је у салу за столове препуне либертаријанаца, машући 

рукама присутнима, као да је позивала партнера, који ће јој се прикључити у њеној  

узбудљивој представи. Као на филму. Америка и Американци!  

 

Сетих се њене изненадне тачке последњег дана Конвенције јула 1992. године, у 

Попраду, кад је увече пред свима заиграла са Томасом Рабитом, вртела се као чигра, 

савијала до земље, вероватно је она играла балет, тада сам размишљо.  

 

Можда ће сада одиграти сличну соло тачку? Можда јој треба партнер.  

 

У сали завлада тајац. Иза једног стола се нагло подиже Илија Илијевски, члан наше 

делегације, брзо се упути ка Мери Лу. Он је сличних година као ја, изразито плав, 

снажан је, био је у младости  омладински првак  Македникје у пливању, још је виталан , 

приђе столу, хитро се попе, скоро да заскочи на високи сто у ходу, Мери Лу му пружи 

љупко руку. 

 

Када се Илија  усправи на столу уз Мери Лу, у сали је настало невиђено весеље, зачули 

су се урнебесни узвици, пљесак. Најупечатљивију тачку у овој необичној представи  је 

извео управо Иво Серкел, који се изненадно попе на столицу његовог стола, и ван себе 

од напада радости и смеха, је узвикнуо два пута:` Хајл Хитлер``.  
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Враћали смо се возом за Београд, сви смо били задовољни. А понајвише Лалица, он је 

убеђен да ће убрзо бити у Америци. Док је воз јурио ка северу, ка Македонији,  лево од 

нас су  се назирали плави обриси повисоких планина. 

 

 `` Које би то могле бити планине``, упитах Душка Покорног, показујући руком у том 

правцу. Иза нас су седели неки људи, већ постарији, један до њих ми се окрете 

пријатељски се смешкајући: `` Јонос`` .( Јонске планине). 

 

 
Олимп. 

 

Овај наш сапутник разуме наш језик, закључио сам., 

 

Када смо се вратили у Београд, сазнао сам да је један од кључних преговарача у 

остваривању мировног споразума, Ричард Холбрук, дипломата из САД, прогласио 

двомесечно примирје у Босни и Херцеговини. До тог дана, офанзива удружених 

бошњачко-хрватских снага свела територију Срба на мање од 50% територије Босне и 

Херцеговине. 

 

Грчка је укинула ембарго БЈР Македонији, након што је ова прихватила да 

промени заставу и званично се обавеже да нема претензија на грчку територију. 

 

28 октобра избија пожар у бакуском метроу, у којем је погинуло преко 600 људи, а што 

је највећа несрећа у историји подземних железница.  

 

Збуњује ме да у САД још постоје масовни протести Црнаца. .Одржан је "Марш милион 

људи" у Вашингтону за права црнаца.  

 

30 октобра је   у канадској провинцији Qуебеq одржан уставни референдум на коме је 

тесна већина грађана одбила предлог о независности од Канаде. А Францускиња Жан 

Калмент достиже потврђену добу од 120 година и 38 дана, поставши најстарија особа 

која је икада живела на свету. 

 

-2 новембар 1995.године.Жарко Арсић ( томови2-4) ме ухапсио у просторијама 

Радио Поноса. 

Овај поступак, једно време нераздвојног друга из студентских дана , и члана Савета 

Покрета за заштиту људских права, ме је не само забринуо, него и дубоко раз жалост 

ио. Доживели смо толико заједничких тренутака и пријатељских дружења.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
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Познате су ми његове досадашње пучистичке намере у нашој организацији, чему ја 

нисам придавао иоле значајнију пажњу, али ово сада је нешто друго.  

Одржали смо наш састанак у просторијама Радио Поноса у улици Џорџа Вашингтона,  

недалеко од Бајлонове пијаце. Жарко и Вељко Вукотић су до почетка састанка били 

због нечега нервозни. Када су ме гневно запитали:`` Колико су ти долара дали у Атини 

твоји Американци``?, није ми било тешко да схватим узроке њиховог гнева. 

Скочило их је неколико, на челу са  Жарком, и угурали су ме у једну омању просторију, 

Жарко је пред свима извадио своју легитимацију припадника ГСУП-а Београда,  коју 

ми је и раније покзивао, казавши  ми : `` Ухапшен си``.  

Без обира што су ме убрзо ослободили,  на делу је био дрзак силеџијски поступак.  

Иако сам знао да је то Жарко урадио невољно, по наредби његових претостављених из 

ГСУП-а Београда, ипак сам био принуђен да против њих поднесем Кривичну тужбу 

Првом општинском суду. 
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-Новембар 1995.године. 

5 новембра је Живорад Миновић, директор компаније "Политика", приведен у полицију 

и за то време смењен - наследиће га Хаџи Драган Антић.  

6 новембра сам се обратио госпођи Барбари Бранден, коју сам срео у Атини октобра 

ове године ( уз напомену да је ово пројекат писма, дотеран текст на еглеском сам 

загубио:: 

-9 новембар 1995.године. Допис професора Кена Скуланда Милану Панићу. 
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Професор Скуланд је упутио приложени допис Милану Панићу, председнику ИЦН 

Галеника, предлажући му да буду испоштована моја права. и да буде решен мој 

стамбени проблем.  

 

                                                                                                                                                         

21 новембра је после тронедељних преговора, у америчкој војној 

бази Дејтон потписан мировни споразум који је окончао рат у Босни и Херцеговини. 

Споразум су потписали Слободан Милошевић, Фрањо Туђман и Алија Изетбеговић. 

По овом споразуму, БиХ је подељена на два дела: муслиманско-хрватску 

федерацију и Републику Српску.  

                                                                                                          

Дејтонски споразум. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%BE_%D0%A2%D1%83%D1%92%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
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БЈР Македонија је постала чланица Европског савета.  

У Србији се за ово време дешавају нова политичка превирања и прегруписавања. 

Формирана је Демократска алијанса  коју чине ДС, ДСС, Саборна народна странка 

и, Српска либерална странка.. Главни одбор СПС - разрешени функција Борисав 

Јовић, Михајло Марковић и Милорад Вучелић. 

Врховни суд Аргентине је наложио изручење  Ериха Прибкеа , бившег капетана 

СС.   

21 новембра сам поднео Четвртом оштинском јавном тужилаштву Кривичну пријаву 

против поменутог Златка Перишића. Будући да су наша потраживања регулисаиа, наши 

нажалост поремећени односи ће ипак накнадно бити поправљени. 

  

 

 

Моје животно начело је не замерати се, и не стварати омразе. 

 

4 децембра.сам факсом обавестио ИСИЛ да су преводиоци књиге Авантуре Џонатана 

Галибла спремни да почну са радом. 
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Ништа ми није друго преостало, него да закључим да морам наћи врло квалификовану 

особу, која перфектно говори енглески, и да је у исто време књижевни преводилац. У 

реализацији ове идеје ми је помогла Вјера Витошевић, ова честита и часна Црногорка 

ме је упознала са Јеленом Срећковић, младом црномањастом женом. Јелена ме је  у 

правом смислу речи спасла, превод је урадила савршено, а будући да сам се истрошио у 

покушајима превођења, ова млада племенита жена је испољила велико разумевање , и 

помогла ми је да се не обрукам. 

 

На слична искушења сам наилазио и приликом превођења на македонски, хрватски, 

словеначки и албански. Када се ради о македонском преводу, разговарао сам са 

македонским новинаром Томиславом Аврамовским, са новинарима Бранком 

Петровским, Душицом Илин, и неким другим, на крају сам се договорио са Елеонором 

Конецки.  

 

Превод на хрватски су обавили професор Филозофског факултета у Београдау Мате 

Лончар и његова супруга, упознао сам их и стекао утисак да се ради о моралним и врло 

стручним сарадницима.  

 

Словеначког преводиоца сам пронашао преко Срба запослених  у Словенији. 

 

Одајем признање Мирославу Орачићу из Хрватске, који ми је помогао у превођењу 

књиге професора  Скуланда на хрватски језик. 

 

А требало је пронаћи издаваче, и штампаре. Матица македонска је била издавач 

македонске верзије.  

 

Јовица Шумуликовски из Београда, пореклом Македонац, ми је био врло користан 

сарадник у јефтином и квалитетном  штампању ових књига. 

 

Морао сам се сналазити како да примерке оштампаних књига дотурим у Македонију, 

Хрватску и Словенију. Установио сам да је легални пут возом немогућ, јер су царине 

прескупе и администрација дуга и врло компликована. Снашао сам се, отишао сам на 

аутобуску станицу и замолио шофере аутобуса који иду у тим правцима, да пренесу по 

двадесетак примерака,  частио бих их. 

 

То је био мукотрпан посао, који је узимао време, енергију и новац, али сам ја то урадио 

са задовољством и осећањем обавезе да обавим савесно и стручно ове задатке и  

оправдам поверење мојих либертаријанских пријатеља, који се боре за исте идеале као 

и ја. 

 

 

 



476 

 

 

 

 

-Децембар 1995.године. 

 

4 децембра је ЕУ суспендовала санкције СРЈ, а 12 децембра Ксавијер Солана 

 постаје генерални секретар НАТО-а.. 

 

Наоружани људи су упали у београдски "Бел Пагетте", Богољуб Карић преузима 

фирму за пејџере.. 

 

Амерички авион "боинг 757" са 164 путника и члана посаде, који је летео 

од Мајамија ка колумбијском граду Кали, срушио се у планинама 

југозападне Колумбије. Несрећу преживело четворо људи и један пас. 
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1996.година.  

 
 

 
-1996.година. Књига професора Кена Скуланда `` Авантуре 

Џонатана Галибла`` издата на хрватском језику.  

Croatian 

  

Tomislav Krsmanovic, Nas glas, Zagreb, Croatia, 1996.  For the print 

edition contact Tomislav Krsmanovic or, for a free download of the 

electronic edition.     

 

Данас ме срете на Тргу Републике познаница са Аде, у пролазу ми 

добаци:`` Смејеш се и када си сам, и када идеш улицом смејеш 

се``. Насмејах се на те речи. Она у брзом ходу, одлазећи, као да ме 

поздрави: `` Нит` се параш, нит` се шпараш``. 

Важим за непоправљивог оптимисту.Мој покојни деда Василије 

Поповић ( томови 1-4) , је важио за човека који када иде улицом 

да се смеје, као да разговара сам са собом. А био један од 

најбогатијих и најумнијих људи у томе делу Босне. 

Водим здрав живот. 

Станујем у Мажуранићевој улици број 3, ова улица после сто 

метаар од мога стана даје на Дунавски кеј, сваки дан шетам, мада 

често увече.  Ходам брзо поред самог Дунава, широке и моћне 

реке, раширила се у недоглед као да је ово морски залив. Спустим 

се до стазе која иде поред саме површине велике реке, дишем, 

дубоко.  Осетио бих увек већ током шетње да ме обузима плима 

снаге. 

Помисао на сутрашњи дан је радостан. Када легнем у кревет, 

једва чекам да сване нови дан. То ће за мене биги дан нових 

остварења, нових подвига. 

Убеђен сам у исправност и рационалност онога што чиним. 

Браним се, трудим се да подржим оне који нам се обрате,  

највењће ми је задовољство да људима отворим очи, да их 

освестим, просветим. Са тугом повремено схватим да сам 

немоћан да будем на корист најближим онолико колико бих хтео. 

Увек тада помислим, ово што сада чиним је записано, једног дана 

mailto:Pokret@EUnet.yu
mailto:Pokret@EUnet.yu?subject=Albanian%20electronic%20edition
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ће то бити књига. 

Процењујем да ће оно што чиним дати резултате, и то ме 

испуњава надом и вером  будућност. Склон сам да ствари увек 

посматрам са њихове лепше стране, да тако сам себи објашњавам 

поједине животне догађаје и стварност, и да изналазим, решења.  

Не мирим се са поразима. 

Упорно тежим зацртаном циљу. А те циљеве сам поставио на 

основу проучавања, већ двадесетак година сваки дан уписујем 

шта треба урадити, имам свеске дебелих картонских корица.   

Разрадио сам стратегије како да остварим циљеве, направим 

планове, дефинисао ресурсе.  

Радим методично и упорно. 

Здрав сам органски, духовно и душевно. Потичем из здраве 

породице.  

Претурио сам у живоу свашта преко главе, нисам никада и 

ниједном клонуо нити се помирио са поразним исходом. Научио 

сам да се борим, и да верујем да ће бити боље. Верујем у судбину, 

али народ каже: Ко се сам помаже и Бог ће га помоћи. 

Овде у суседству осматрам  оне које свакодневно сусрећем. 

Поједини од њих зачас се смежурају и постарају, орону, од 

средовечних, наједном постану скоро старци. Не крећу се, не 

шетају, по васцели дан зуре у телевизијски екран, пију кафе, 

пуше, једу масну храну. А данас је већину са свих страна напао 

стрес. 

 

У бригама су, већина је склона депресији. 

 

Довољан је грип, или блага прехлада. Настају озбиљније 

здравствене компликације. На то се надовежу посете лекарима, 

болницама. 

 

Од како сам сусрео либертаријанце на скупу ИСИЛ-а у Попраду у 

лето 1992.године, добио сам велику наду. Успех у публиковању 

либертаријансих књига на балканским језицима  ми је улио 

посебно  и изузетно самопоуздање, преда мном су се отворили 

нови светли хоризонти оптимизма и вере у бољу будућност. 

 

  

-Јануар 1996.године. 

Златко Перишић одбија да испоручи исправне примерке оштампаних књига. 

Видео сам на брзину неке од њих, на свакој страни сам установио велики 

број грешака. Овакве књиге су неупотребљиве, како ћу их послати 
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професору Скуланду?. Ако то види, изгубићу углед у његовим очима. То 

никако не смем дозволити. 

Знам добро да он нема ништа против мене, од почетка смо били успоставили 

врло пријатељски и искрен однос, наједном је почео да се мења. Схватам 

одавно да је он уцењен, да је због сарадње са мном изложен притисцима 

Милошевићевих власти. Они су њему казали да сам ја амерички човек, агент 

ЦИА, да штампам субверзивне књиге, да је ИСИЛ организација која ради за 

ЦИА. 

Послао сам цео досије Иви Церкелу ( том 4), белгијском  адвокату који живи 

у Бриселу. ИСИЛ ми предлаже новог преводиоца, извесног Зорана 

Милутиновића из Београда. 

Уложио сам много труда да преводе ових књига на балканске језике урадим 

што могу боље, али бих на сваком кораку наилазио на необичне неприлике.  

Радмило Рачић, један од најбољих ђака Математичке гимназије у Београду, 

син блиског рођака Слободана Рачића ( томови 1, 2, 3 и 4), после повратка са 

Конвенције ИСИЛ-а у Атини, са новим еланом ради на компјутерској 

припреми Авантуре Џонатана Галибла професора Кена Скуланда и 

Исцељење нашег света др. Мери Руварт, на македонском.  

Он жели да иде у САД на студије, и већ је успоставио врло значајне контакте 

у Атини и путем интернета. Радмило је истински вундеркинд, изузетно 

надарен, дисциплинован и методичан, оно што науми то и уради.  

Али се са штампом књиге Исцељење нашег света на македонском језику, 

десило нешто што ме је забринуло. Он ми је предао компјутерску припрему 

књиге на паусима , и казао да је све у реду. Убеђен сам да је тако и било.  

 Али када сам добио оштампане примерке књиге, установио сам 

да се изнад појединих страна појављују редови којима није тамо 

место. Показао сам то Радмилу, он ми је ставио пред очи копије пауса, 

тога у њима није било, значи грешка је била до штампарије.                                

А штампар се правда да је тако било у паусима. Нисам имао други 

избор него да те редове избришем, а то је огроман посао, који ја нисам 

способан да урадим. Морао сам да се обратим за помоћ копирници да 

то исправи колико може. Пропуст је био ублажен,  али није био 

отклоњен. О томе сам обавестио ауторку др. Мери Руварт.                                                                                                      
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 У вези са књигом др.Мери Руварт, десила се још једна 

неприлика, дошло је до малог неспоразума са Елеонором Конеском и 

до расправа у вези њеног превода на македонски, што сам ја на крају 

ипак успео да превазиђем.                                                                                              

Милошевићев поредак је и овај мој рад са књигама, узео као повод да 

ме јавно обележи као ``страног плаћеника и издајника``, због чега су 

настали нови атаци на моја права и имовину.Било је и других 

неприлика, са издавачима, преводиоцима, онима који су штампали, 

лекторима и коректорима, и рецензентима.                                                               

О овим неприликама  сам редовно обавештавао професора Скуланда, 

знао сам да ме он разуме, увек је испољавао стрпљивост и савршено 

разумевање врло деликатних околности у којима сам радио у 

Београду. Тако да наша сарадња није ниједног тренутка била доведена 

у питање, или да је на било који начин долазило и до најмањег 

његовог губитка поверења у мене и мој рад на књизи.        

 Био сам задовољан да дођем до сазнања у овој вишегодишњој 

сарадњи са ИСИЛ-ом, да ме они савршено разумеју, и уважавају, и да 

у мени увиђају поузданог и поштеног сарадника. Њих је посебно 

импресионирала моја лојалност према ИСИЛ-у, и у исто време  и 

према отаџбини Србији, Југославији. Никад нисам чуо од њих била 

шта лоше о Србији  и Србима, било какав коментар о Косову који би 

држао страну Албанаца. Схватио сам да је то и због мене, био сам 

поносан због тога.                                                                                         

ИСИЛ-у сам се придружио 1992. године у Попраду, јер сам од њих 

очекивао заштиту од прогона власти у Београду, увиђајући да је ова 

организација која окупља виђене интелектуалце из целог света, склона 

да поштује изворна начела индивидуалних  људских права, и да не 

критикује само повреде права широм света, него да уме без длаке на 

језику да осуди и америчке власти. Пример за ово је приказана оштра 

осуда коју су изрекли америчкој полицији због обрачуна са 

припадницима заједнице Вако.                                                                          

У Босни и Херцеговини долази не само до сукоба између Муслимана 

и Срба, него и до међусобих обрачуна и са Хрватима. Прво је 

полиција из западног Мостара убила муслиманског младића. Потом је 

у Мостару убијен полицајац Хрват, након што су пре два дана рањена 

два муслиманска полицајца, настала је пуцњава у граду. 
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Мостар. 

- 

 

 

-Јанаур 1996.године. Писма госпође Труд Бломсој. 

 

 3 јануара ове године Труд  Бломсој ми је послала занимљиву књигу Нобеловца Фр 

идмана-`` Free to choose``.  

 

6 јануара ми саопштава поново да ступим у контакт са Елијем Визелом , препоручује 

нове преводе, и послала ми је неколико занимљивих новинских текстова о рату у 

Босни.  

 

Изгледа да неки повлаче паралелу између геноцида у Руанди и Бурунди и ратова у 

Југославији. 

 

`` Како је то тужно да неки моћници због жеђи за влашћу разарају неке земље``, каже 

она у овоме писму. 

 

 Она ми редовно шаље писма од лета 1992.године, после ИСИЛ конвенције у Попраду ( 

том 4). Писма госпође Бломсој, плаве, витке и високе Норвежанке која се доселила у  

државу у САД, су за мене од тада била истинско охрабрење и подршка да истрајем.  

 

Она важи за неку врсту спонзора, живи са супругом у Орегону. Вероватно су изабрали 

Орегон за њихово одредиште у Америци, јер је ова америчка држава изгледа сличне 

климе као и Норвешка. 

 

Када сам је видео по први пут у Попраду, запазио сам је по њеном необичном наступу, 

не само привлачна средовечна жена, него оно што је највише привукло моју пажњу су  

њена отменост и достојанствено држање. Не припада она ономе слоју садашњих 

младих генерација серијских Американки, које тако личе  једна на другу, понетих 

валом феминизма и јагмом за материјалним статусима у браку, породици, професији, 

она има душу и врло јаку дистинктну личност.  

 

Она је племенита-закључио сам. 
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Због свих тих особина сам је истински уважавао и поштовао. 

 

Када сам у разговору са њом сазнао да је Норвежанка, тек тада сам схватио, откуд њена 

духовна  разлика у односу на поједине Американке.  

 

Па Америка је се тако нагло изменила, то сам спомињао у претходним томовима, 

нарочито је све кренуло убрзано после убиства председника САД  Џона Кенедија 

1963.године.  

 

Не само да се тада почела убрзано да мења Америка, него и цео свет!.  

 

По мени, нарочито су се изменили Американци, амерички народ. За мене су 

Американци били као холивудски филмски глумци, отмени и привлачни, 

достојанствени, са јасним личностима, сретни људи.  

 

Касније су постајали другачији. Све ми се чини да амерички свет почиње полако да 

личи на оне из Источне Европе? 

 

Госпођа Бломсој за мене оличава ону претходну, достојанствену Америку, не по 

годинама, она је у најлепшим годинама, него по своме снажном достојанственом и 

отменом духу. 

 

Вероватно је она таква, јер је у Америку дошла из Норвешке.  

 

А Норвешка је за мене нешто врло посебно. Гурнута у север Скандинавског 

полуострва, иза фјордова, или дубоко увучена у ледене просторе који се губе ка 

крајњем северу Европе, Норвешка је за мене врло носталгична земља.  

 

Норвежани су другачији од Швеђана. Швеђани су строги, потсећају ме на Немце 

Скандинавије, док су Норвежани умеренији, и непосреднији, осећајнији.  

 

Како када су Норвежани били сурови викинзи?  

 

Упоређивао сам шведске и норвешке народне песме. Разлика је осетна. Гледао сам 

норвешке и шведске филмове, то су као два помало духовно удаљена  народа, иако су 

суседи, па они су близу физички. Али су Швеђани били кроз историју повремено 

освајачи Норвешке. А `` Велики брат`` Немачка је окупирала Норвешку за време 

Другог светског рата, тамо су Немци слали заробљенике из Југославије.  

 

Толике приче сам чуо до наших јадних људи који су били заточени на далеком северу 

ове земље, сви до једнога су истицали племенитост Норвежана, који су када год је то 

било могуће, им пружали било какву подршку, барем лепу реч и осмех симпатија и 

људске топлоте. 

 

Читао сам Хенрика Ибзена, видео понеки норвешки филм, или упознао поједине 

намернике из ове северне земље. Увек бих се зачудио откуд таква сличност између нас 

одавде са југа Европе, са тим далеким Норвежанима са крајњег севера нашег 

континента?  
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На мене је нарочит утисак оставио писац, норвешки нобеловац Кнут Хамсун, мада су 

ми његови  политички ставови и трновита прошлост ( био је дуго година насилно 

интерниран у психијатријски азил) нејасни. Он приповеда тако јасно, из срца, осећајно, 

народски, а тако мудро. Као да је наш човек. 

 

Она ми је једном споменула да су се њени доселили у Норвешку негде из Француске, 

да су били Хугеноти. Годинама ми је писала,  охрабивала ме, признајем себи да је 

госпођа Бломсој имала на мене изузуетан утицај да преводим либертаријанске књиге. 

 

У њеном писму од 10 децембра 1995.године посаветовала ме је да успоставим контакт 

са Елијем Визелом, кога она лично познаје. 

  

29 јануара сам објаснио Кену Скуланду неприлике са земунским издавачем и  

штампаром, и како иду преводи његове књиге на хрватски, македонски и словеначки.  

 

Од нашег сусрета у Попраду августа 1992. године, сам користио преписку да га 

постепено упознајем са неприликама које одавно доживљавам, покушао сам да му 

дочарам нечувену мржњу и охолост овдашњих власти, разарање невиних људи, 

корупцију, безакоње, краљевство хаоса и метежа, како ми кваре писаћу машину, 

искључују телефон, проваљују у стан, прогоне моје блиске, изнурују, отимају.  

 

Уствари, хтео сам да  му дочарам крајње тешке околности у којима радим на преводу 

његове књига. Он је добро схватио да се то одражава и на моје издавачке пројекте, да 

неко успорава, саботира. Кен је иузетно интелигентан, образован и искусан, професор 

америчког престижног универзитета, био је специјални саветник председника САД 

Буша Старијег. Такав човек изузетно познаје политику и политичке односе у појединим 

земљама. 

 

Он ми је изразио разумевање, и да је задивљен, да упркос тако тешких околносги 

обављам задатке како треба. 

 

 

-1996.година. Сеоба у Пожешку улицу број 81, пети спрат. 

 

Мама, Валерија и мала Теодора ( у међувремену се Валерија развела од њеног мужа 

Саше, Теодориног оца), су продале стан у Молеровој улици, и купиле стан на Бановом 

брду, на адреси Пожешка број 81. 

 

Забринут сам за све њих, криминалци у Београду држе под контролом трговину 

некретнина, нарочито су бацили око на ову улицу препуну комфорних станова, а на 

врло атракивној београдској локацији. Преко пута њиховог стана у Молеровој улици су 

се изненада појавиле особе врло сумњивог понашања и поставиле локал, у коме су се 

ноћу окупљали млади. Чула би се музика до касно у ноћ, повремено би настајала 

несносна галама, а било је и туча, вриске и јаука, и интервенције полиције.  

 

Преплашени станари су ћутали.  

 

Навратио сам једно вече у овај кафе, који се изненадно појавио тамо где му уопште није 

било место. Загледао сам особље, конобаре, оне за шанком, видео сам и власника. 

Шуњали су се некакви обријани, улазиле су и излазиле нервозне и узнемирене и 



484 

 

раскалашне девојке, уђоше два обријана, седоше за мој сто без да запитају да ли је 

слободно.  

 

Није ми било тешко да брзо схватим да је овај кафић у рукама београдсог гангстерског 

подземља, младих похлепних мафијаша. 

 

Омладина је у дубокој кризи идентитета, није мало оних који су на странпутици, 

склизнули у алкохол, дрогу или криминал. Њихов сан је да лако и брзо дођу до новца. 

Сваки од њих снева да постане власт и тајни атент. 

 

Сазнао сам од неких суседа да су поједини власници станова због овога кафића и 

његових појединих асоцијалнх посетиоца, брже боље продали станове да побегну, и да 

нађу мирнији и безбеднији део града. Сазнао сам од једног од њих, да су били 

принуђени да стан продају испод цене. `` Чини ми се да су они и отворили тај локал да 

отерају станаре, да продају станове испод цене``, казао ми је тада резигнирано. 

 

Мама ми је понекад забринута и смркнута причала да сада због испада и буке у том 

кафићу немају ноћни мир, да им смета бука, и да се плаше насилничих поступака 

алкохолисаних проблематичних јаких момака.  

 

Чини ми се да је и то био један од разлога да и они одлуче да продају стан и да се 

одселе у мирнију Пожешку улицу.  

 

Питам се да ли су у таквој нервози и журби, можда пребрзо продали стан испод 

тржишне цене? Посебно ме брине, како ће мама са њених 82 година, иако је врло 

витална за њене године,  бити у стању да се пење сваки час на ту висину?. Јер је мама  

стуб породице, живе од њене пензије, она купује, кува, пере, брине о малој Теодори. 

Као што се бринула о Валерији када је била мала. ( томови 3 и 4). 
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с ` лева на десно Валерија, Милан, Ксенија и Влада. Прослава Милановог другог 

рођендана.. 
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-1996.година. Клевете и увреде у београдском часопису `` ОН``. 

 

Ја сам истински растужен, причињава ми интензиван душевни бол, што ме поредак 

завађа са мојим дугогодишњим пријатељима. Или са онима са којима сам био изградио 

искрене чврсте односе пријатељства.  

 

Један до њих је мало раније поменути земунски издавач Златко Перишић.Убеђен сам да 

није било притисака над њим, да би он и ја остварили плодоносну и коректну сарадњу у 

обостраном интересу.  

 

Моје животно начело је: не завађати се ни са ким, сем преке потребе, трудим се да где 

год и кад год могу стварам пријатеље, а да своје непријатеље претварам у пријатеље.  

 

Али то понекад једноставно није било могуће. 

 

Тако је било и са мојим драгим другом из студентских дана Жарком Арсићем ( томови 

2, 3 и 4), колегом са Економског факултета и дугогодишњим, понекад скоро 

нераздвојним пријатељем. Сам ми је се поверио да је, како се то каже, режимски човек , 

али му ја то нисам нимало замерао, сматрао сам да је то његово лично опредељење, да 

је тако у његовом личном интересу.  

 

Као што је то приказано у претходним томовима, и поглављима,  Жарко је почео да се 

мења, захтевао је од мене да му скупо платим из мога џепа слоган на платну, 

направљен у његовој режији, који смо истакли за време избора. Пребацивао ми је да је 

он погоднији од мене за председника Покрета за заштиту људских права, скоро да се 

похвалио да је сарадник МУП-а Србије.  

 

Све сам му праштао надајући се да ће га то проћи, и да ће се према мени наставити да 

понаша онако како је то било деценијама. Са њим сам у више наврата разговарао 

искрено, покушавајући да се нагодим, и да наше међусобне односе не пореметимо, да 

их ипак поправимо. Замерао сам му  и то што је мога дугогодишњег искреног 

пријатеља и саборца Голуба Бакића ( томови 3 и 4), покушавао да нахушка против 

мене. 

 

Моји упорни покушаји да поправим наше поремећене односе нису дали никакве 

резултате. Жарко је постајао све пакоснији према мени, до мене су допирале вести да 

он агитује против мене у редовима чланова Покрета за  заштиту људских права, и да 

шири о мени гнусне неистине, заједно са Вељком Вукотићем. 

 

 `` Жарко, зар си заборавио како смо се дружили, ишли на игранке, шетали се 

штрафтом``?.  

 

Он ме је гледао без икаквог израза лица, до њега се ове моје речи нису нимало досезале. 

Био сам тужан, он се једноставно изменио, то није више био онај драги друг Жарко са 

којим сам се толико пута дружио давних година, посмтарао ме је хладно неки човек 

кога скоро да не познајем. 

 

Има људи који се мењају, њих живот уме самлети.  
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Али ја познајем и таквих, које је мукотрпан живот учинио још чвршћим и постојанијим.  

 

Покушавао сам да ствари изгладим и са Вукотићем. Али без икаквог резултата. 

 

Зато што су и Арсић и Вукотић добили налог да роваре и руше нашу организацију. 

 

Ускоро су ме преко страница београдског часописа `` ОН`  обадвојица оптужили да сам 

покрао новац Покрета, да добијам новац из иностранства и да сам се обогатио, да сам 

шпијунирао Патријаршију СПЦ, да сам учествовао у ликвидацијама југословенских 

политичких емиграната у Белгији.  

 

 

 
Жарко Арсић и Голуб Бакић. 

 

Мени је новинарка овога часописа дала право реплике. 

. 
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Петог јануара је убијен оперативац Хамаса,Yahya Ayyash.. 

 

- 7 јануар 1996.године. Медицина у служби прогона.  

 

 

 

 

. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yahya_Ayyash
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Медицина би требала бити наука лечења., да сузбија болести, да олакша живот, да 

спречи појаву  болести. Још од почетка нашег ангажмана указујемо да се у овом 

друштву посеже за медицином не да лечи, него да наноси штету људском здрављу ( 

томови 1-4). 

Што је доказ ванредног стања у овој земљи. 

А о томе се ћути. То је истинска табу тема, о томе нико не сме рећи ни реч.  

 

 

Племенски врач. 

 

Да ли је иоле логички заснована идеја да се олако посеже медицином, да би се 

обрачунавало са онима који се не свиде неком од моћника.?  

 

Нерон је био немилосрдни и крвави диктатор и тиран, завео је прогоне по закону о 

Увреди величанства, они који су ковали завере и критиковали су  бивали погубљени, 

масовно потровани, изненада необјашњиво широм Рима су се људи масовно 

разбољевали и умирали..  

 

Зар смо се ми вратили у та тамна времена Нерона, и Лукреције Борџије? Данашња 

Србија тако потсећа на Стари Рим из времена Нерона и Лукртеције Борџије. 

 

Идеја употребе психијатрије и медицине у сврхе обрачуна је у својој бити суманута, 

настала на болесној основи, без покрића у стварним чињеницама. Ми смо на ово 

указивали годинама, деценијама (томови 1-4) , позивали смо се на разум, да су 

појединци често били жртве незаслужене казне, да је то ужасавајуће прекорачење 

употребе силе, да се тако руши наша медицина, здравље наода, правни систем. 

Не само да нисмо постигли да се такве праксе  искорене, него никад нисмо ни добили 

било какав одговор. 
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Али смо сазнали у неформалним разговорима да је у поретку раширена и дубоко 

укорењена још од 1945.године, предрасуда према такозваним ``непријатељима``. И да 

се са њима треба сурово обрачунава не бирајући средства. Што би било блиско врсти 

параноидне идеје. 

Какви су то непријатељи? То тако потсећа на доктрину совјетсог бољшевика Бухарина: 

Ми  масовно уништавамо децу и жене. Хтео је да каже да за то има више објективно 

оправдање. 

 

 

-  

 

-  
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-  
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-  

 

 

 

-Јануар 1996.године. Суђење због вербалног деликта. 

 

 
Отсецање језика. 
 

То тако потсећа на Нерона и његов закон о Увреди величанства . Зар зато што сам у 

судском поступку у вези стана казао учтиво да је судија пристрасан на моју штету, да 

ме шиканирају по судовима, држе у страху, излажу трошковима?. 

 

Какве су то идеје величине, колико они потцењују друге, а прецењују себе, своје 

способности и могућности?.   
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-  

 

 

-7 јануар. Угрожавање здравља. 

 

Римски император Нерон је завео прогоне по закону о увреди величанства, они који су 

ковали завере и критиковали га, су  били погубљени, многи отровани. У Риму је букнуо 

пожар 64. н. е., а за који се појавила сумња да га је подметнуо сам цар, јер је наводно 

хтео да град преуреди и планира на нов начин. Има тврдњи да је Нерон запалио Рим да 

би добио уметничку инспирацију. Нерон се бавио цртањем, сликарством, вајарством, 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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певао је и писао песме. Против Нерона су, међутим, устали преторијанци , извршио је 

самоубиство, а последње су му речи, наводно биле:`` Какав уметник, а умирем!«.  

Да ли смо се ми вратили у време Нерона?   

Чуо сам од једнога режимскога психијатра: `` Једна заражена пчела зарази целу 

кошницу, мудре људе треба набити у луднице`` 

Људски живот тако мало вреди. Вратили смо се у време средњевековних и 

старовековних тровача и тровачица.  

У Законику Цара Душана у 14 веку је писало: Да судије суде по закону, а не по страху 

од Царства ми. Тако је и било, тада је Србија била најјача.  

А у нашој земљи се данас не поштује закон, зато се ова држава распада. 
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- 

-  

- 

- 

-1 јануар председник СРЈ Зоран Лилић је помиловао генерала Владимира 

Трифуновића и још четворицу официра.  
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Јасер Арафат је изабран за председника Палестинске  самоуправе 

 

..  

Јасер Арафат. 
 
 

Између Грка и Турака долази до напетости, постављају и скидају заставе на 

острвцу Имиа/Кардак. 

 

.  

 

Француска је тестирала атомску бомбу на острву Муруроа, али председник Жак Ширак 

је одмах затим најавио да више неће бити атомских проба. 

 

У Зидојче цајтунгу је објављен есеј Петера Хандкеа "Правда за Србију: зимско 

путовање на Дунав, Саву, Моравицу и Дрину". 
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Изгледа да се у Северној Ирској још није смирило, један од лидера Ирске 
националне армије Gino Gallagher је изгубио живот ( нисам добро схватио у каквим 

околностима). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gino_Gallagher
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- Фебруар 1996.године. 

 

Изгледа да још није скуван балкански лонац, мада ври, свакодневно се у њега 
убацују нове мирођије и миомирисне зачини, досипа се уље на разбукталу 
ватру, слог балканске слагалице се још не назире, али се у некој кухињи све 
више закувава. 

Почетком фебруара француски тим је убио снајперисту на Илиџи. Што 
охрабрује другу страну. Пренос територија између ентитета БиХ, према 
Дејтонском уговору. Срби напуштају делове Сарајева (неки пресељавају и 
гробове), Републици Српској се враћају Шипово и Мркоњић Град; 
представљени су планови за градњу Српског Сарајева. 

Државни секретар Ворен Кристофер је у Београду. Милошевић прихвата 
отварање канцеларије Хашког трибунала у Београду и америчког 
информационог центра у Приштини.  

Мостар постаје све више жариште сукоба. Екстремни Хрвати 
у Мостару демолирали просторије ЕУ администратора Ханса Кошницког, који је 
био сат времена блокиран у аутомобилу (предложио је поделу Мостара у шест 
општина и централну зону). 

 

УЧК ( ОВК) је преузела одговорност за експлозије близу српских избегличких 
кампова у пет места на Космету. 

 

-  

ОВК. 

 

Официри ВРС, ген. Ђорђе Ђукић и пук. Алекса Крсмановић превезени са 
сарајевског аеродрома у Шевенинген , без формалне оптужнице. 

27 фебруара су УН и СРЈ суспендовале санкције против РС. 

 

-Фебруар 1996.године. ИСИЛ о нама. 
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-  

 

-Март 1996.године. 

 

Упркос ратовања и напетости у земљи, не долази до знакова разумевања и 
помирења народа и поретка.  

 

`` Какве незналице``, каже Дејан Вујинић. `` што их више притискају они из 
међународне заједнице, они све више кале бес на недужним немоћним 
људима`` 

`` У згради "Политике" Мирјана Марковић као председница Југословенског 
фонда за европске интеграције је промовисала идеју о Кинеској четврти у 
Београду``, умеша се у разговор увек због нечега озлојеђени Јован Минић, `` 
када народ гладује она му нуди кинеске штапиће, као она француска краљица 
која, када је чула да народ нема хлеба, узвикнула је: ``Што не једу колаче``. 

 

`` Ама дајте, она каже да избеглице и пензионери смрде``, згражава се 
др.Обрен Цицовић. 
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Није ми јасно како свемоћна британска империја није у стању да се обрачуна са 
сепаратистичким покретом Северне Ирске?  8 и 18 фебруара ИРА је спровела 
две нове терористичке акције, упркос договора о примирју? 

Још једна велика енигма коју никако не могу да разјасним, мало мало па се 
опет сруши неки авион.У Атлантски океан се срушио турски чартер  БОИНГ 
757 након полетања из Доминиканске Републике. Погинуло је свих 189 путника, 
већином њемачких туриста.  

Како свемоћна Америка није у стању да се обрачуна са маленом Кубом испод 
носа? Такође је срушен амерички авон са кубанским  избеглицама?. 

Премијеру Марјановићу је приписана "Житна афера" у Србији (разлика између 
откупне и извозне цене пшенице 1995).  

На трећем конгресу СПС Слободан Милошевић је реизабран за председника. 

 

Март 1996.године. Стевен Браун жели да дође у Београд. 

 

Стевен Браун је амерички антрополог и професор енглеског језика, са којим сам 
се упознао у  Попраду 1992.године ( том 4). Он је висок и црномањаст, 
интелектуалац и врло образован човек. Он  ми је још тада изразио жарку жељу 
да дође у Србију. 

О томе смо разговарали  на скупу ИСИЛ-а у Атини октобра прошле године.  Ја 
сам тада у Атини био присутан  на аукцији у публици увече у Хотелу`` 
Зафолија``, којом приликом су прикупљана новчана средства за буџет ИСИЛ-а 
који се очигледно исцрпео непредвиђеним трошковима у Атини.  

Стив је  водио ту аукцију, стојао је за столом  у сали препуној либертаријанаца 
из целог света, међу њима је било и имућних Американаца, и не само њих, Стив 
би уздизао у руци некакве крпице и хартијице, безначајне предмете, текстове, 
узвикујући као да је на пијаци, да припадају појединим значајним личностима. 
Почињала би утакмица, ко ће дати више?. Стив је био бриљантан, он се 
показао као савршен водитељ ове необичне представе,  он тако познаје 
психологију људи, начела маркетинга и убеђивања, када шта треба рећи и на 
који начин.   

На крају је прикупљена значајна свота новца, лидери ИСИЛ-а су се задовољно 
смешкали.  Разуме се захваљујући и Стиву. ( Напомена аутора: Тада сам од 
ИСИЛ-а добио 300 долара, да купим факс, што сам и учинио каад сам се вратио 
у Београд). 

Изгледа да се наша заједннчка замисао најзад остварује. Стив у његовом писму 
од 4 марта 1996.године, захтева да припремим што треба за његов долазак у 
Београд.  
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Убеђен сам да ћу му без тешкоћа обезбедити посао у неком институту за учење 

енглеског језика. 

 

-Март 1996.године. 

 

Чеченски побуњеници су напали седиште руске власти у Грозном, гине 130 

чеченских бораца и 70 руских војника и милиционера.  

 

Међународни монетарни фонд даје Русији 10 милијарди и 200 милиона долара 

зајма, за економске реформе.  
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Март је кобан месец. Опет се срушио авион. У диско клубу на Филипинима у 

пожару губи живот 163 посетиоца. Јасер Арафат упозорава борце Хамаса. Влада 

Велике Британије упозорава да кравље лудило може бити пренето и на људе.  

Роберт Мугабе је поново изабран за председника Зимбабвеа. Зимбабве је због 

нечега занимљива афричка држава.  

 

ФБиХ преузима Илиџу, долазе хиљаде Бошњака (пљачке се настављају).САД 

протестују због Туђмановог предлога да се војници НДХ доведу у Јасеновац. 

 

У Београду је одржан  митинг поводом годишњице 9-мартовских демонстрација 

у Београду (основана Коалиција Заједно - СПО, ДС и ГСС).. 

 

30 марта је бачена бомба на београдску Бајракли џамију.. 

 

Први оштински суд се понаша као у време Јосипа Броза Тита,  као да у Србији 

није заведен  вишепартијски систем, мој Захтев за накнаду штете покушава да 

изигра: 
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-  

 

 

-Април 1996.године. 

 

8 априла је СРЈ успоставила дипломатске везе са Македонијом (под називом Република 

Македонија). 

 

Израел започиње операцију Плодови гнева, велики војни напад на Хезболахове циљеве 

у јужном Либанону. У Кани преко 100 либанонских цивила гине у израелском 

артиљеријском нападу на базу УН. 

 

Стив ми његовим писмом од 18 априла најављује његов долазак за почетак августа и 

моли ме да му пошаљем Гарантно писмо, и обезбедим све што је потребно за његову 

визу. 
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-  

 

 

9 априла заједничком декларацијом, Европска унија је формално признала Савезну 

Републику Југославију, готово четири године по њеном формирању. 

 

Изгледа да на Косову почиње истински рат. Албанске масе нажалост лоше процењују 

да репресију над њима спроводе Срби. А ко онда тиранише Србе у Србији?. Ко је 

деценијама тиранисао Албанце у Албанији, који су бежали у Југославију, где су имали 

далеко више слобода него ли у Албанији? 

 

На ово питање сам одговорио у у неколико наврата у томовима 3 , 4  и 5  ове саге. 

 

Да ли су ово почеци Косовског рата: десила су се четири напада на Косову - убијена су 

тројица гостију у кафани "Чакор" у Дечанима, полицајац код Штимља, и девојка у 

полицијским колима на путу Митровица-Пећ, два полицајца су рањена у Пећи. 

 

23 априла су се десиле демонстрације албанских жена у Приштини због убиства 

студента Албанца 21. априла.  

 

Косовски Албанци су охрабрени немоћи поретка да се обрачуна са побуном на Косову. 

 

22 априла  нападима ОВК на југословенске снаге безбедности, тихо је 

отпочео Косовски рат. 
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У толико је необичније и ирационалније, што режим наставља, чак и интензивира 

репресију над народом Србије?  

 

О чему се овде ради?  Каква је то застрањеност? .Њему сада требају јединство и слога?. 

Уместо тога немилосрдно разасипа драгоцене људске ресурсе и потпирује побуну 

народа. 

 

У овоме месецу се дешавају нови масакри у обрачунима племена Хуту и Туту у 

Бурундију. 

 

 
 
Балкан, Бурунди и  Руанда, заједнички пуне странице европских листова  вестима  о 

крвавим обрачунима и нечувеним злочинима. 

 

Турска креће у обрачун са Курдима. Ко подржава Курде у  Турској?  

 

1 мај 1996.године. Сретан Први мај. Празник рада. 
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-  

 

 

- Мај 1996.године.  
 
4 маја смо успоставили сарадњу са Коалицијом опозиционих странака у Лазаревцу,  

ради заједничког наступа на следећим изборима. 
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--  
 
 

- 4 мај Сибила. 

 

Послала ми је дуго писмо. Здравствено стање њене сестре се погоршало. Везана је за 

кревет, не може се одвајати од ње на дуже. Понекад поразговарамо телефоном. Или ми 

пошаље поруку на мој мали факс, који сам купио од новца добијеног у Атини 

1995.године. 

 

Засада се не можемо видети. До даљега.  

 

7 маја почиње прво суђење пред ИЦТY, Душану Тадићу, прво такво 

од Нирнбершких и Токијских процеса (биће осуђен 2000. на 20 година). 

 

У Нишу због неисплаћених плата штрајкује 20.000 радника.  

 
-13 мај  1996.године. Преминуо Смиљан Парага, отац Доброслава Параге. 

 

Господина Смиљана, оца Доброслава Параге, сам упознао приликом моје посете 

Загребу ( том 4). Он је израђен човек, има доста година, али није још старац, на њега, 

његову децу и породицу су се већ деценијама окомиле свакојаке неприлике, било је и 

трагедија.  

 

Приликом посете  њиховом стану у мирној загребачкој улици Добри дол, упознао сам 

само његовог оца и мајку, са њима сам на кратко учтиво поразговарао, његове сестре су 

биле отсутне. Брат Домагој такође није био у стану . 
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Преминуо је драг и мудар човек. Поврх свега намучен. 

 

Мислим да је нашао мир, да је једва чекао да нестане из овога мучног и туробног света, 

у ком је био сувишан, и непотребан. 

 

Мудре и поштене људе не воле. Они су сувишни.. 

 

 
 

4 маја су босански Хрвати и Муслимани у Вашингтону потписали споразум о 

уједињењу оружаних снага у року од три године. Савет Европе одлаже чланство 

Хрватске. 15 маја  Савезна скупштина сменила гувернера НБЈ Драгослава 

Аврамовића (гласали и црногорски посланици). 

 

 

- 21 мај 1996.године. Провала у стан у Мажуранићевој улици број 3 у Земуну. 
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-  

 

-4 мај. Невенка Кошутић, кћерка председника Туђмана, тужила Ферал 

Трибуне и тражи 3,5 милиона куна (УС$635,000) одштете.  

 

Она је била удата за мога колегу из Галенике, Земунца Стевана Кошутића.( 

томови 3 и 4). 

 

 

Невенка Кошутић( Туђман),  трећа с `лева. 
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На парламентарним изборима у Албанији побеђује владајућа Демократска 

партија Албаније, опозиција се повукла оптужујући је за застрашивање, ОЕБС 

оптужује председника за намештање. 

 

Руски председник Борис Јељцин се по први пут састаје са представницима 

чеченских сепаратиста, како би преговарао о евентуалном миру. Зар је могуће да 

Русија доживљава оваква понижења? 

 

 
 

 

-ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                                    

25.маја 1996. г. 

 

Случајеви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе ( Лист 

ЉУДСКА ПРАВА, и анекси, бр.1-до 5, 1991-1996) 
 

Шеат Живка, Љиљана  Игњатовић, Душанка Јевремовић, Брунец Мирослав, Доброљуб 

Војиновић, Радмила Петровић, Драгослав Глишић, Милић Опарница, Миодраг 

Милојевић, Мирко Јелић, Миле Димитријевић, инг Михајло Павлица, Милосав 

Моцоња, Јован Лукић, Миша Томић, Наташа Томић, Душан Вуковић, Живорад Катић, 

Мирко Петровић, Живорад Катић, Стеван Познић, Љубодраг Стевчић, Љубица Панић-

Радованов, Дарко Јокић, Михајло Крстић, Живојин ,Слободан и Божидар Живковић, 

Вера Николић, Огњен Николић, Вибок  Јанош, Голуб Бакић, Петар Јенеи, др.Јанез 

Ругељ, Владимир Марковић, Доброслав Парага, Домагој Парага, Душан Сарјановић, 

Бајрам Ајети,  Владимир Перишић, Милица Тодоровић, Иво Малеш, Станоје Ћебић, 

Милован Бркић, ―Скриптоман у лудници‖ Политика –22.1.1988 године, Мијо 

Митровић, Божидар Боричић, Вујадин Милуновић, Звездан Миливојевић, Сава 

Максимовић, Илија Илјевски, Драган Стефановски  , Рајко Пејовић, Синиша Амановић, 

Јуре Барач, Шабан Ахмети, Мини Баухолцер, Слободан Милошевић, Жарко Рувидић, 

Небојша Местровић, Радмила Мајсторовић, Јован Анђелковић, Мирјана Чунковић, 

др.Јуре Јурас,  Миодраг Ђорђевић, Стојан Дуњић, Никола Влајић,  Бранко Павлица, 

Мирослав Варшек, Миланка Милановић, Радоје Тодоровић, Владимир Шундић, Павле 

Станковић, Владимир Живковић, Душан Јањић, Иванка Радојевић,  Милосав Илић, 

―девојка из Сплита вређала преко разгласа, смештена у лудницу‖ лист БОРБА, 

3.6.1988г, Миле Гвојић, Миле Вукосављевић, Али Зечај, Миленко Рибић, Хивзија 

Париповић, Ахмет Бабињац, Петер Жемва, , Павле Пољански, Светлана Васић, Зорица 
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Лазић, Хасим Кологлија, Здравко Јелић, Драгиша Мијатовић, Радоје Тодоровић, 

Василије Живојновић, Владимир Живковић, Божидар Савковић, Мирослав Варшек. 

 

-  

 

 

Активисти и саборци Покрета за заштиту људских права који су се борили 

против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе: Десимир Вујинић, Петар 

Бјелановић, Милош Богдановић, Душан Стефановић, Душанка Бојичић, мр.Мирослав 

Костић, др.Бранислав Павловић, мр Велизар Марковић, Марица Ивков, инг Михајло 

Павлица, Миле Димитријевић, Милан Живковић, Михајло Крстић, Слађана Шћекић, 

Милован Радосављевић Гарашанин, Ноле Лекај, Слободан Радуловић, др Љубомир 

Протић, др Жарко Гавриловић, Милосав Јовановић, Александар Алемпијевић, Голуб 

Бакић, Драгољуб Игњатовић, Иван Прекајски, Раде Васић, др.Јован Гуцић, инг Младен 

Димитријевић, др Милан Младеновић, Зоран Недић, Мића Миловановић, инг Ранко 

Миловановић, Миленко Рибић, Небојша Ђелошевић, Блажо Поповић, Слободан 

Петровић, Миле Марковић, Миладин Шаловић, Милић Опарница, Илија Јокић, 

Славољуб Ђукић, Олга Јефтић, инг Слободан Рачић, Момчило Опарница, др.Обрен 

Цицовић, Миле Јефтић, Љубодраг Ранковић, Раде Мићић, Милосав Алексић, Јован 

Савић, Јован Анђелковић, Милан Николић, Оливера Бошњак, др Новица Расулић, 

Александар Влашки, Владмир Шафар, Милутин Станковић, Иван Стојановић, 

Мирослав Хрњичек, Горан Бједов, Владимир Марјановић, Крстиња Божиновић, 

др.Ђорђе Васић, Светозар Ћук, Рајко Перовић, Аким Ђилас, Милован Ђилас, Ранка 

Чичак, Живојин Вулета, Данило Крстајић, др.Петар Говедаревић, Божо Тодоровић, 

Милован Бркић, Јелка Имшировић, Богољуб Војиновић, др Вања Мариновић, др 

Веселин Савић, др Јанез Ругељ, Томислав Крсмановић, Вука Ђермановић, Велизар 

Димитрић, Велизар Марковић, Радомир Вељковић, Милисав Живановић, Никола 

Познић, Биљана Јовановић, Слободан Живковић, Јован Лукић, Звездан Миливојевић, 

Радивоје Панић, Милорад Стевановић, др Павле Опавски, Зоран Станковић, Милован 

Данојлић,  Велимир Цветић, Срђа Поповић, Владимир Шекс, Доброслав Парага, Мића  

Поповић, Добрица Ћосић, Драгослав Михајловић, Миладин Павловић, Светозар 

Стојановић, Драгољуб Мићуновић, Љуба Тадић, Љубодраг Стевчић, Драгослав 

Глишић, Јелка Имшировић, Радмила Живановић, Милутин Чалић, Милосав Радаковић, 

Владимир Шундић, Слободан Васић, Андреј Пешикан, Велизар Павловић, Бранислав 

Прелевић, Милорад Новаковић, Мишо Скулић, Радомир Смиљанић, Шура Думанић, 
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Илија Илијевски, Градимир Николић, Вера Николић, Томислав Глувић,  чланови 

Одбора за одбрану мисли и изражавања, САНУ; одбора за људска права УКС( 

Удружење књижевника Србије), Милорад Тодоровић, Душанак Јевремовић, Вујадин 

Милуновић, Вучета Тончић, Гроздановић Недељко, Милутин Ристић, Стојан Дуњић, 

Саво Бакић,Живорад Катић, Јован Јовановић, Миленко Сретковић, Живојин Бузанкић, 

Драгомир Остојић, Миодраг Живановић, Радмила Живановић, Милиша Дакић, 

Милутин Чалић, Радмила Петровић,Вибок Јожеф и Лујза, Драгутин Зебец, Полка 

Павловић, Урош Букумира, Иво Малеш, Василије Живојиновић, Вукан Миливојевић, 

Драгиша Мандић, Алек Вукадиновић, Доброљуб Војновић, Гордана Довијанић, др 

Драгиша Мијатовић, др Мика Андрић, Надежда Петровић, Винко Радан, Милица 

Тошић, Миодраг Милојевић, Драгослав Николић Мицки, Љиља Пећанац, др.Мирослав 

Радовановић, Миодраг Ружић, Снежана Николић, Александар Спасић, Срећко 

Симичић, Младен Теофиловић, Мирко Ћук, др.Коста Чавошки, др Вера Живановић, 

Марина Арсеновић, Брчић Маринко, Љубица Динмитријевић, Милан Димитријевић, 

Александар Ђурић, Љиљана Игњатовић, Мирко Јелић, Милосав Јеремић, Вида Јелић, 

Славољуб Милошевић, Илија Маљковић, Ђорђе Нешковић, Миша Томић, др Богдан 

Антић, Никола Баровић, Сава Банковић, Љубомир Божић, Драган Вељковић, Весна 

Васић, Светлана Васовић, Џевад Галијашевић, Небојша Дамајновић, Гојко Ђого, Бата 

Живанчевић, др Миладин Животић, Растко Закић, Павлушко Имшировић, Милан 

Николић, др Иван Јанковић, Ружа Јенеи, Гордан Јовановић, Александар Карагић, Влада 

Мијановић, Ђура Марић, Миодраг Милић, Борислав Михајловић Михиз, Томислав 

Наглић, Роко Немет, Добрила Пауновић,  Тања Петовар, Милић Станковић од Мачве, 

др Бора Савић, Бошко Трифуновић, Радисав Филиповић.   
 

Слободан Васић-болничар Психијатријске болнице ―Лаза Лазаревић‖, Падинска   Скела  

из Београда је истеран из службе зато што је обзнанио злоупотребе у овој болници. 

Напустио земљу и живи и ради у Шведској. 

 

МИОДРАГ МИЛОЈЕВИЋ из Београда је био смештан по казни у лудницу 1998 године, 

зато што се залагао за његова права из радног односа. У знак протеста покушао 

самоспаљивање. 
 
 

 

-25 мај 1996.године. Ексцентрично понашање поретка. 

 
Овакви поступци појединих властодржаца би могли бии окарактерисани као необични, чудни, 

есктравагантни, ексцентрични.Они се противе нормалном понашању.О 

Да ли су они генијални, открили су савршен злочин, да се могу обрачунавати без пресуде, из 

потаје?. Они сматрају да су у томе пронашли утилитарност. Шта би било кад би све оне који им се 

не свиђају, слали масовно у затворе.  Ова држава би давно изгубила углед. 

Показало се да нису били у праву. Такве злоупотребе су довеле ову земљу у данашњу кризу која се 

такорећи свакодневно продубљује. 

Али они упорно настављају са деценијским погрешним концептима?  

 

 

-ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                               25. маја 

1996. г. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 



516 

 

11060 Београд 

: 

 

ПОРЕМЕЋАЈИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПТТ СИСТЕМА 

Ускраћивање вековне цивилизацијске тековине на коришћење поштанских услуга 

 

            Поштанске испоставе су преплављене телефонским претплатницима који се 

жале да су за месец април добили нереално обрачунате и изузетно високе телефонске 

рачуне. Многи од њих су се обратили надлежним државним органима, или пак 

опозиционим странкама и организацијама за заштиту људских права, или редакцијама 

листова, оптужујући Дирекцију пошта да их пљачка, и да незаконито присваја њихов 

новац. 

           Нажалост, све остаје на жалопојкама. Показало се у пракси, да немоћни грађани 

не само да не могу заштити своја права, исто никако не могу ни да докажу да су 

покрадени. Онима који не уплате рачун одмах се укида телефонска линија, па 

немоћним и незаштићеним грађанима не остаје ништа друго него да плате и да се 

надају да ће следећег месеца, телефонски рачуни бити мањи (али енормних надувавања 

телефонских рачуна је било и раније). 

            Региструју се и друге тешкоће у употреби телефона. Учестале су претње и 

узнемиравања телефоном. Или се веза тешко добија, разговор прекида, нешто шушти, 

глас се губи, други се мешају у везу, добија се погрешна веза. Појединци се жале да 

телефонирају, да звони, и да се нико не јавља, а власник телефона је поред апарата али 

ништа не чује. Они који пак поседују факсове се са своје стране жале на сличне 

тешкоће. Тешко се добија веза, пали се без разлога црвени сигнал, друга страна се жали 

да је добила нечитак отисак, или пак да је прекинуто на пола. 

            Телефонирати, или слати факс, данас може значити изложеност стресу и 

губљење времена и новца. 

           Опозиционе странке и организације за заштиту људских права тврде да им 

власти прислушкују телефонске разговоре. Добро је позната пракса провала у 

страначке просторије и одношење телефонских и факс инсталација, или ломљења истих 

када тамо нису власници. Појединци у које се може имати пуно поверење, обавештавају 

да су њихови телефонски и факс апарати повремено искључени, или блокирани, да би 

тако били ометани у комуницирању са јавношћу. 

         Такође има притужби да органи полиције отварају и читају писма. Али оно што 

нарочито забрињава су учестале притужбе да има заплене преписке и да писма не 

стижу до дестинатера. 

           Правдање Дирекције поште да је овакво стање настало услед застарелости и 

дотрајалости инсталација, се не може прихватити као ваљан аргумент. Јасно је да је по 

среди нешто друго, да су ПТТ инсталације приватизоване од стране власти и да се 

злоупотребљавају, да се ствара хаос и психоза, конфузија и народ Србије слуђује и 

држи у комуникацијској и медијског блокади. 

           Наш народ је оваквим варварским поступцима поретка лишен, у првом смислу 

речи, једног од вековних цивилизацијских достигнућа - права на употребу поштанских 

услуга. Тако је враћен  неколико векова уназад, у време дилижанси. 

           На делу је фрагрантно кршење основног људског права на слободу 

комуницирања путем телефона и писама што је у супротности са Уставом и законом и 

међународним обавезама Влада СРЈ и Србије. 

          Захтевамо од опозиционих странака и организација за заштиту људских права, да 

под хитно ставе на дневни ред злоупотребу ПТТ система од стране актуелног поретка у 



517 

 

Србији, и да предузму мере у границама њихових овлашћења и компетенција, да 

грађани Србије могу несметано да телефонирају, шаљу и примају факсове и писма. 

 

     за Покрет за заштиту људских права 

 

- 

 

-1996.година. Преведене либертаријанске књиге на словеначки и македонски. 
 
Момчило Клашња из Љубљане је омогућио превод АЏГ на словеначки. Преводилац 

Јоже Шаје. Издавач :Zalozba Likom D.O.O., Ljubljana, Slovenia 

 

Раде Љиљан Матица македонска. Превод АЏГ и Исцељење нашег света на македонски, 

је обавила Елеонора Конески. Виктор Шећеровски ме је ставио у контакт са издавачом 

Радетом Љиљаном из Матице Македонске.  

 

Наш глас из Загреба је био издавач АЏГ на хрватском.  

 

Све ове књиге су биле штампане у Београду, штампу је организовао Јовица 

Шумуликовски. Са њим сам одлично сарађивао, као и са осталим поменутим особама. 

 
( Детаљни подаци о преведеним књигама на локалне језике се могу сазнати на : 

http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-

projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf.).. 
 

 
-Јуни 1996.године. 

 
2 јуна у Пожаревцу је отворена дискотека "Мадона" Марка Милошевића. На коментар 

Мире Марковић да су незапослени у Србији неспособни и ленчуге:`` Како мој син може 

да буде успешан бизнисмен, зашто не могу и они, ко им брани``, адвокат Чалић 

Драгутин из Ниша, који се нађе баш тада са мном се само насмеја:`` Како може тако 

нешто да каже и да остане жива, отац њеног сина је Слободан Милошевић``. 

 

`` Тако је француска краљица када је чула под прозорима краљевске палете бесне 

повике гладне руље ХОЂЕМО ХЛЕБА, се окренула дворјанима-А ЗАШТО НЕ ЈЕДУ 

КОЛАЧЕ?  

 

Мира се упорно залаже да се у Београду изгради КИНЕСКА ЧЕТВРТ. 

 

 

 
Мира Марковић. 

http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf.)
http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf.)
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-3 јуни 1996.године.Провална пљачка у стану сина и његове мајке. 

 

-  
 
 
4 јуна  прво лансирање француске ракете Ариане 5 се завршава неуспехом. 

 

Џон Ц. Корнблум отворио амерички информациони центар (УСИА) у Приштини. 

 
 

-6 јуни 1996.године. Породичне слике. 

 
6 јуна сам посетио тетку Миру ( сестру мајке) и њеног мужа Остоју Лазаревића, 

поклонили су ми доле приложене породичне слике: 

 
- 
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Доле, стоји ујак Богдан Поповић , брат ауторове мајке, на свадби ћерке 

Мире. 

Горе, с`лева на десно: Беба, Мира у венчаној хаљини ( обе ћерке ујака Богдана) 

, Остоја Лазаревић и младожења. 
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С` лева на десно: Тања, ћерка Мире, унука ујака Богдана Поповића и Валерија, ћерка 

Наде, Ауторове сестре.. 

-  

-Андре Димонсо, професор из Брисела, супруга Ауторовог брата, и брат Бора, у 

Бриселу 1960 .године. 
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-

 

Доле, Часлав  Крсмановић, муж Милене, сестре Ауторове мајке ( случајно се презива 

Крсмановић, није ни у каквом сродству са Крсмановићима, којима припада Аутор. 

Горе-Божо Беатовић, ујак Ауторове мајке , и његова супруга 

 

-8 јуни 1996.године. 8 јуна сам прибавио Гарантно писмо и исто проследио 

Стивену Брауну у Пољску. 

 



522 

 

 

 

Добио сам факс поруку од господина Хуберта Јонгена из Амстердама, 

обавештава ме да ће овогодишња ИСИЛ Конвенција бити одржана у Вистлеру, 

Канада од 19 до 24 августа, а следеће 1997 .године у Риму. 

Шта се то дешава у Енглеској: бомба привремене ИРА-е демолирала 

центар Манчестера, преко 200 повређених. 

Један полицајац погинуо и два рањена у два напада код Косовске Митровице и 

Подујева. 

Веће грађана Скупштине СРЈ усвојило изборни закон којим је земља подељена 

на 36 изборних јединица (29 у Србији, 7 у Црној Гори, уместо ранијих 9 и 1), 

што се сматра повољним за владајуће партије. 

 

-2 јули 1996.године. Допис војних судова Данилу Крстајићу. 

 

Данило носи торбицу пуну докумената, он не губи наду да ће бити 

рехабилитован. `` Дошла званично демократија, а мени нема рехабитације за 

незакониту пресуду``, пружи ми у руке одговор суда. 
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Онда настави  резигнирано:``  Овде се деценијама прича о русофилима у ЈНА, у 

апар ату, а потајним спонама са Русима, а нас информбировце и наше породице 

власти сатиру``. 

 

-Јули 1996.године.  

 

Одржано је суђење Зорану Ђинђићу, лидеру ДС, и Драгољубу Белићу, уреднику 

"Телеграфа" које је премијер Марјановић тужио за клевету у вези "житне афере" 

- делимично усвојени аргументи одбране, наставак суђења у септембру. 

 

Хашки трибунал издао међународне потернице за Караџићем и Младићем, по 

први пут затражио истраживање могуће Милошевићеве одговорности за рат у 

Босни. 
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Одговорио сам Првом општинском суду у вези захтева за детаљима притварања 

у просторијама Радиа Поноса крајем прошлле године. Предочавам да сам Зорана 

Ђокића тада срео први пут у животу. Не видим зашто би он могао имати било 

шта против мене, убеђен сам да су га  о мени обманули Жарко Арсић и Вељко 

Вукотић. ( Напомена аутора: То ми је касније потврдио и Голуб Бакић, који се 

од њих оградио). 

 

-  
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-  

 

Опет страховита авионска несрећа, 17 јула недалеко од Њу Јорка у експлозији 

Боинга 747 на лету за Париз и Рим,  гине свих 230 путника и 18 чланова посаде. 

 

У Босни се дешава неочекивани обрт,  Радован Караџић под притиском страних 

и домаћих фактора, даје оставку на државне и партијске положаје; замењује га 

потпредседница Биљана Плавшић. Изгледа да се назиру некакви помаци и 

смиривања, Ејуп Ганић, потпредседник ФБиХ, на челу делегације у посети 

Београду, разговара се о обнови комуникација и трговине. 

 

УН извештава о исељавању Срба из војних станова бивше ЈНА у Сарајеву. 

 

У Северној Ирској се не смирује. Борис Јелцин нови председник Русије, победио 

комунисту Зјуганова.  
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-Слободарска партија САД ( ИСИЛ-организација чији сам представник за нашу 

земљу) истиче свога кандидата за председника САД, који се зове Хари Браун. 

 

Питам се да ли је Хари Браун рођак Стивена Брауна? 
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-15 јули -5 август –Узовница. 

 

 
 

-  
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Латинска ћуприја.на рецди Љубовиђи код Љубовије. 

 

 

-Август 1996.године.  

 

Грчевито истражујем путеве заштите угрожених права. 6 августа сам се обратио 

новоотвореној Канцеларији људских права ОУН у Београду: 

 

-  
-  

ОВК бацила бомбе на полицијске станице у Подујеву и Приштини.  

 

-9 август 1996.године. Размена порука са госпођом Бломсој. 
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29 августа сам после неколико месеци паузе писао госпођи Труд Бломсој. Мене 

занима њен суд о квалитету превода и материјалне презентације књиге Кена 

Скуланда Авантуре Џонатана Галибла на македонском и хрватском, раније сам 

проследио српску верзију?. Оздрављење нашег света Др. Мери Руварт је 

преведено на српски, спремно је за штампу на хрватском и македонском. 

 

Поредак и поједини моћници из свакојаких тајних безбедоносних служби, 

настављају да јуришају на мене све више, запенушано, као бесне лисице. То сам 

дочарао госпођи Бломсој.  

 

Искористио сам ову прилику да јој објасним нове стратегије и злоупотребе са 

мном. Ранијих година ја сам био од поретка представљан као `` издајник``, `` 

страни плаћеник``, `` агент ЦИА``.  

 

Сада се њихове етикете које ми лепе на леђа мењају. У зависности коме су 

сегменту намењене манипулирајуће поруке у вези мене.  

 

За оне окореле, самоуправне, титоистичке - милошевћевске бирократе, ја сам и 

даље `` антикомуниста``, ` плаћен да блати своју земљу``, ``публикује 

субверзивне књиге Аме риканаца ``, итд.  

 

Али сада препознајем нова њихова лукавства. Све више почињу да ме ван земље 

приказују као `` задртог патриоту``, `` човека који оптужује Светски поредак и 

САД , Великог брата, за све невоље српског народа`., `` заштитнка Срба, 

Србенду``.  

 

`` Мене никад политика није интересовала, почео сам да се бавим људским 

правима да бих се бранио. Мене овај поредак злоупотребљава да од мене прави 

страшило, учионицу, да ме прогони без разлога, а онда када се браним, да ме 

подмукло опструира на свим фронтовима, и да то приказује, да се види како 

пролазе они који им се усуде успротивити``, ово сам јој написао. То сам 

саопштио још 1992. године професору Скуланду у Попраду, и Винцу Милеру, 

Мери Лу, Хуберту Јонгену, и другима.  ( том 4). 

 

Професор Кен Скуланд је посетио Љубљану и Загреб, где је промовисао књигу и 

наступао на медијима. То је била његова прва посета бившој Југославији. 
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Мене је у међувремену професор Скуланд још једном обавестио да је проверио 

квалитет превода његове књиге на српски, хрватски, словеначки и македонски, 

да је врло задовољан. Као и изгледом књиге, корицама, илустрацијама и 

квалитетом хартије и штампе. Поготову узимајући у обзир скромне финансијске 

утрошке и брзину публиковања. 

 

Био сам задовољан, више од тога, био сам сретан, моја савест је била мирна. 

Урадио сам посао савесно и на задовољавајући начин.  

 

На унутрашњој страни корица књиге пише на енглеском:  Међу краљевима, 

просјацима и лешинарима. Вероватно професор Скуланд тим речима циља на 

свакојаке људе које је сретао, док је путовао светом да промовише његову 

књигу. Сретан сам да сам се понео професионално и часно.  

 

За то је био потребан огроман труд од неколико година. 

 

Професор Скуланд,  уопште сви људи из ИСИЛ-а су врхунски интелектуалци од 

интегритета. Они раде за политику њихове велике и супермоћне земље, али се 

не устручавају да је понекад критикују.  

 

Поносан сам да ИСИЛ ниједном, није зазузео било какав антисрпски став.  

 

Госпођа Бломсој ми је одмах одговорила писмом. Читајући ово писмо  нисам 

веровао својим очима? Њене речи о Америци, најдемократскијој држави на 

свету како сам је ја досада доживљавао, је приказују као земљу у којој ипак има 

неправди и насиља.  

 

Да ли је њена процена исправна? .Да није сувише емотивна?  Да ли је она у 

праву? Не могу то да верујем. 

 

Моја мајка је чини ми се у праву понављајући:`` После убиства Кенедија у свету 

се све променило``. 

 

Нигде нема идеалне правде и друштва, је мој крајњи закључак. Ипак, Америка је 

у овоме нашем узбурканом свету најслободнија земља.  
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Док се на Косову ситуација рапидно погоршава, дотле се на територији бивше 

Југославје ипак бележи нзначајно смирење тензија и постепена нормализација 

односа. У Атини су се састали председници Србије и Хрватске Слободан 

Милошевић и Фрањо Туђман и постигли договор о нормализацији односа 

између СР Југославије и Хрватске. Министри Милутиновић и Гранић потписали 

у Београду споразум о нормализацији односа СРЈ и Хрватске - узајамно 

признање и успостављање дипломатских односа у року од 15 дана. 

 

Али је дошло до туче у Новом Шехеру између Хрвата и Муслимана који су 

дошли на верску прославу. Међународни аеродром Сарајево отворен за цивилни 

саобраћај. 

После више од годину дана у талибанском заробљеништву, руска посада успела 

побећи из Кандахара са својим авионом Ил-76. Пад руског транспортног авиона 

"Иљушин Ил-76" у близини београдског аеродрома, погинуло 11 чланова 

посаде.. 

У Београду отворена канцеларија Хашког трибунала. 

Руски авион Tupolev 154 ударио у планину приближавајући се Spitsbergen, 

Норвешка, погинуло свих 141 путника. 

 

Врло је необично све ово што се дешава?. Док поредак води рат на Косову, 

упорно наставља да се обрачунава са грађанима Србије? О чему се то ради?. 

  

-  

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                30.8.1996. год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

 

БРУТАЛАН ОБРАЧУН СА НАШОМ СТРАНКОМ 

 

 
 

                Иако смо ветерани борбе за поштовање људских права, легална политичка 

странка која је учествовала на свим досадашњим вишестраначким изборима и 

покренули бројне корисне иницијативе за унапређење демократије у нашој земљи, 

упркос што смо врло активни и залажемо се за велики број грађана који су жртве 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev
http://en.wikipedia.org/wiki/Spitsbergen


532 

 

недемократских поступака власти, ми смо изложени осмишљеној и врло ефикасној 

блокади и спречени смо да заживимо и дамо наш допринос да наше друштво изађе из 

кризе 

              Наши челници и активисти су жртве сурових обрачуна, наши напори да 

добијемо просторије су паралисани од стране моћника, они који су хтели да нас 

помогну на било који начин су заплашени да то не ураде, наш лист ЉУДСКА ПРАВА 

је заплењен на пошти, отета страначка документација, над нама се спроводи методична 

ПТТ  као и апсолутна медијска блокада. Нарочито смо били пригушени на свим 

досадашњим вишестраначким изборима. Поврх свега власти сеју интриге, блате нас иза 

наших леђа и завађају са другима, без права на деманти и реплику. 

           Званичници већ годинама обмањују јавност представљајући нас као групу 

„маргиналаца―, екстремиста без икакве подршке у народу и свету. 

           Али у исто време тај исти поредак нас већ деценијама дражи и провоцира, 

брутално погони, да би онда наше оправдане реакције и жалбе да се крше наша људска 

права, оквалификовао као „непријатељство―. Нажалост, наша трагања за путањом спаса 

су злоупотребљена за сејање лоших процена и завада међу Србима, за измишљање 

лажних непријатеља, да би се укрили они прави, да би нашим примером заплашивали 

друге, да би осиони „апаратчики― себи изналазили радне задатке. Наша страдања су 

приказивана СУП-у, Милицији, итд., да виде како пролазе непријатељи, да се наслађују 

нашим мукама, чиме је охрабривана мржња и завада и сејано семе рата и распада 

земље. 

             Желимо да кажемо ИСТИНУ! Ми нисмо никада били било чији непријатељи. 

Ми смо невине жртве, као и већина грађана. Ми смо почели да се бавимо људским 

правима (политиком) само да би се бранили. 

              Позивамо на промишљеност и умереност, на помирење и праштање, слогу, 

међусобно и са другим народима. Осуђујемо насиље и мржњу. Усмеравајући овакве 

поруке властодршцима, захтевамо од њих да их узму у обзир, и према нама почну да се 

односе реално процењујући стварност и нас саме. 

 

     Нема промена на боље. 

     за Покрет за заштиту људских права 

 

     Томислав Крсмановић, председник 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                       30.8.1996. г. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

ПТТ БЛОКАДА НАШЕ СТРАНКЕ 

 

 Обавештавамо јавност да у последње време наилазимо на све израженије 

тешкоће у употреби нашег ТЕЛЕФАКСА и телефона. Иако је наш телефакс нов и под 

гаранцијом, ретко га можемо користити јер нам са друге стране јављају да наша порука 

није стигла, или да је нечитка, копија се прекида на пола, без икаквог техничког разлога 

се пали црвени сигнал (знак да нешто није у реду), телефакс поруке које нам други 

шаљу уопште не стижу итд. Сличне сметње имамо у употреби телефона, тешко се 

добија веза, не чује се друга страна, прекида се разговор, други не могу да нас добију 

иако смо поред телефона, има и узнемиравања и претњи или пак честих периода када је 

телефонска линија без разлога „мртва― (искључена). 
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         У више наврата Дирекција ПТТ  Србија испоручила је астрономски високи 

нереално обрачунат рачун за телефон, као и многим другим грађанима. 

         Неколико наших писама које смо послали у последње време нашим људима у 

појединим местима Србије са изборном документацијом уопштен нису стигла до 

дестинатера. 

           Ове сметње су перманентне и врло интензивне, нарочито се појачавају за време 

избора, а исто се дешава и сада. Ми смо у правом смислу речи лишени основних 

достигнућа људске цивилизације. То је врло цинично, и знак врло чудне ситуације у 

земљи, да ми не можемо да користимо наш нов телефакс. 

          Обраћамо се Савезној изборној комисији и надлежним органима ПТТ захтевом да 

одмах прекину ПТТ блокаду наше странке. На делу је брутално кршење основног 

људског права на комуницирање и размену информација путем ПТТ. Захтевамо од 

средстава информисања да овакво стање обзнане, поготову јер се то дешава многим 

грађанима наше земље. Дешава се истински слом ПТТ система. 

 

     за Покрет за заштиту људских права 

     Томислав Крсмановић, председник 

 

 

 

--1 септембар 1996 године-Састанак Изборне коалиције. 

 

У Месној заједници Теразије 45, у Београду, данас је одржан састанак представнка 

више политичких странака  невладиних организација са циљем стварања изборне 

коалиције.Изборни састанак се претворио на крају у страсну политичку расправу. 

 

Млађа Димитријевић председник Радикалне странке уједињења је агроном, провео је 35 

година на раду у Француској, из Јагодине је, али сада живи у Београду. Он је огорчен 

на оне који су га држали неколико година на робији, као политичког затвореника. 

Заговара да чланови партије који су се на било који начин огрешили треба да сносе 

последице због тога. Др.Жарко Гавриловић пак позива на исправне процене ,у исто 

време указује да је то врло тешко:‖ Ко ће помирити рогове у врећи. Ми нисмо у складу 

сами са собом, како ћемо бити са другим‖. 

 

Небојша Ђелошевић истиче у први план очување слоге Србије и Црне Горе, које желе 

да позавађају. Бата Игњатијевић захтева да се стави на дневни ред повратак одузете 

имовине. Станислав Пантић из Удружења политичких затвореника наводи пример 

Николе Каваје, који је у Америци  провео неколико деценија у затвору, зато што се није 

сложио са сарадњом Картерове администрације са СДБ СФРЈ у обрачуну са 

политичким емигрантима из Југославие у Америци. Каваја је једно време био агент 

ЦИА. Пантић зналачки анализира деликатну и врло сложену позицију Каваје, са једне 

стране агента ЦИА растрзаног лојалношћу према својој новој домовини САД, великој 

демократској држави у којој су Срби одувек видели заштитника, сарадника  ЦИА, а са 

друге стране српског патриоту,.који изнад свега воли своју домовину.  

 

Споменух феномен јаничара. Да ли јаничари у дну срца воле свој изворни народ?. Све 

зависи са колико година су узети у јаничаре ,од успешности индоктринације. Нпр. 

Мехмед Паша Соколовић је иако је својом способношћу избио у врх власти у Турској 

свога времена, ипак имао јака осећања према својој земљи, између осталога се види јер 

је сазидао мост на Дрини, који је овековечио у свом роману нобеловац Иво Андрић.  
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Неко рече:‖ Завршио је живот на сличан начин као и Цар Мурат, распорио га је ,као 

што је Милош Обилић распорио Мурата, неки мула који је пришао да му пољуби руку, 

сагео се, и убо га у  стомак.  

 

Шта је важније, стомак, живот , или идеали?. Глад нема националност. Живот не пита 

за политичку опцију, он тражи да живи. Тачно. Али шта ако некоме растрзаном између 

интереса моћне државе у односу на његову нпр. вазалску државу, он мора да жртвује 

своје интересе зарад виших интереса. Ипак све се своди на то да свако има право на 

самоодбрану. 

 

Станислав Пантић живо реплицира:‖ Толико има примера за ову сврху у  нашој новијој 

историји. Дража Михајловић је био монархиста, за капитализам, за Краља Петра, за 

Бога, за Европу, Америку, Запад. Али Запад је на крају подржао Тита. Какви ломови 

овде настају. Дража је једном чак био изнервиран, неучтив  према једном енглеском 

војном изасланику коме је љутито одбрусио да су такви поступци дволични. Што је 

било оцењено као преоштро. 

 

2 септембра је објављен Договор Милошевића и Ругове о повратку албанских 

наставника и ученика у школе. Што није било остварено.. 

 

Србија: опозициона коалиција "Заједно" и формално склопила коалициони договор.  

 

 

-Септембар 1996.године. Обзнањена МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА. 
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-3 септембар Саопштење Удружења подстанара. 

 

 

-  

 

 

-3 септембар 1996.године. Протест због недоласка новинара на изборну промоцију. 
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-  

 

 

-4 септембар 1996.године. Штрајк глађу чланова Покрета за заштиту људских 

права. 
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-  

 

 
 

 

 

- 
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-  

 

 

 

-Септембар 1996.године. Кршења изборних правила. 
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-  

 

-10 септембар 1996.године. Наставља се штрајк глађу. 
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-  
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-  

 13 септембар 1996.године. Алија Изетбеговић изабран за председника Босне 

и Херцеговине.  

  

 
Алија Изетбеговић. 

 

-27. септембар - у Авганистану Талибани заузимају главни град, Кабул. 

председник Бурхануддин Раббани бежи, бивши лидер Мохамад Најибуллах убијен. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
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 -  

 

 

-27 септембар. Провална пљачка наших просторија. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                                27.9.1996. 

г. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

: 

 

ПРОВАЉЕНЕ И ОПЉАЧКАНЕ НАШЕ СТРАНАЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 

 

             У среду 25. септембра око 21 час непознате особе су извршиле провалу и 

опљачкале наше страначке просторије (стан који за ту сврху користимо) на адреси 

Мажуранићева број 3 у Земуну. том приликом су поломљени писаћа машина, 

електрична инсталације и опрема, однето је око 3.500 потписа прикупљених за 

предстојеће савезне изборе, око 500 предизборних плаката (МЕДИЦИНСКА 

ДЕКЛАРАЦИЈА) и 200 примерака књиге „ИСЦЕЉЕЊЕ НАШЕГ СВЕТА― америчке 

ауторке др Mary Ruwart. 

           Увиђај је обавила екипа криминолога ГСУП из Београда уз евентуално потребну 

помоћ у подацима очевидаца комшија-сведока. 

          Крајње узнемирени овим дрским разбојништвом, обраћамо се пре свега 

независним медијима, као и јавности и опозиционим странкама, обавештавајући их да 

је на делу бруталан обрачун са нашом странком, да нам је нанета велика материјална 

штета, и да смо онемогућени да користимо наша права учествовања на изборима, јер је 

наш двомесечни труд однет од лопова. 

         Овај разбојнички акт је утолико флагрантнија репресија, јер је до сличне пљачке 

дошло 21. маја ове године, а надлежни судски и полицијски органи нису предузети 

ништа, да пронађу и казне починиоце. Нажалост, на овакве атаке који се умножавају 

према појединим политичким странкама, организацијама за заштиту људских права, не 

реагују ни домаће легалне инстанце, нити међународни форуми, чиме свесно или 

несвесно охрабрују деликвенте и криминалце 

         Иза ове пљачке се уствари крије једна суптилна манипулација, која има за циљ да 

судске и полицијске органе доведе у лоше процене, конфузију, да ствара хаос. Да је 

наш Покрет било чији „непријатељ― и да је он то био било када, могу помислити само 

наивни или неупућени. Сличним провокацијама у прошлости ми смо на силу 

усмеравани да се жалимо на незаконите поступке појединих органа власти, да би одмах 

затим били произвођени у „задрте непријатеље―. Тако се скреће пажња на споредно и 

укривају прави непријатељи, завађа народ и власт, сеју омразе и планови реваншизама, 

нуди органима власти наслађивање мукама „противника― по девизи да „комшији цркне 
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крава― те се тако подстиче острашћеност, уместо смирености која нам је сада 

најпотребнија. Екстремисти тако себи изналазе радне задатке, правдају своје постојање 

и назадне и застареле тезе. 

           Грешке из претходног периода које су разориле претходну СФРЈ се очигледно 

понављају у својој још драстичној форми, јасно је да се жели исто што и раније. А то је 

слабљење садашње наше државе. Острашћени „јастребови― у паници за своје фотеље и 

превазиђене и ексцентричне тезе, Србију потпаљују у пожар мржње. За ту сврху, желе 

као и у прошлости, да користе и наш Покрет. Захтевамо од средстава информисања да 

ове податке обзнане. 

         Зашто смо се борили, ако се понавља све оно што је било и раније? Грешке које су 

урушиле СФРЈ, комунизам, СКЈ, ЈНА, нашу државу, се понављају. То чине незналице 

које злоупотребљава неко (гео-окружење) да помоћу њих настави самоурушење државе 

и нације. 

 

За Покрет  за заштиту људских права 

 

Томислав Крсмановић, председник 

 

Октобар 1996.године.  

 

1 октобра Резолуциом СБ УН 1074: поздрављени избори у БиХ, укинуте преостале мере 

против бивше Југославије - формално укинуте санкције СР Југославији, суспендоване 

после Дејтона 1995. Милошевић и Изетбеговић се у Паризу сложили око успоставе 

дипломатских односа, безвизног режима и других веза (први аутобус Београд-Сарајево 

 

-9 октобар .Флагрантно кршење изборних правила.  

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                                 

09.10.1996. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

: 

 

ФЛАГРАНТНА КРШЕЊА ИЗБОРНИХ ПРАВИЛА 

 

           И овога пута, као и у претходним изборима, наставља се са све учесталијим 

кршењима изборних правила. 

        Пре свега, надлежни органи за спровођење избора нису благовремено ставили на 

располагање странкама изборне обрасце и материјале. Наш представник у изборној  

јединици бр. 6, Зрењанин, инг. Михајло Павлица је добио обрасце тек 3. октобра када је 

било касно (Листа за изборе закључена истога дана). Слично се десило и Милету 

Димитријевићу, нашем представнику за И.Ј. бр. 15, Пожаревац. 

           Наши људи који су прикупљали потписе на терену, као и обрасце за кандидате, 

жале се да су повремено били шиканирани и да им је било прећено. Изборне комисије у 

унутрашњости Србије као и Савезна изборна комисија у Београду су цело време биле 

врло шкрте на давању информација, нама нпр. Савезна изборна комисија није хтела ни 

после дужег инсистирања да саопшти бројеве телефона и факса изборних комисија у 
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Шапцу и Пожаревцу. Било је цепидлачења при попуњавању образаца у општинама и 

испоставама МУП-а широм Србије. 

          Наш Покрет је прикупио око 4.000 потписа за подршку наше четири изборне 

листе у четири београдске изборне јединице, али су ови потписи покрадени из наших 

страначких просторија у Земуну, Мажуранићева број 3 дана 25. септембра. 

Криминолошка екипа ГСУП-а је извршила уредно увиђај, али починиоци до сада нису 

пронађени, нити смо обавештени о исходу увиђаја. 

          Нарочиту пометњу су изазвале промене изборног закона, те странке приликом 

прикупљања потписа и попуњвања образаца за кандидате за посланике, нису знале како 

да поступају. Упутства и обрасци који су касније објављени у Службеном листу СФРЈ 

су пристигли касно. 

         Изборни материјал послат поштом нашим људима широм Србије, није у неколико 

наврата стигао до дестинатера (нпр. Миодраг Ђорђевића из Стањинца код Књажевца), 

имамо Потврду о отпреми писма. Поседујемо нов телефакс, под гаранцијом, проверен 

од стране радника ТЕХНИКЕ, често је немогуће послати или примити факс поруке. 

Сличне тешкоће имамо при употреби телефона. А на крају месеца Дирекција ПТТ нам 

испоручује астрономски високе рачуне за своје непостојеће услуге. Ми смо у правом 

смислу речи лишени права на услуге Поште и враћени у еру дилижанса. У недељу 29. 

септембра органи власти на улици су забранили нашој екипи да лепи предизборни 

плакат, а затим је преко њега свугде по улицама Београда излепљен неки други плакат. 

            Наша саопштења (промоције од два минута на која имамо право преко ТВ и 

Радија) су скраћена, а Радио Београд, два уопште није ни објавио. Било је измене реда 

речи и смисла. Радио Југославија наставља са сатанизацијом нашег Покрета у 

емисијама за иностранство, дајући нашим саопштењима националистички смисао. Неке 

наше изборне листе су биле одбијане, јер није био датум рођења (а што није потребно). 

Наш Покрет је под тоталном блокадом, под репресијом, овога пута одржавамо 

континуитет, а на републичким изборима изаћићемо у свим изборним јединицама 

(Обећавају нам најзад и подршку). Наш Покрет није ничији „опасан непријатељ― 

(Измишљају лажне непријатеље да укрију праве, да стварају конфузију и заваде итд). 

        Зашто смо се борили? Све је исто као и раније, избори бивају лажирани као и 1990 

године!. 

 

за Покрет за заштиту људских права. 

 

Драгослав Аврамовић се повукао с чела коалиције Заједно. 

 

Полицајци у цивилу претукли Милована Бркића, новинара "Српске речи"
[]
. 

 

 

Милован Бркић. 
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29 октобра  Полиција растурила штрајк возача ГСП у Београду, у гаражи на Новом 

Београду примењена сила, ухапшен лидер синдиката Драгољуб Стошић. 

25 октобра код Подујева  убијени полицајац и цивил (ОВК преузима одговорност и 

прети Албанцима који сарађују са властима). 

29 октобра бивши бугарски премијер Андреј Луканов убијен испред своје куће. 

И у овом месецу се срушила два авиона. 

Опет крвави сукоби између Тутуа и Хутуа. 

Тако неки виде и сукобе на Балкану.  

На Косову све затегнутије. 

-Новембар 1996.године.  

3 новембра одржани  Савезни избори у СРЈ, коалиција СПС-ЈУЛ-НД добила 64 мандата 

према 22 за "Заједно"; ДПС Црне Горе 20, радикали 16 итд. 

12 - 23. 11. - Председник Туђман у вашингтонској Валтер Реед Армy Хоспитал због 

канцера. 

 

-17 новембар 1996.године. Победа опозиције на изборима.  

 

У Србији је одржан други круг локалних избора. Опозиција је остварила убедљиву 

победу, али је власт одбила то да призна.  

На улицама Београдаи других српских градова су избили масовни протести, који су 

трајали три месеца. 

Србија се заталасала, узбунила. Направљена је изборна крађа.  

Све је почело у Нишу. Изборна комисија на локалним изборима у Нишу је 

установила крађу гласова.  

Огорчени грађани су изашли на улице, сутрадан су почели свакодневни 

протести у Нишу, а вести о крађи у Нишу проширили су се на целу Србију и 

коалиција Заједно је позвала грађане да отпочну са демонстрацијама.  

Првих дана демонстрација у Београда једна од парола била је и „Не дамо Ниш“, 

на шта је одговор у Нишу био „Не дамо Београд“. Убрзо су се студентске 

организације и средњошколци придружили протестима, међутим синдикати су 
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се дистанцирали и није било већег оптерећења на државне институције, него се 

све свело на свакодневне протесте и шетње. 

Изборна комисија је донела закључке да се на спорним местима избори морају 

поновити и заказала је изборе у четвртак, 1. децембра 1996. Међутим, због протеста 

сами избори нису могли да се одрже. 

7. децембра је организован протест испред Градске телевизије на коме је са терасе 

телевизије бачен телевизор у знак протеста на начин извештавања ове телевизије..  

СПС је због избијања кризе сменио Мила Илића још у току протеста што није био 

случај у другим градовима. 

У децембру су студенти организовали акцију под именом „Освајање врха Србије―
[ 

15. децембра у 12 сати кренула је група од 17 студената на шетњу од 48 сати од Ниша 

до Београда и они су били примљени код председника Србије Слободана Милошевића. 

Ситуација у Нишу је била тако драстична да је изборна победа коалиције Заједно била 

призната пре него што је дошао специјални изасланик ОЕБС. Демонстрације и 

протестне шетње у Нишу нису се завршиле до коначног признања изборних резултата у 

целој Србији. Протесте у Нишу карактерисало је што су били мирни и није било 

инцидената после демолирања пекаре „Бата Бане― и реаговања полиције изузев при 

покушају блокаде ауто-пута Београд-Ниш, али је тај инцидент био миноран. Међу 

наистакнутијима у коалицији „Заједно― били су Зоран Живковић (ДС) и Бранислав 

Јовановић (СПО). 

Велику помоћ коалицији Заједно пружила је нишка телевизија Наис тако што је дала 

људима из коалиције Заједно да свакодневно воде програм, чиме су могли да се лакше 

обраћају грађанима Ниша.  

Демонстрације су биле веома популарне тако да је прослава Нове године и Српске Нове 

године организована на централном градском тргу где се појавило 100 - 150.000 људи, 

што је апсолутни рекорд за град Ниш јер је сваки други грађанин тога дана био на 

централном градском тргу.
[11] 

 

 

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlwww.yurope.com-10
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlMagazin_NIN_-_2404.2C_24_JAN_1997-11
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18 новембра почињу демонстрације у Србији, јер изборне комисије поништавају 

опозиционе победе - паралелни протести грађана око коалиције "Заједно" и 

студентски протести .24. 11. - Београдски суд поништио већину опозиционих 

мандата у Скупштини града, опозиција ће бојкотовати трећи круг заказан за 

27..25. 11. - Велика шетња у Београду, бачена јаја на градску скупштину и РТС. 

Полупано нешто стакала на РТС-у и Политици у Београду. 

 

27. 11. - Ратко Младић коначно одступа с чела ВРС, за наследника поставља 

заменика ген. Манојла Миловановића (који је такође међу смењеним 

официрима). 

У новембру  три авионска удеса, a Nigerian-owned Boeing 727  се срушио у 

Атлантик, нема преживелих.Saudi Arabian Airlines Boeing 747 се судар ио у 

ваздуху са Kazakhstan Airlines Il-76 у Њу Делхију, Индија, 349 жртава.Ethiopian 

Airlines Flight 961 iје отет, потом се срушио у Индијски океан, 125 жртава. 

   

 

-Децембар 1996.године. 

Издали смо пети број нашег листа ЉУДСКА ПРАВА:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_727
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabian_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Airlines_Flight_961
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Airlines_Flight_961
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Airlines_Flight_961
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-Децембар  1996.године. 

 

Beogradski radio B 92 ugašen posle nekoliko dana ometanja, radiu Indeks oborena snaga - par 

dana kasnije vraćeni nakon protestnog pisma Carla Bildta. 

 

Jane's Intelligence Review tvrdi da je ARBiH proizvodila hemijsko oruţje tokom rata. 

 

TuĊman posetio Vukovar. 

 

Prvi tabloid u Srbiji, provladin nedeljnik "Fleš", optuţuje demonstrante da ih "finansira 

albanska mafija.``. 

 

Ministar informisanja u Srbiji Aleksandar Tijanić podneo ostavku. 

 

Rezolucija SB UN 1088: ovlašćeno stvaranje SFOR-a (Stabilisation Force) kao 

zamene IFOR-u u BiH. 

 

Kofi Annan izabran za sledećeg generalnog sekretara UN. 

 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/B_92
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Indeks&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/ARBiH
http://sh.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Tijani%C4%87
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezolucija_1088_Saveta_bezbednosti_Ujedinjenih_nacija&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=SFOR&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=IFOR&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/BiH
http://sh.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
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-17 децембар 1995.године. одржана Годишња скупштина Покрета за заштиту 

људских права у Београду, Лоле Рибара 46, у просторијама ДСС ( видети текст у 

листу, горе). 

 

-Децембар 1996.године. Изборна криза. 

 

20. 12. - U Beograd doputovala Komisija OEBS na čelu s bivšim 
premijerom Španije Felipeom Gonsalesom kako bi ispitala regularnost lokalnih izbora 
u Srbiji pošto je, pod pritiskom inostrane javnosti i svakodnevnih protesta širom 
Srbije, predsednik Slobodan Milošević bio prisiljen da prihvati arbitražu OEBS. 
 
Тупа Марос заузели амбасаду Јапана у Перуу. 

 

 
-24 децембар. Контрамитинг на Теразијама. 

Према Википедији: СПС и ЈУЛ су организовале контрамитинг под именом „За Србију“ 

24. децембру 1996. године у 15 часова на истом месту где су се присталице коалиције 

Заједно недељама сакупљале. На протестима је говорио и Слободан Милошевић. Једна 

од порука Слободана Милошевића била је: Србијом неће управљати туђа рука. На 

скандирање Слобо ми те волимо председник је узвратио Волим и ја вас. Пре, за време и 

после митинга било је неколико ескцесних ситуација између присталица 

коалицијеЗаједно и присталица Слободана Милошевића. 

У јутарњим часовима тога дана аутобуси, са присталицама СПС и ЈУЛ из целе 

Србије, почели су да пристижу у Београд. У групама су прилазили центру града носећи 

транспаренте и узвикивајући пароле. На улицама Београда људи су били веомао 

опозиционо настројени тако да је све ово за њих била отворена провокација. Напету 

ситуацију погоршавало је то што на улицама, скоро до пред почетка контрамитинга, 

готово да није било полиције. Инциденти, у виду бацања каменица, пребијања, пуцњи 

били су честа појава. 

Завршило се погибијом једног присталице коалиције Заједно (Предраг Старчевић)
[12]

 и 

тешким рањавањем другог (Ивица Лазовић), као и са више десетина повређених на обе 

стране. Тело Предрага Старчевића пронађено је на мосту Газела, а преминуо је од 

последица батинања, највероватније симпатизера СПС, а случај никада није 

разјашњен. На Ивицу Лазовића је испред просторија СПО-а у Кнез-Михајловој пуцао из 

пиштоља Живко Сандић, један од кандидата СПС-а на локалним изборима у 

Вршцу.
[13]

 CNN-ов снимак пуцња обишао је цео свет. 

Многи процењују да је Србија тог дана била на ивици грађанског рата.
[14]

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/20._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/OEBS
http://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panija
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_Gonsales&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Arbitra%C5%BEa
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlKONCERT_I_SETNJA_PODSECANJA_.7C_SEEcult.org_Portal_za_kulturu_jugoisto.C4.8Dne_Evrope-12
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlPolitika_:_Srbija_nadmudrila_re.C5.BEim_:_POLITIKA-13
http://sr.wikipedia.org/wiki/Si-En-En
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlPress_Online_::_KONTRAMITING-14
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Према извештају РТС, на контрамитингу је било пола милиона људи, а према 

нережимским медијима само 30.000.
[1]

 

Према рачуници Коалиције Заједно контрамитинг СПС-а је, према тадашњим ценама, 

коштао 1.386.000 немачких марака или 4.575.000 тадашњих динара.
[15]

 

 

Током протеста одржане су прославе Нове године и Српске Нове године. На дочек 

Нове године, у организацији коалиције Заједно, окупило се око 200.000 људи у 

Београду, а на позив Студентског парламента на Тргу слободе, у Кнез-Михајловој, 

Теразијама и околним улицама, скупило се око 500.000 грађана, што је био највећи 

скуп у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlPocetak_2000-1
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_1996%E2%80%931997.#note-urlKontramiting_u_Beogradu_ko.C5.A1tao_1.386.000_DEM.2C_GENERALNI_SERVIS_ONASA_26_Dec_1996.2C_ONASA-15
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-Јануар 1997.године. Барун Митра директор Института Слободе у Њу Делхију. 

Професор универзитета и представник ИСИЛ-а за Индију. 
 

Барун Митра плени својом искреношћу и добрим намерама. Он и ја смо постали 

истински пријатељи, савршено се слажемо о проблемима човечанства, и како их 

разрешити. Успоставили смо дугу  размену емајл порука, неки од мојих есеја о 

људским правима су били публиковани у часопису  Института Слободе у Њу Делхију.  

 
Барун Митра 

 

Одкако сам имао прилике да у Бриселу упознам неколико Индуса, питао сам се одтада 

откуд таква необична сличност у духу и менаталитету између нас Јужних Словена и 

далеких Индуса?   

 

Читалац тома 4 ове књиге је имао прилику, да се упозна са мојим сусретом са 

господином Вирендром, професором универзитета у  Њу Делхију, и са мојим 

контактима са дипломатама Амбасаде Индије у Београду. То су за мене врло драге 

успомене на људе, који су се према мени у тим тешким животним тренуцима односили 

са разумевањем и испољили добре намере.  

 

 

-Јануар 1997.године. 

 

Запослени ИЦН Галеника су све чешће на принудним одморима. Опада потражња 

лекова, отежана је набавка сировина, појвљују се тешкоће наплате продане робе, 

инфлација, су само неке од тешкоћа, које муче овај фармацеутски гигант. 

 

Има мање трошкова за предузеће, када службеници буду у својим кућама уместо у 

загрејаним канцеларијама. То траје већ неколико година.  

 

Земља је у економској кризи, растрзана сукобима са суседима, поврх свега је на ивици 

грађанског рата у Србији, где се побунио народ. На Косову је такорећи ратно стање. 

 

Валерија ( томови 3 и 4), ћерка сестре Наде, се  развела од њеног мужа Саше, са којим  

има ћеркицу Теодору. Оне су становале са мајком Зором   у стану у Молеровој улици 

број 50, недалеко од Вуковог споменика. У потрази за бољим стамбеним погодностима 

и условима живота, су овај стан продале, и купиле мањи и јефинији стан у Пожешкој 

улици број 4 на Бановом брду.  

 

Питам се како ће мама, стара жена,  да се сада свакодневно пење на високе спратове  

новога стана у Пожешкој улици? 
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Сестра Нада ( томови 1-4) , њен муж Добривоје и ћерка Ксенија, имају кућу у 

повисоком подавалском селу Рушњу. Повремено бих их посећивао. Рушањ је село, 

скоро приградско насеље, начичкано је на врх брда, као да осматра Авалу, тамо је чист 

ваздух. 

 

Млађи брат Милић ( томови 1-4) живи тегобан живот, са минималном пензијом, као 

политички неподобан је био истериван из радног односа, и прогањан на разне начине.  

 

 
Милић, ауторов млађи брат. 

 

Он у стану нема никакво грејање, у зимским леденим месецима се у правом смислу 

речи смрзава, и проводи време у зимским месецима најчешће под ћебадима и 

јорганима. 

 

Изнурен и утучен народ је у јагми да преживи.  

 

Ипак, они млађи и борбенији се не мире, Србијом се шире демонстрације незадовољног 

народа жељног правде, чују се пиштаљке, колоне пензионера лупају улицама кашикама 

и ножевима у празне шерпе. Као да траже да им  неко сипа у њих храну? 

 

5 јануара су настављене демонстрације због изборне крађе, започете крајем прошле 

године, такозваном акцијом `` Блокадом против блокаде", демонстранти су закрчили 

аутомобилима главне улице у Београду. 

 

 
 

Колико је ситуација напета се види и из свакодневних новинских вести. 

Ректор Приштинског универзитета Радивоје Паповић је тешко повређен у експлозији 

аутомобила-бомбе, које се приписује ОВК.  

 

Шта је ово, као да смо на трауматичном Блиском Истоку?  
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Бивши босанско-српски политичар Никола Кољевић је пуцао себи у главу. Безнађе? У 

саобраћајној несрећи је погинуо црногорски министар иностраних послова Јанко 

Јекнић. Саобраћајка?  

 

У СПС долази до нових раслојавања, из СПС-а су искључени Небојша Човић, 

београдски градоначелник, и Миле Илић, шеф социјалиста у Нишу. У СПС-у и 

државној управи нараста сукоб између `` реформатора`` , и оних који то нису. 

 

Читајући француске листове у Француској читаоници у Кнез Михајловој улици у 

Београду, учестало срећем вести о масакрима у Алжиру. То ме потсети на сличне вести 

о масакрима у Вијетнаму? 

 

Зар да наша земља, ризница европске културне баштине, буде сврставана у сличне 

земље, као Алжир, Афганистан, Латинска Америка?  
 

 

-16-20  јануар 1997.године. Посета Сибиле. 

Опет смо провели неколико незаборавних дана у Будви и Милочеру. 

 

Аутор у Будви јула 1965.године. 
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Она је забринута због сестре, посебно због мајке која постаје скоро непокретна. Моли 

ме да њену мајку повремено посетим у дому за старе, нико је не посећује сем понекад 

нека сестра из Цркве ( Адвентистичке) . Сазнао сам  још једну непријатну новост: 

силеџија је се уселио у њихов стан на Земунском кеју.  

Извади из ташне и распростре на сто хрпу судских докумената. Погледах документа. 

`` Твој отац је стан добио од ЈНА. А твоја мајка и вас две ћерке сте правни наследници 

стана. То је сасвим јасно``, рекох јој да је охрабрим. ``  Молим те да нађеш поузданог 

адвоката да га отуда иселимо``, саопшти она смирено. `` Даћу ти новац за адвоката``. 

Сетих се адвоката Стевановића који ми врло стручно и по приступачној цени пише 

судске поднеске:`` Не треба да ми дајеш никакав новац, имам доброг адвоката који ће 

то урадитги за багателно накнаду``.  

`` Хајмо сада у копирницу да све ово копирамо``. узех сва документа, па кренусмо 

полагано улицом што гледа на бујно зеленило острва Свети Никола.  

-Јануар-Јуни 1997. године. Стивен Бруан у Београду. 

Стивен је најзад стигао из Варшаве у Београд. Он је провео више година у Варшави –

подучавајући енглески и бавећи се научним радом.  

Претходно сам му нашао радно место професора енглеског језика у Заводу за стране 

језике у Јовановој улици у Београду. Стив ми је послао биографске податке, које сам 

слао појединим институтима за обучавање енглеског језика у Београду. Таквом врсном 

стручњаку, врло образованом и интелигентном, поготову Американцу, за мене није 

било нимало тешко наћи посао професора енглеског језика у Београду.  

Ипак сам уложио велики  труд.  

Као што је приказано у тому 4, и претходним поглављима, остварила се његова жарка 

жеља да дође у Србију, и да упозна Балкан  и југоисточну Европу. 

Сачекао сам га на главној железничкој станици у Београду. Прешли смо преко 

постраног трга, и упутили се у хотел у коме отседају млади страни  туристи у пролазу 

кроз Београд. Од пртљага је имао само врло велики, тежак кофер, помагао сам му. Стив 

је био врло уморан од непроспаване ноћи и дугог пута. 

Нисам га могао позвати у мој подстанарски стан  у  Мажуранићевој улици број 3 у 

Земуну, који је мали, и без кревета и опреме,  да примим таквог госта.  
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Он је то схватао и уважавао. 

Пре него што је ушао у лифт за хотелску собу, схватио сам да је сада најважније да му 

што пре нађем погодан стан. Имам утисак да су његова примања у Варшави, ипак била 

скромна, упркос његовој стручности и чињеници да је Американац. Те да због тога не 

претендује на скупљи стан, треба да му нађем комфоран мањи стан, али уз приступачну 

цену. 

Нашли смо се ујутру у кафеу у приземљу, где смо доручковали. Ја сам претходно купио 

хрпу новина и часописа са свакојаким  огласима, и за изнајмљивање станова. Тамо 

треба телефонирати више пута и дуго, а то није могуће из уличне телефонске 

говорнице, нити из поште.  

Сетио сам се мога дугогодишњег пријатеља Неђе Икача, он има малу канцеларију негде 

код Вуковог споменика, окретох његов број телефона, објасних му о чему се ради, Неђо 

нас позва да одмах дођемо, ставља нам на располагање употребу телефона ради 

контаката са станодавцима, док не пронађемо стан.  

За непуна пола сата трамвајем смо били у канцеларији Неђе, он зна енглески и њих 

двојица су живо поразговарали.  

Ја сам за то време док су они разговарали почео да окрећем бројеве телефона извађене 

из огласа. Понуда станова је прилично велика и разновсрна, али се ја трудим да 

пронађем што погоднији стан, уз што повољнију цену. 

Са друге стране чух тих и помало уморан глас жене, изгледа да већ има подоста година. 

То је мој први утисак. Она растеже, као да је из прекодринских крајева, или из западне 

Србије. Описа ми стан, овога пута се све уклопи. И на погодном  месту, на Новом 

Београду, нешто пре Општине Нови Београд, недалеко од широког Дунава.  

`` Дошли би до вас да видимо стан``?  

Она рече тачну адресу, изненадих се, рече да се презива Крсмановић, као и ја. Утолико 

више, јер презиме Крсмановић није тако често, пре би се рекло да је ретко. То сам казао 

и Стиву. Он је ћутао. 

Стан је на спрату, има лифт, нов је и чист, има сав потребан комфор. Она живи са 

сином. 

Стиву је се свидео стан. Уморан је, једва чека да се испава на миру. 
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Тако је почео његов живот у Београду. 

По подне смо се нашли испред његовог стана. Имам велико искуство у боравцима у 

различитим градовима и срединама. Стекао сам умешност брзог упознавања новог 

града и његове душе. Онај ко познаје град треба да уме да га представи новопридошлом 

у неколико есенцијалникх реченица и параметара. Мени је у Брислеу например много 

помогао План града. Купио сам План Београда на енглеском, Стив је лингвиста, живео 

је више година у Пољској и зна течно пољски, будући да су пољски и српски словенски 

језици, нада се да ће брзо научити српски језик. 

Објаснио сам му укратко да постоје два Београда, Нови Београд, и онај на десној обали 

Саве. А ту је и Земун. Његов стан је на Новом Београду. `` Дунав је одмах овде , тристо 

метара одавде`` , рекох му весело.  Он одмах прихвати моју иницијативу, одшетали смо 

до оближњег Дунава, њему се ова моћна река изузетно свидела. 

Показао сам му Земунски кеј, кафиће и ресторане, сплавове. Он је на први поглед 

заволео Земун. 

Онда смо се вратили ка стану. Упутио сам га где је центар Београда, којим аутобусима 

да иде и како да се врати. ` До центра града одавде стижеш за петнаестак минута``, 

Стив се обрадова када му то саопштих.`` Када на последњој станици изађеш из 

аутобуса, центар Београда је на пар стотина метара, показаћу ти сутра``. 

Следећи дан смо се упутили аутобусом ка Зеленом венцу, а одатле идемо пешке до 

Јованове улице у Инстиуту страних језика, где треба да се јави на радно место 

професора енглеског језика. 

Прелазећи мост на Сави, видели смо Саву, лево је било Ратно острво, и тамо у даљини 

широки плави Дунав, свугде вода као да смо на мору. Стиву се јако свиђа Београд, град 

на великим рекама. 

Запазио сам да је врло сналажљив, брзо упознаје Београд. Американци су добро 

познати не само по својој социјалној мобилности, и честим променама радног места, и 

по променама места боравка. Он брзо региструје Београд, град на две реке, Нови 

Београд и Стари Београд, центар, Теразије.  

Прошетали смо Кнез Михајловом, која му се посебно свидела. Дуго смо шетали 

Калимегданом, сутра треба да се појави на радном месту у Институту страних језика , 

показао сам му где је Јованова улица, где се овај Институт налази. 
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Одлучио сам да му будем кад год то затреба при руци, док се не уклопи. Али не желим, 

да га сувише оптерећујем мојим присуством, он жели да живи свој живот, а и ја водим  

рачуна да ово моје дружење са њим не злоупотреби острашћени поредак, да ме и овога 

пута огласи као `` страног плаћеник```агента ЦИА``. 

-27 јануар. ``Кордоном против кордона" у београдској Коларчевој улици. 

Светосавска литија на челу са патријархом Павлем "пробија" кордон у Коларчевој 

улици у Београду . 

Три Албанца су убијена у сукобу са полицијом код Вучитрна, рањена три 

припадника МУП Србије. 

-Јануар 1997.године. Најзад са скоро 61 годину старости сам добио стан од ИЦН 

Галеника. 

Позвали су ме из Правне службе Галенике. Нисам веровао својим ушима: Добио си 

једнособан комфоран стан са парним грејањем величине 35 квадрата у улици Станка 

Пауновића 70 на Миљаковцу. Сутра у 10 часова идемо колима да примиш стан, и да ти 

предамо кључ``, казао ми је правник. 

Изашао сам из канцеларије опијен таквом невероватно радосном вешћу, али ни 

издалека убеђен да ће се њихово обећање заиста остварити. Чекао сам нестрпљиво 

сутрашњи дан да видим шта ће се десити?  Док не добијем званично решење и кључеве 

у руке, нисам баш убеђен да ме ни овога пута неће изиграти, као толико пута раније?.  

Овакву повољну еволуцију образлажем самом себи да је сада власник Галенике Милан 

Панић, амерички бизнисмен српског порекла. У тому 3 и 4 су приказани моји контакти 

са њим, чак смо се и једном срели пре него што је постао власник фирме. Он ме зна као 

борца за људска права. У претходним поглављима је приказано писмо професора Кена 

Скуланда Милану Панићу, у коме је овај угледни Американац, интервенисао да ми 

буде додељен стан на који имам право по закону, предочавајући да сам заслужан 

грађанин, и узимајући у обзир моје године.  
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По договору, дошао сам у Правну службу у 10 часова, још увек прилично резеревисан, 

и спреман на свако непријатно изненађење. Да би ми например могли казати да је 

аутомобил у квару, да је особа која је требала да ме одведе да видим стан спречена, или 

једноставно да измисле било какав други разлог?. 

На срећу тако нешто се није десило. Правник ми је казао живо:`` Идемо, кола су на 

паркингу``. Сели смо у кола, шофер нас је повео преко моста Газела ка Лисичјем 

потоку, па ка Раковици. Овај крај Београда делимично познајем, јер сам радио 1976 и 

1977. године у предузећу Ракорд у Раковици ( том 3).  

Радосно сам нестрпљив да видим стан, какав је, где се налази. Колега правник ми успут 

саопшти укратко још неколико битних детаља.   

Кренули смо благо узбрдо Борском улицом, а онда преко пута поште у тој улици, 

шофер је нагло завио волан налево рекавши:`` Сада идемо неколико стотина метара 

узбрдо улицом Станка Пауновића до броја 70``.  

Обрадован, кроз стакло аутомобила који се пење стрмином, осматрама  уздигнут 

шумовит крајолик, на брду Миљаковац, видим около много стабала дрвећа оголелих 

грана, лепе високе зграде. Крај ми се одмах свидео. Радовало ме је да идемо што више 

узбрдо, јер је мој сан одувек био да станујем на висини, у зеленилу и на чистом 

ваздуху. 

Нестрпљив сам, као у малој предпразничној грозници, сада да видим какав је стан? 

Возило се заустави пред високом зградом, сазнах да има десет спратова, забринух се да 

није високо, не волим лифт?. Правник ме обрадова када ми показа руком на мали 

балкон на првом нивоу:`` Тај стан број 3 се налази у међуспрату``. Зачас смо били у 

стану. И стан ми се одмах свидео. Био сам потпуно задовољан. 
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Одмах су ми дали кључеве, вратили смо се у ИЦН Гааленику, где сам потписао уговор 

и друга документа. 

Сада сам био скоро сретан човек. Имам стан. Нисам  подстанар . Нисам бескућник. 

Правда је победила. 

Пошто сада станујем као подстанар у изнајмљеном стану у Мажуранићевој улици број 

3 у Земуну, обавестио сам власника стана љубазног доктора Дмитровића, да сам добио 

стан од предузећа, и да се селим сутра. Исплатио сам му уредно све дугове, дошао је 

камион предузећа , многе ствари и делове старог намештаја сам побацао, утоварили 

смо све ,дошли смо у мој нови стан на Миљаковцу. 

Родитељи, и Саша и Милан су делили радост са мном. Саша је одмах дошла после 

радног времена у ФГП Рекорд, што је у суседству, да види мој нови стан, и да ми 

помогне у његовом сређивању. 

Тако је почео мој нови живот.  

Читалац ће сазнати да ћу ускоро бити превремено пензионисан са 61 годином старости, 

уместо са 65 година. 

У мом новом стану, који је до недавно користио отац супруге од једног директора 

Галенике, покојни војни музичар у пензији, су остале ствари и намештај, његови 

наследници су ми их оставили без накнаде, јер су ствари и покућство били стари. Али 

су били употребљиви. 

Обишао сам суседство. Посебно ме је обрадовало да се на пар стотина метара изнад 

стана налази велика Миљаковачка шума. Одмах сам је обишао с краја на крај. Рај за 

шетње. А ја сам страстан шетач. Са врха шуме пуца диван поглед на Авалу. Видех 

насеље Рушањ тамо у измаглици, где станује сестра Нада са  мужом Добривојем 

Иванковићем и кћерком Ксенијом. 

Првих неколико ноћи  у новом удобном комфорном стану, после петнаестак година 

мучног подстанарског статуса, испружен у удобном топлом каучу, у топлом стану 

загреваном парним грејањем, питао сам се какве ће све промене сада настати у моме 

животу?. 

Сада имам скоро 61 година. Имам још много година живота, здрав сам. Морам ово 

врема искористити на најбољи начин. За своје лично добро, моје породице, сродника,  

заједнице. 
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А године, старење? Време тако брзо пролази. За десет година ћу имати 71 годину?  

Психологија старења је врло занимљива материја. Ипак , имам сада 61 годину, то нису 

мале године. ? А за десет година ћу имати 71 годину? .Ипак, ми се чини да ћу када 

будем имао 71 годину, да ће ми садашња старост изгледати  као давне много млађе 

године?. А онда ће ми када будем имао 81 годину, старост од 71 године, изгледати као 

давне лепе године? 

Уместо да сада у познијим годинама уживам  оном што сам стекао, злопатио сам се цео 

живот, стан сам  добио тек сада са 61 годином старости. А пљачкаши су отели након 

Другог светског рата имовину и некретнине непроцењиве вредности у Братунцу, оцу 

моје мајке.  

 

Братунац. Великим делом територија Братунца се налази на незаконито конфискованој  имовини 

Василија Поповића, оца ауторове мајке.. 

И још ме прогоне и најближе. Зашто? Вероватно и зато да нас онеспособе да тражимо 

наше?   

Овако нешто демонско нема нигде у свету? Шта смо Богу скривили?  

Ово што се догађа мени и мојим блиским, ме неодољиво потсећа на клања родбине у 

источној Босни у Другом светском рату, на убиства блиских сродника маљем  у 

Јасновцу.  

Све сам убеђенији, да је ова наша голгота наставак трагедија, да нам то чине исти они 

који су нас унесрећивали за време Другог светског рата. 

Зар  смо ми  сви овде тако наивни?. Зар дозвољавамо да нас они завађају као шо су то 

чинили у Другом светском рату?  

-Јануар 1997.године. Стив упознаје Београд. 
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Стив је у Атини октобра 1995.године имао прилику да упозна Радмила Рачића. Радмило 

се припрема за одлазак на студије у САД.  Посетили смо скромну куђу рођака Бобана и 

његове супруге Даре, Радмилових родитеља, у Озренској улици број 13 на Душановцу.  

Стиву се свидела мала кућа у дворишту, али каже да је унутра врло комфорно и уредно. 

 

Стивен Браун. 

Посетилио смо и Сашу и Милана у стану на Вождовцу, у улици Војводе Степе 68. 

 

-2/3 фебруар 1997.године.  Полиција тукла демонстранте на Бранковом мосту и 

широм центра Београда. 

Према Викпедији: Због спречавања шетњи Коалиција је своје присталице позвала 

да из различитих праваца дођу на Трг Републике. Шетњу са Новог 

Београда предводио је вођа СПО Вук Драшковић. Та колона била је, око 20 

сати, блокирана кордоном на почетку новобеоградске стране моста. 

Остатак демонстраната који је несметано стигао на Трг из других делова 

града кренуо је кроз Бранкову улицу како би се придружио Новобеограђанима.  

Међутим и ту колону коју су предводили председници ДС и ГСС Зоран 

Ђинђић и Весна Пешић, дочекао је кордон на почетку Бранковог моста. 

После скоро три сата блокаде, полиција је деловала истовремено на обе 

стране моста. Напад на демонстранте почео је употребом водених топова 

који су дошли Поп Лукином улицом. Многи грађани били су поливени водом, 

иако је те вечери у Београду било десет степени испод нуле. У општој 

паници која је настала повређено је више грађана, а пендреком је више пута 

ударена и Весна Пешић. Полиција је, у јурњави за демонстрантима, зашла и 

по дорћолским улицама, тако да је по сведочењу очевидаца, један број 

грађана претучен и у Француској улици. Биланс интервенције је неколико 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/Brankov_most
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десетина повређених, међу којима и неколико полицајаца, као и неколико 

приведених демонстраната. 

-4 фебруар 19079.године. Сусрет са адвокатом Милорадом Стевановићем. 

Данас  сам се нашао са адвокатом Стевановићем у његовој канцеларији у Маршала 

Бирјузова улици у центру Београда. Поред њега је седео и адвокат Стојановић. 

Обадвојица су са југа Србије. То су врсни правници, а још више часни и поштени људи. 

Адвокат Стевановић ми је се пажљиво обратио прочитавши документа:`` Ствар је јасна, 

он је у стану бесправно, написаћемо суду ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ, да га хитно отуда 

иселе. ``.  

Одложивши полако уморном руком документа, се насмеши, он је увек склон шалама, 

иако делује све изнуреније и болесније:`` Правда је на нашој страни, али данас нема 

правичних судија, ако је он моћан или ако подмити судије, онда од тога нема ништа`` .  

То рече , па се маши бочице са пилулама за срце. 

Одмах сам послао факс поруку Сибили. Брзо ми је одговорила:``Добро си урадио, да 

видимо шта ће бити``. 

-4 фебруар-Лекс специјалис. 

Слободан Милошевић је  наложио премијеру Марјановићу, да састави специјални закон 

(лекс специалис), којим би се признале опозиционе победе на локалним изборима, по 

извештају ОЕБС.  

Тиме су окончани троипомесечни протести. 

Београдом и Србијом дивљаају криминалци. Опљачкано је представништво КЛМ у 

Београду, узето $ 270,000 УС и 20,000 ДЕМ. 

Све је чвршћи блок против Слободана Милошевића. Црногорски премијер Мило 

Ђукановић у интервјуу "Времену" изјављује, да би било политички погрешно да 

Милошевић остане на било ком положају у Србији или СРЈ – уследили су напади 

државних србијанских медија.  

А Зоран  Ђинђић је изабран за градоначелника Београда, првог не-комунистичког од 

1944. године. 
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-Скинута је звезда са зграде Скупштине града. 

 

 

-7 фебруар 1997.године. Држава одбија да плати лекове произвођачима. 
 

-  

 

 

-Фебруар 1997.године. Дружења са Стивом. 

 

Стиву сам показао нови стан.на Миљаковцу, у улици Станка Пауновића број 70. 

он је добро упознат са дискриминацијама  које сам трпео деценијама. Дуго смо 

разговарали. Смејао се, био је због нечега расположен док ми је причао, рече ми 

да је се био умешао у демонстранте на Теразијама.  
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Мој сусед, суседна врата до мога стана,  је Навид Јаркан, симпатични 

Пакистанац, ожењен шармантном светлокосом и светлооком  Светланом, коју је 

упознао док су обадвоје били на раду у Бечу у Аустрији.  

 

Њихов брак је у кризи. Од мене обадвоје очекују медијацију, мирење. Слушају 

ме, прихватају савете, али знам да је све то међу њима сложено и врло 

деликатно.  

 

Навид ми је једном приликом док смо седели сами у моме стану, испричао да је 

његов отац био шеф полиције у главном граду Пакистана. `` Једном нам је 

дошао у посету познаник, Светлана је са њим  отишла на спрат и тамо су дуго 

сами разговарали``. Онда ми је испричао још једну занимљиву причицу: `` 

Светлана је радила неколико месеци на броду, она и још једна жена једине са 

неколико десетина мушкараца``.  

 

А Светлана ми је са њене стране испричала да се Навид био са неком женом 

дуго задржао у затвореној соби . 

 

Балкан није Западна Европа, али није ни Пакистан. Међу њима је на делу сукоб 

две културе. Али ми се чини и да су у питању и њихови поступци. Занимљиво, 

међу њима има доста чега што шкрипи, али их нешто држи да се не разведу. 

Неколико пута су се раздвајали, одлазили у Пакистан, и враћали се за Београд, 

свађали се, мирили, али нема смиривања. Имају двоје чаробне црномањасте 

дечице, Данијел није сувише црнопит, могао би проћи  као наш човек, а ћеркица 

Саиџа је  изразито, егзотично црномањаста, као Индијка. 

 

Занимљиво, Навид је из топлог Пакистана, сада је овде зима, а он је у стану 

стално бос.  

 

Придружи нам се у стану и Навид. Он је повисок и наочит. Врло течно говори 

енглески. Навид је скроман и  разуман човек. Са њим се може лако споразумети. 

Светлана је привлачна млада жена, и она зна течно енглески, вероватно га 

научила за време боравка у Пакистану. Она је оштроумна. Упознао сам и њену 

мајку Раду, пореклом су са Космаја. 

 

Навид закуца тихо, и крочи у собу, упознах их. Међу њима се одмах разви жива 

конверзација.  
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Казах:`` Изабела Недић, супруга мога школског друга Зорана Недића, 

професфор енглеског језика у Институту страних језика у Јовановој улици ми је 

се поверила да је са Стивом водила дуге разговоре на  разне теме, и да је он врло 

образован``. Стив се на то учтиво насмеши. 

 

Повела се реч о америчким филмовима и глумцима, о џезу у Београду, Стив је 

био пријатно изненађен колико је омладина у Београду рано сазнала за џез, на 

рочито у поређењу са земљама Источне Европе. Смејући се скоро гласно 

испричао сам како сам имао мој ђачки  џез оркестар , и навео све америчке 

мелодије које смо свирали, америчке  џезисте и како су они утицали на младе у 

земљи. `` Ево овде у уседству, у Индустрији мотора Раковица сам давне 

1955.године, као ђак свирао са мојим џез оркестром за Дочек Нове 1956-гоине``, 

показах руком наниже у долину Раковице.   

 

Споменуо сам Стиву Џона Вејна и његов чувени филм ``Освета црвене 

вештице.``  

 

Тада установих да су њему пасија управо филмови и глумци. Толико зна о њима, 

па он је истинска филмска енциклопедија. 

 

`` Видео сам мушкарце из многих земаља, али је мој утисак да су најзгоднији 

људи на свету Далматинци, а и Далматинке не заостају много``, погледах их. 

Знам и да су Индијци, а то значи и Пакистанци,  наочити мушкарци. 

 

Изненадих се Стивовим речима, као реакцији на ову моју тврдњу о 

Далматинцима:`` Најзгоднији људи су северноамерички Индијанци``, обрати ми 

се Стив. 

 

У праву је помислих, виђао сам индијанске поглавице у америчким каубојским 

филмовима, заиста су мужевни. Али то је био далеки 19 век, питам се да ли 

данас има још таквих Индијанаца? .Као да ми чита мисли Стив додаде: `` Данас 

су сви угојени``. 

 

-Март 1997.године. 
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Балкан је у превирању. Побуна у Албанији: у земљи проглашено ванредно стање 

због немира изазваних пропашћу финансијских пирамида у јануару; анархија на 

југу, опљачкани магацини с оружјем. 

 

 

 

Локални избори у БиХ се поново одлажу, са јула на септембар. Студенти у 

Македонији штрајкују 19. дан због закона о увођењу албанског језика на 

учитељски факултет. 

- 

-8 март 1997.године. Мој допис Владимиру Шексу, у вези стана моје сестре Наде у 

Истри. 
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-  

 

 
Владимир Шекс. 

 

 
-9 март 1997.године. Промоције Стивове књиге о учењу енглеског језика. 
 

Стив налази да су наше девојке и жене привлачне:`` У превозу, високе и вижљасте  

заносне црнке, али има и плавуша``. 
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Стив је у међувремену написао књигу `` Words pictures``, како треба учити енглески 

језик, чуо сам мишљења у београдским лингвистичким  кружоцима, врло оригинално и 

корисно дело.  

 

Стив се спрема да са либертаријанцима широм Европе, и не само ње,  оснива школе 

енглеског језика за младе либертаријанце. 

 

Он ми је уручио књигу, предложио сам му да организујемо јавну промоцију у 

репрезентативној књижари у кнез Михајловој улици, скоро преко пута Америчке 

читаонице. Љубазни власник књижаре је мој предлог одмах са задовољством 

прихватио. 

 

Ту се нашао Милош Богдановић ( том 4), са његовом другарицом из Адвентистичке 

цркве  интелигентном и привлачном црнком Рајном Стаменов. Она говори течно 

енглески. Она је била преводилац. 

 

-Већа права паса него ли људи. 

-  

 

Прошло је више од месец дана од датума судског поднеска за исељење уљеза из 

Сибилиног стана, у пар наврата сам телефонирао адвокату Стевановићу, увек сам 
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добијао исти одговор:`` Још ништа нема од суда, а требали су брзо да одговоре, отићи 

ће Стојановић у суд да види шта се дешава``. 

 
- 10 март 1997.године. Нова тужба за накнаду штете поднета Првом опшинском 

суду у Београду. 

 

-  
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-  

 

 
- 18 марта 1997.године. Анкете јавног мнења-Превара. 

 

  

 

http://www.mediawiki.org/
http://www.mediawiki.org/
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-  

 

-18 март Предлог измене изборног закона. 
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-  

 

- 24 март 1997.године. Позив адвоката Стевановића у вези Сибилиног стана. 

24 марта ме је скоро тргнуо из размишљања рески звон телефона у моме стану на 

Миљаковцу, чуо сам тихи уморни  глас старог адвоката Стевановића:`` Наврати данас 

ако можеш у канцеларију од 5 до 7``. 

Пожурио сам да тамо будем још у 5 часова, али сам по забринутом тону његовог гласа 

закључио да нешто не иде са Сибилиним станом. 

Чим сам крочио у канцеларију, док још нисам ни сео, он устаде, и пружи ми у руке 

одговор Четвртог општинског суда на Новом Београду: захтев за привременом  мером 

хитног исељења се одбија са образложењем да је Стамбена управа ЈНА стан била 

уступила неом другом лицу, а не њеном оцу, а касније је дошло до уступања истога  

стана  њеном оцу, и да у тој својинској трансакцији има  правних мањкавости, и док се 

оне не разјасне, не постоји правни основи  за принудно исељење туженога. 
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Ма моје питање шта да радимо, адвокат Стевановћ се сетно насмејао:`` Морамо побити 

њихове тврдње, и доказати да је она власница стана, а то захтева прикупљање 

докумената , труд и време``.  

``Колико ће то коштати``?, одмах га запитах. 

``Долазим за неколико дана док стигне новац од власнице стана``, кретох ка вратима да 

што пре ступим у контакт са њом. Одмах је одговорила на моју факс поруку, новац 

шаље на банковни  рачун  који сам  јој проследио. 

Тако је почео маратонски сппор око њеног стана, који ће трајати неколико година, и 

који ће она изгубити у даље описаним околностима. 

ИСИЛ у Билтену од Марта 1997.године саопштава, на страни број 2: 
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Војислава Ратковић је комшиница , она је запослена у Библиотеци Града 

Београда. Ова интелигентна, и у исто време шармантна и духовита жена, ми је 

испричала врло занимљиве ствари о Земуну и о њеној професији. Она поред 

тога што је привлачна, је врло образована. Склопили смо договор да она 

преведе неколико либертаријанских едукативних памфлета на српски језик. Био 

сам врло задовољан њеним учинком. 

 

-Април 1997.године. 

 

У интервјуу Данице Драшковић за Б-92, она говори о кризи коалиције "Заједно" 

и тврди да постоји "тиха коалиција" између ДС и СПС. Милорад Вучелић, Душан 

Матковић и Живадин Јовановић нови потпредседници СПС. 

 

Нови масакри у Алжиру. 

 

-Април 1997.године. Наши ставови  у вези приватизације. 
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-  

 

 

-1997.година. Радимло Рачић се припрема за одлазак у Америку. 

 

Лалица ( Радмило Рачић) је бриљантан ђак Математичке гимназије у Београду, 

савршено је урадио компјутерске припреме за књиге, оставио је изузетан утисак на све 

присутне на скупу у Атини октобра 1995.године, успоставио је значајне контакте за 

одлазак на студије у Америци.  

 

Професор Скуланд нам је обојици послао факс поруку са датумом од 17 маја 

1997.године, у коме нам изражава подршку у нашим пројектгима. 

 

 

-7 април 1997.године. Поводом радне верзије Закона о својинској приватизацији.  
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-  

- 

- 

- 
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-  

 

 

-11. април 1997.године. Убијен генерал полиције. 

 

У Београду, у ресторану „Мама миа― је убијен Радован Стојичић - Баџа, генерал српске 

полиције и тадашњи в. д. министра унутрашњих послова Србије. и в.д. министра 

унутрашњих послова.  

 

Влајко Стојиљковић  је нови министар унутрашњих послова Србије 

 

13 априла Папа Јован Павле други  посетио Сарајево. На локалним изборима  у 

Хрватској, ХДЗ добио највише гласова у Загребу (гласало се и у источној Славонији и 

то два дана због неправилности). 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B_%D0%91%D0%B0%D1%9F%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
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Операција "Свитање" у Албанији - 7.000 војника из Италије и других земаља обнављају 

ред. У БиХ постигнут договор о централној банци и новој валути, конвертибилној 

марци. 

 

Тони Блер постаје премијер Енглеске. 

 

 
 
 
 

-13 априла сам добио ову поруку од Др.Мери Руварт.  

 

Ја од недавно имам компјутер и приступ интернету. Врло сам задовољан, она се врло 

похвално изражава о моме  раду на њеној књизи. 
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-22 април 1997.године. Неприлике са сарадницом  на 

публиковању књиге др. Мери Руварт. 
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-27 април. Геноцид. 

 

 
Да ли ово што се у овој земљи дешава може назвати геноцидом?   

Можда најпознатији пример геноцида је холокауст. За српски народ, најтрагичнији је био 
истовремени геноцид Срба у Другом светском рату. Али су страдали и други 
јужнословенски народи. 

Који су мотиви поретка, зашто ово зло чини? 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83
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-Мај 1997.године. 

 

Овај месец је био богат представљањима либертаријанских  

књига, могу слободно да кажем да је на неки начин био у знаку 

Стивена  Брауна. Он је запослен у Инсттуту страних језика у 

Јовановој улици у Београду, али сарађује и са Школом страних 

језика Галиндо. До мене допиру изјаве и похвале послодаваца на 

рачун Стива . Он је недавно објавио врло ваљану књигу``  Words 

p;ictures``  која уствари приказује модеран  метод учења 

енглеског језика, која је врло лепо прихваћена у Београду.  

 

Стив је имао две промоције ове књиге и то у престижној 

књижари ``Белетра`` у строгом центру Београда, преко пута 

Америчке читаонице, а потом и у Кући Ђуре Јакшића, као и у 

Етнолошком институту у Београду, уз присуство Радмила 
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Рачића, Мирослава Костића, и Саше Срећковића, кустоса 

Етнографског музеја у Београду, Стивов преводилац је била 

Рајна Стаменов.  

 

Он је наступао и на радио и телевизијским станицама, а о 

либертаријанским њигама и његовој најновијој књизи су писали 

и најтиражнији листови Политика и Борба. Успоставио је 

сарадњу са САНУ Унивезитетом, и упознао је бројне београдске 

интелектуалце поборнике либертаријанске филозофије.  

 

Он снева да отвори школу енглеског језика, по могућству на 

Јадранском мору, негде у Црној Гори. 

 

Професор Скуланд је посетио Словенију и Хрватску, где се 

упознао са издавачима и промотерима његове књиге. Казао ми је 

да планира у будућности да посети и Србију 

 

Превођење либертаријанских памфлета на локалне језике је 

значајно,  јер омогућава да се упозна либертаријанска 

филозофија (www.isil.org).   

 

Амерички либертаријанци не шире идеју људских права само 

широм планете, него и у њиховој земљи, они себе сматрају 

аутентичним америчким патриотама и строго анализирају 

мањкавосги у овој најмоћнијој држави света, и предлажу 

адекватне корекције. 

 

Да ли је Слободан Милошевић присуством Прослави ЈСО у Кули, поклекнуо 

пред мафијама?  

 

Дошло је до оружаног окршаја албанске банде и македонских снага код Дебра. 

 

Да ли је потписивање у Москви руско-чеченског мировног уговора знак 

слабости Русије? . 

 

Шта се дешава у Заиру? Јаки човек Мобуту Сесе Секо напушта Заир, 

трупе Лаурента Кабиле сутрадан улазе у главни град. 

 
 

-28 мај 1997. године.  Допис листу Демократија.  
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а 

 

 

Тужба . 
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-  

 

 

-1 јуни 1997.године. Стивену Брауну додељена ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ЧЛАНА 

ПОКРЕТА  ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 
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-  

 

Стив и ја смо данас посетили познату кафану на Калимегдану `` Калимегданска 

тераса``. Лепо време, сунце греје топло, поглед са уздигнуте терасе пуца на 

бескрајну ужарену браонкастоцрвенкасту војвођанску равницу, која се губи  у 

недоглед.  

 

`` Тамо је Европа, овде почиње Балкан``, показах му руком у даљину. 

 

Стив ужива да упознаје нове пределе, Балкан га нарочито усхићује, поверио ми 

се да када се буде вратио у Америку, да има намеру да заврши студије 

новинарства и политичких наука, и да дође у Београд као амерички новинар или 

дипломата. 

 

- 9 јуни 1997.године. Стање у здравству. 
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 Дешавају се масакри у Алжиру. Као у Вијетнаму. . 

  

 

-6 јуни 1997.године. Захтев да ми се дају радни задаци у ИЦН Галеника. 
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- 9 јуни 1997. године. Са Стивом на Ратном острву у Земуну. 

 

Стив се у међувремену навикао на Београд, признао ми је да је заволео тај град на 

великим двема рекама. Нарочито му је залегао на срце Земун, Земунски кеј и сплавови 

на Дунаву. Сазнао сам да је тамо сретао занимљиве људе, које су занимале 

либертаријанске идеје.  

 

Он и ја нисмо разговарали о женама. Али сам запазио да поједине од њих уживају да са 

њим опште и да се друже. Када би повремено долазио у мој стан, вадио би његов мали 

џепни телефонски именик, и јављао се појединим дамама. Када год би их он позивао, 

оне су биле радосне и усхићене, и без речи би прихватале његове предлоге да се 

сусретну. 
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Није чудо, не само што је образовани и интелигентни Американац, он је и наочит висок 

и мужеван. А још из Брисела, када сам се тамо дружио са америчким студентима сам 

видео да су они били јако популарни код белгијских девојака. 

 

Једна од мојих најупечатљивијих успомена из дружења са либертаријанцима је,  како је 

Стив октобра 1995.године обавио већ спомињану аукцију у Хотелу`` Зафолија`` у 

Атини. То је незаборавно, он је био тако сјајан, убедљив, умео је да погоди у прави 

мотив, нудио је умешно којекакве тричарије, прилози су пљуштали. Стив је врло 

стручан трговац. 

 

Овај необично надарени Американац је ускоро напустио Београд ( Напомена аутора: Да 

би се вратио на кратко у Београд  септембра 1999.године, три месеца након 

бомбардовања Београда, што је даље описано). 

 

Понуда књиге Исцељење нашег света., др. Мери Руварт. 

-  

 

 

-Јуни 1997.године. Србија букти у пожару мржње. 
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-  
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 У Србији се распала коалиција Заједно. 

 

Настављам одбрану захтева за накнаду штете:  
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Ко и зашто слаби народ?  
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У источној Славонији је ухапшен бивши вуковарски градоначелник Славко 

Докмановић и изручен у Хаг. Биљана Плавшић је задржана на сурчинском аеродрому 

након повратка из Лондона; сутрадан је у Бијељини, у пратњи СФОР-а се враћа у 

Бањалуку. 

 

1 јула је  Хонг Конг прешао под под суверенитет НР Кине након владавине Уједињеног 

Краљевства (1841–1941 и 1945–1997). 

 

-1 јули 1997.године. Нова провала у наше просторије. 

-  
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-Јули 1997.године. 

 Амерички Марс Патфиндер на Марсу. 

Јосип Бозанић именован за новог загребачког надбискупа.Успостављена Пожешка 

бискупија. У сукобу са македонском полицијом, која је скинула албанску заставу са 

општине у Гостивару, погинула два Албанца.  

Распуштена локална власт у Новом Пазару.Милица Пејановић-Ђуришић на челу ДПС 

уместо Момира Булатовића. 

 

Негативна кадровска селекција: 
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-6 јули 1997.године. Познанство са Десанком Митановском. 

Обратио сам се Милошу Богдановићу захтевом да ме стави у контакт са особом која би 

ми помогла у испуњавању изборних формулара. Посао је једноставан, треба уписати 

име и презиме, адресу и број личне карте. Он се замисли:`` Позови ме за десет минута 

док погледам телефоне``.  Чекао сам да прође петнаест минута, телефон зазвони, чух 

звонак Милошев глас:`` Забележи телефон Десанке Митановски, она станује у твоме 

суседству, сада сам са њом разговарао, она то може да уради како треба, брзо  и 

јефтино``. 

У 20 часова се на вратима мога стана појавила млада плавокоса и витка жена, омањег 

раста, али витална, и сва насмејана. Одмах сам је се сетио, већ смо се срели пре 

неколико година код Милоша, у стану његових родитеља на Дорћолу, у Господар 

Јовановој улици. Она је припаднца Адвентистичке цркве, као и Милош. 

Ставио сам пред њу изборне формуларе, објаснио јој рубрике које треба да попуњава са 

подацима особа, који су се налазили у фасцикли, коју сам ставио са стране одакле ће да 

их преписује.   



628 

 

Одмах је почела да ради, мало сам се удаљио, после пола сата сам узео да проверим 

заједно са њом шта је урадила. Није било ни једне грешке у преписивању података.  

Био сам задовољан. Имала је посла за неколико дана, однела је својој кући да тамо наст 

ави, чућемо се за дан два. 

-9 јули 1997.године. Посета Десанке Митановски. 

Све је урадила. Проверио сам. Није било грешака. Она је педантна и савесно обавља 

своје задатке. Врло брзо и лако смо се договорили о надокнади. Одмах је прихватила 

моје услове.  

Расположила се. Причала ми је о Милошу, сетила се нашег давног сусрета у стану 

његових родитеља на Дорћолу . 

Алкохол не пије, прихватила је сок. Она је завршила Прву београдску гимназију, у 

Београду, чији сам ђак и  ја био ( томови 1 и 2)  и Вишу библијску школу 

Адвентистичке цркве у Марушевцу у Славонији.  

Њени родитељи су се доселили у Београд из западне Македоније, њен покојни отац је 

био пекар. А мајка радница у Фабрици кугличних лежаја у Београду. Има два брата, 

обадва су на раду у Немачкој. Живи са мајком која је сада у пензији. Незапослена је. 

Деса је симпатична и весела. 

`` Ишли смо лети у Македоинију возом, усред села велика џамија, многи Македонци су 

отиши  Аустралију, или се отселили, а Албанци се досељавају у наша села``. 

Хашки трибунал је осудио босанског Србина Душана Тадића на 20 година затвора због 

наводног учешћа у етничком чишћењу босанских Муслимана  на подручју Приједора. 

Слободан Милошевић изабран у Савезној скупштини за председника СР 

Југославије (преузео дужност 23. 7.). 

Убијен је Ђиани Версаће италијански модни креатор. 

16 јула се десио истински скандал. Телохранитељ Војислава Шешеља је претукао 

адвоката Николу Баровића ( том 4) након емисије на БК телевизији.  

Донет је нови изборни закон у Србији, 29 изборних јединица уместо девет - део 

опозиције најављује бојкот избора.Делегација СПС у Подгорици дочекана камењем и 

јајима. Реванш квалификација за Лигу шампиона: Кроација - Партизан 5:0 

(прошлонедељни меч у Београду био је први између тимова из СРЈ и Хрватске). 

Нато позива Чешку републику, Мађарску и Пољску да се прикључе Нато савезу. 

 

 

-1 август 1997.године. Телефонски  разговор са Сибилом.  
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И њена сестре је скоро непокретна. Нема вести од суда. Она зна какви су овдашњи 

судови, да ће сада настати вишегодишњи судски спор око стана, али мора ићи до краја. 

Ове године неће долазити у Европу. Забринута је и због старе болесне мајке, која нема 

адекватну негу у дому за старе, у коме се налази. 

Хтео сам да јој нешто предложим у вези њене мајке. Ево о чему се радило?  

У моме суседству у улици Стевана Опачића која је паралелна са мојом улицом, при 

самом врху ове улице која даје на Миљаковачку шуму, у високој вишеспратној згради 

станује моја комшиница, пензионисана болничарка. Деса Митановска ме упознала са 

њом, казала ми је за њу да је такође адвентисткиња, као и Деса, станује у  суседству, 

виђао сам је у продавницама, и у шетњама кроз Миљаковачку шуму.  

Та моја сусетка је врло разумна и педантна особа, живи сама, отприлике мојих година, 

удовица је, има сина који је ожењен и станује у стану супруге, имају синчића. Сретао 

бих је понекад у шуми изнад њеног стана, она би ми се насмејана и радосна јављала,  

држећи за ручицу унучића, дражесно и живахно детенце, скоро бебицу.  

Једном ме је позвала у стан, у десетоспратници на мало вишем спрату. Њен стан је мало 

већи од мога. Прозори су окренути ка зеленој густој шуми. Све ове високе зграде на 

Миљаковцу су типске, имају исти распоред и величину станова, зграде су сазидане 

средином 1970-их година, и у њима станују углавном радници из  раковичког 

индустријског  басена, али има и других. Њен покојни муж је стан добио од  

Индустрије мотора у Раковици, где је био запослен као техничар. Сазнах да је 

преминуо од инфаркта. `` У сну је умро , није се мучио``, уздахну она.  

Шетајући скоро сваки дан Миљаковачком шумом, сам  се уживљавао да станујем у 

таквој згради на рубу велике шуме, препуне зеленила и дрвећа, где певају птице, тако 

би било дивно у топлим месецима изнети кревет на терасу, и спавати на чистом 

ваздуху, као у шуми. Управо такав је био стан моје сусетке, широм  је прозорима био 

окренут шуми, зеленило је улазило у стан, овде трепери другачија енергија, него ли у 

моме стану, мада је и мој стан окружен дрвећем, као да сам у парку. Сазнах да је њен 

син  незапослен, и да га она помаже финасијски, у границама њених скромних 

примања. Значи кубури са новцем, 

Осврнух се, загледах стан, она ме уведе у собе и просторије, да ми покаже цео стан. Све 

је тако чисто и уредно, као у апотеци, Није чудо, она је болничарка. Она је здрава и 

витална.  Стан гледа на шуму, све је тако мирно, влада апсолутна тишина. Само је кроз 

широм отворене прозоре допирао пој шумских славуја. 
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Досетих се у трену: Идеално месго за Сибилину мајку, овде би јој било далеко боље 

него ли у Дому. 

А да ли би сусетка на то пристала? Коју накнаду би захтевала?  

Пређох одмах на ствар. Све јој објасних о Сибили и њеној мајци, она је још покретна по 

кући, појасних јој. Рекох где је она сада и колико плаћа. Сусетка се скоро озари:`` То 

бих прихватила, и за осетно нижу цену``. 

При крају данашњег кратког телефонског разговора са Сибилом, јој споменух овакву 

могућност за њену мајку, као много боље решење од дома, и јефтиније. Сибила је 

застала, замислила се. Поставила ми је неколико питања, онда се опет замисли, у 

слушалици је неколико секунди завладала тишина.`` Идеја је јако добра. Јавићу ти све 

када са мајком поразговарам. А онда ћеш ми дати сусеткин телефон, да се са њом лично 

договорим подробно и дефинитивно. Мајка ће бити близу тебе, и то је врло важно``. 

Издиктирах јој име, адресу и број телефона сусетке. Тако се наш разговор заврши. 

 

Деса је била радознала ко је Сибила? Показао сам јој њену слику. Пиљила је у слику 

скоро усхићена: ` Какве лепе ноге има``, изусти зането. 

 

- 

 

-Август 1997.године.  

 
Нова провала. 
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-  

 
 

 
Скрнављење Јеврејског гробља у Земуну-наноси штету интересу 

Срба.  

 



632 

 

-  

- 



633 

 

-  

 

-Позив на бојкот избора. 
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Јужнокореански Боинг 747 срушио се на путу из Сеула у близини аеродрома Гуам. 

Погинуло 228 путника и чланова посаде, а 26 их преживело. 

Састанак Холбрук -Милошевић: Холбрук каже да ће Караџић бити ухапшен ако се 

не склони из јавности. Припадници Шестог одреда бригаде за антитерористичка 

дејства МУП РС (наклоњен Б. Плавшић) заузели Центар јавне безбедности у 

Бањалуци и запленили уређаје за прислушкивање и тонске записе. 

 

Кршење изборних правила. 
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-Август 1997.године. Деса одржава мој стан. 

 

Установио сам да је Деса изванредна куварица, уме да кува баш она јела која ми се 

свиђају. Узимала био усисисивач у руке, метлу, чистила би цео стан и сређивала га. 

Била је задовољна скромном финанисијском надокнадом са моје стране. 

 

Повремено би шетали кроз Миљаковачку шуму. Десила се мала неприлика. Она је 

заборавила да заврне славину на водокотлићу у кухињи. Када смо се вратили из шетње, 

затекли смо воду свугде по стану. Некако смо успели да крпама покупимо воду, и ова 

незгода се завршила без икаквих видљивих последица. 

 

 

-31 август 1997.године. Диана, Принцеза од Велса  тешко повређена у саобраћајној 

несрећи, умире неколико сати иза поноћи. 

 

Мој школски друг Десимир Деја Вујинић ( томови 1-4) станује такорећи у моме 

суседству. Велики је српски патриота. А његова супруга ја Хрватица. Слично је и са 

нашим школским, другом Светом Ћуком. Он и Деја се свугде залажу за права Срба, а 

када би се Света вратио у стан, тамо би га чекала његова супруга Далматинка 

Католкиња. Занимљиво, ни Десимирова ни Светина супруга, им то нису узимале за зло. 

Барем не, на речима. 

 

Деја би понекад навратио до мене. Упознао сам га са Десом, он јој је обећао да ће је 

препоручити познаницима за рад у кући, јер је она без прихода и сталног запослења. 
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Деја је навратио вечерас до мене, да Деси да контакте са његовим рођаком коме треба 

њена помоћ. 

 

Сви троје смо посматрали телевиијске вести о погибији Принцезе Дајане. 

 

Деса: `` Била је врло лепа``. 

 

Деја: `` Да , била је лепа, али да ли је била мудра и промишљена`` 

 

Деса: `` Баш је била интелигентна, некоме је сметала``? 

 

Деја је био најбољи ђак у гимназији, провео је годнну дана на усавршавању у 

Енглеској, што је често спомињао, он је добро упознао ову земљу и њене људе. 

 

Деја: `` Да ли је била интелигентна или не, не улазим у то, али никако није ишло да 

енглеска принцеза буде у љубавној вези са странцем, још Арапином. Енглези су велики 

формалисти и традиционалисти, у исто време врло моћна Империја``. 

 

 

 

Cveće za Dajanu 

Сахрана Принцезе Дајане. 

 

 Сахрану принцезе Дајане гледа преко две милијарде људи.  

 

Нова авионска несрећа у Индонезији, погинуло 235  путника. 
 

 

-Неприлике Удружења подстанара: 
 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princeza_od_Walesa
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-21. септембар 1997.године. Одржан први круг избора за председника Србије.  
 

Највише гласова и пролаз у други круг изборили кандидат владајуће коалиције,Зоран 

Лилић, и лидер Српске радикалне странке,Војислав Шешељ. Штрајк ГСП и Градске 

чистоће у Београду - премијер Марјановић, председник градске владе Спасоје Крунић 

(СПО) и синдикати сутрадан постигли договор. 

 

Избори у Србији:Председнички: у други круг одлазе Зоран Лилић (СПС) и Војислав 

Шешељ (СРС).Скупштински: владајућа коалиција СПС-ЈУЛ-Нова Демократија 110 

места, СРС 82, СПО 45. Изборе бојкотовало 16 партија међу којима 

и ДС, ДСС и ГСС (излазност 57,47%). 

21 септембра Армија исламског спаса Алжира проглашава једнострано примирје, како 

би се оградила од насиља Оружане исламске групе (ГИА). 

 

                     

                                              Дрина код Узовнице   

                                                                                                                        

 -22 септембар  1997.године. Сеоба Сибилине мајке.                                                           

Сусетка ме је назвала телефоном. Имала је разговор са Сибилом. Све су се 

договориле.`` Госпођа Сибила је јако фина жена, зваће вас да се договорите за 

сеобу``.Само што сам са њом завршио разговор, телефон у моме стану опет реско 

зазвони. Чух весео Сибилин глас:`` Мајка се слаже, она се томе радује, и да ће бити 

близу тебе, код те фине жене и у мирном стану који гледа у шуму. Послаћу ти 

новац, чим га добијеш одмах је селите.``. 

 

-18 септембар 1997.године. Покушај убиства. 
 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                      23.9.1997. год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%99
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Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

 

РАЊЕН ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ 

 

               У четвртак 18. септембра око 12 час 30 минута по повратку са последње 

страначке промоције на Радио Југославији, рањен је у своје стану на адреси Станка 

Пауновића 70, стан бр. 3 у Раковици од стране две мушке особе тридесетих година и то 

у пределу горњег дела горње вилице. Крсмановић је успео после десетак минута уз 

помоћ суседа сав обливен крвљу која је шикљала из пресечене вене по зидовима и 

подовима стана и ходника, да позове хитну помоћ чије возило је стигло у року од десет 

минута (др Данијела Јефтић, број 74918),.  

           Крсмановић је у Ургентном центру чекао код неурохирурга двадесетак минута у 

ходнику иако је крв текла (мање него раније), затим је обављен два пута рентгентски 

снимак повреде (оба пута нејасан). Крсмановић је затим упућен на Клинику ОРЛ-

ХИТНО, где му је рана зашивена (број протокола 10104, датум 18.0.997). Лекар није 

хтео да саслуша довољно Крсмановића, изјавио је да снимак нејасан. Сутрадан је 

Крсмановић примио у ДЗ Б. Кидрич (Ломина улица, др Мартиновић) ињекцију против 

тетануса и антибиотике, и упућен је на даљи третман у клинику где је примљен. 

           Крсмановић је изгубио много крви и повреда је врло деликатна, да је ударац био 

сантиметар више исход би био кобан. 

         На делу је бруталан терористички обрачун са политичком позадином, над лидером 

Покрета за заштиту људских права, управо после појављивања на медијима, после 

више упозорења, упада у његов стан у току предизборних активности, стављања ван 

употребе новог факс апарата, писаће машине, телефона. 

           Да је Крсмановић било чији непријатељ могу мислити само неупућени и наивни. 

Овакав један насилнички акт је утолико острашћенији, јер је Крсмановић управо био 

тај који је у својим порукама позивао на смиреност, слогу и помирење. Ово је јасан знак 

да се праштање кажњава, а подстиче острашћеност и мржња. Нашим примером желе да 

заплаше друге, његовим сродницима су учестале сличне претње, жели се стварати хаос 

и ванредна ситуација, сејати мржња. Измишљају се лажни непријатељи да би се укрили 

прави, ово просипање крви се показује острашћеним апаратчицима, да се тако подстиче 

наслађивање патњама „непријатеља― и тако Срби међусобно завадајају и позивају на 

обрачуне међусобно. Чиме се охрабрују силе мрака којима одговара да буде што горе, 

уместо боље. Њима су потребни непријатељи да би оправдали потребу за њима, своје 

плате, своје застареле тезе, да иза бескрајне етикете свакојаких непријатеља укрију 

обрачун са већином. 

           На први поглед ово може изгледати као нека политичка манипулација, а иза 

свега се укрива мржња оних који су то починили, који недостатак личне способности 

надокнађују неизмерном енергијом прогањања грађана. Уместо да манипулишу 

људима на један интелигентан начин ови манипуланти, а у исто време и торционери, 

тумбају људе и штете их, те доказују да неко не може бити у исто време и манипулант 

(политичар) и торционер. Овакве особе су главни кривци за кризу, те позивамо учтиво 

међународну заједницу да ово светско ругло уклони. Поднећемо кривичну пријаву 

против надлежних власти, а захтевамо од опозиционих странака да подрже 

Крсмановића, а од независних медија да му омогуће да комуницира са јавношћу.  

      Очигледно да је на делу злоупотреба острашћених, њихово подстицање против 

разумних, јачање кримналаца и мафија, а све са циљем њихове злоупотребе да руше 

правни систем и наставе дестабилизацију, и грешке које су урушиле државу  нацију. 
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Овај терористички напад на Крсмановића је приказиван ганговима криминалаца у 

неформалним мафијама, полицији, судству, развшћеним, да се наслађују патњама оних 

које они погрешно виде као њихове смртне непријатеље, да се радују по девизи ―да 

комшији цркне крава‖, да се стварају лоше процене, хаос и конфузија. 

        Инструментализација незналица се наставља.    

 

-  

 

- 

-- И З Ј А В А 

 

Дата у Београду дана 1.01.1997.године. 

 

Ја доле потписана Десанка Митановски, са станом у Вукасовићевој број 86, стан 9, број 

личне карте 004314364, рођена 1953.године, по занимању вероучитељ, сам комшиница 

господина Томислава Крсмановића, писца,. који станује на адреси Станка Пауновића 

број 70, међуспрат, стан број 3.  
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Дружимо се повремено , шетамо у оближњој шуми, и разговарамо о омиљеним 

библијским цитатима и темама.  

 

Дана 18.9.1997.године увече смо се нашли у Томислављевом стану, он се баш вратио  

са страначке изборне промоције на ТВ, где је наступао као посланички кандидат његове 

политичке странке, Покрет за заштиту људских права, чији је он председник.  

 

Седели смо на каучу и гледали телевизијски програм, утом се око 20 часова и 30 

минута зачуло тихо отварање врата стана .Томислав је устао и упутио се у мали ходник 

стана да види ко улази.  

 

Утом сам чула неке мушке гласове, али нејасне, јер сам гледала ТВ програм. Утишала 

сам ТВ и чула пригушене претеће гласове два мушкарца, разабрала сам да му прете, и 

да спомињу  да је наводно некога блатио на телевизији. Успаничена нисам смела да 

устанем и да видим о чему се ради. Затим су гласови постали неразговетнији, схватила 

сам да су сва тројица ушли у купатило.  

 

Изненада се зачуо јак прасак, као да се нешто срушило. У секунди се зачуо бат и 

отварање врата, која су била потом залупљена, посетиоци су брзо нестали.  

 

Из купатила и ходника се сав у крви која је лила из рана у пределу чела и лица, појавио  

се Томислав, саопштио ми је да су га повредила два млађа мушкарца, и да су му 

претила због речи на ТВ то вече, на страначкој промоцији.  

 

Ову Изјаву дајем са пуном одговорношћу, као евентуални сведок на суду. 

 

У Београду  1.о1.1998.године                                            Десанка Митановска. 

 

 

-26 септембар 1997.године. Сибилина мајка пресељена у нови стан. 

Седела је у каучу, и уживала у миру, устаде и лаганим кораком дошета до прозора, 

постоја неколико трена нетремице зурећи у шумски мир. Врати се и наслони на ивицу 

кауча. Била је узбуђена, скоро потрешена нас је немо посматрала. Утом однекле наиђе 

сивкаста мачка, седе поред ње на кауч, и поче задовољно да преде. Стара жена је узе 

радосна у крило. 

Знао сам да ће бити задовољна новим пребивалиштем. 

Послао сам Сибили факс.  

Опет је зазвонио телефон, Сибила је била врло задовољна:`` Ту јој је много боље, та 

госпођа је болничарка, поуздана особа, а близу је тебе. Она јако воли када је ти 

посетиш``. Онда додаде кратко:`` Ове године није могуће да опет дођем у Европу. 

Видећу касније, када и ако буде могуће``. 

 

 

-Годишњи скуп ИСИЛ-а у Риму-Италија, од 28 септембра до 3 октобра 1997 

године. 
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Добио сам позив од организатора ИСИЛ, Сан Франциско, да присуствујем на 

Годишњем скупу у Риму. Не волим авион, а он је и скуп, више волим воз, аутобус. 

Овога пута ће се у превоз укључити и брод-трајект БАР ( Црна Гора) –БАРИ( Италија). 

 

Хтео бих још једном укратко да опишем околности, које су претходиле мојој посети 

овоме скупу у Риму, што је детаљно приказано у претходним поглављима. 

 

Током првих девет месеци 1997 године се наставља тренд погоршавања на свим 

нивоима.Режим Слободана Милошевића иде из грешке у грешку. Онда када му је народ 

најпотребнији, када су унутрашња слога и јединство пресудни, распамећени поредак 

непотребно сумњичи и јуриша на сопствени народ.  

 

Као да му неко суфлира погрешне потезе?. А он одмах импулсивно прихвата? 

 

`` Скачу сами себи у стомак, они одавно пуцају у сопствени гол``, рече ми у аутобусу 

број 59 Бранислав Петровић.( томови 2, 3 и 4). 

 

Маратонски судски спор се наставља,оптужен сам за вербални деликт. Зашто? Зато што 

сам казао да судије стан који сам легално добио од мога предузећа ИЦН Галеника, без 

законског основа додељују другој особи. То су судије приказале као клевету и увреду. 

 

Мени прете, оптужују ме да сам државни непријатељ, блокирају мој телефон и факс, 

упадају у стан. Неко би могао помислити да је то због моје сарадње са ИСИЛ-ом, због 

учествовања на њиховим конвенцијама, публиковања либертаријанских књига, боравка 

Стивена Брауна у Београду првих шест месеци ове године?  

 

Пажљив читаоц ове Саге је имао прилике да дође до сазнања да су репресалије поретка 

почеле много раније. Можда неко ову посету Стива и моју сарадњу са ИСИЛ-ом 

злоупотребљава да убеђује органе власти, да сам ја заиста `` страни плаћеник`` и ` 

издајник``. 

 

Ми не одустајемо од изборне утакмице, то је за нас више прилика да добијемо приступ 

медијима, да тако изађемо из скоро апсолутне медијске блокаде, да кажемо истину, а 

мање из побуда борбе за власт. Наша Коалиција људских права је одлучила да 

учествује на изборима за Републичку скупштину, који су заказани за септембар ове 

године, и то: Покрет за заштиту људских права, Свесрпки савез,Уједињена радикална 

странка, Удружење оштећених девизних штедиша Србије и Удружење подстанара 

Југославије.  

 

Добили смо на жребу термине на ТВ и на радију, агитујемо, увиђам и овога пута да смо 

ускраћени у нашим изборним правима, да су и ови избори, као и сви ранији, били 

лажирани и нерегуларни. 

 

У четвртак 18 септембра 1997 године око 21 час и 30 минута сам био у моме стану са 

Десом Митановском, библијском учитељицом, која ми је помагала да припремам 

медијске наступе.  
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Баш сам се вратио са последње страначке промоције на Радио Југославији. Неко је утом 

зазвонио на улазу у стан, звоно је врло јако, остало је од мога претходног  покојног 

станара, старог човека оца моје колегинице из ИЦН, који вероватно није добро чуо. 

Отворих помало узнемирен врата стана, на мене се устремише два снажна младића, 

типичног  израза лица самоуверених силеџија, убеђених у своју свемоћ, деловали су 

разбојнички, угураше ме у купатило и снажно гурнуше главом у каду. ( што је описано 

у претходним поглављима). 

 

Највише времена проводим на публиковању либертаријанских књига. Из претходних 

поглавља се исчитава да је у току припрема да буде публикована књига др.Мери 

Руварт`` Исцељење нашег света`` на македонском. Већ сам публиковао књигу 

професора Кена Скуланда "Авантуре Џонатана Галибла"на српском, хрватском, 

македонском и словеначком, и књигу др.М.Руварт "Исцељења нашег света" на српском 

и хрватском.  

 

Улажем огроман труд, задовољан сам, чак и више од тога, аутори оцењују преводе 

књига,компјутерску припрему и квалитете штампе и материјала као врло добре. Уз то 

узимајући у обзир скромне трошкове, и брзину учинка.  

 

Наговештавају нове издавачке пројекте, отвара се могућност да се бавим издаваштвом.  

 

Преведене књиге ова два америчка аутора ми помажу да преживим и саставим крајеве и 

почетке месеца, између две плате. Наиме, аутори су узели за себе по четрдесетак 

примерака а мени остатак, као награду за труд. Врло сам задовољан условима. Али 

књиге није лако продати.  

 

Мени је најважније да су они задовољни, добијам од њих честитке. Обе стране су 

савршено задовољне. Утолико ме више забрињава чудан, али некоректан поступак 

македонског преводиоца.Желим са њом да изгладим неспоразуме. Имао сам 

повремених тешкоћа и у раду са српским преводиоцима такође, али сам на крају нашао 

врло ваљаног преводиоца. 

 

Књига професора Кена Скуланда "Авантуре Џонатана Галибла" у међувремену постаје 

врста светског бестселера преведена већ на двадесетак језика, добија значајна 

признања. Професор Скуланд ми је ставио до знања да сам ја тај који је покренуо 

замајац, да сам инспирисао толике друге широм планете да и они преводе ову врло 

ваљану књигу на њихове језике. 

 

То је за мене било изузетно признање. 

 

Такође књига др.Мери Руварт "Исцељење нашег света" у САД бива оцењена као књига 

која би могла бити проглашена за књигу деценије. 

 

Обе књиге су биле промовисане на медијима, продаване у књижарама. Онолико колико 

сам могао.  

 

Занимљиво, медија су била прилично отворена промоцијама ове две књиге. 

 

Стивен Броун средовечни Американац антрополог који живи у Варшави, кога сам 

упознао у Попраду,Словачка  1992 године, је, као што сам приказао у претходним 
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поглављима, боравио у Београду од јануара до јуна ове године, предавајући енглески у 

Институту за стране језике у Јовановој улици. Стекао је високу репутацију, успоставио 

је и контакте са САНУ, Етнолошким музејом и другим научним  установама у 

Београду, и написао врло високо оцењену књигу о енглеском језику,он ће такође бити у 

Риму.  

 

Моја сестричина Валерија Дашић,када је прочитала  књигу професора Кена Скуланда 

"Авантуре Џонатана Галибла" , и која учествује у наградној игри, одушевљена пише 

своје утиске, који су се јако свидели професору Скуланду. 

 

1 октобра сам са кофером дошетао до оближње Железничке станице Раковица да узмем 

воз Београд-Бар. Претходно сам прибавио италијанску визу у Амбасади Италије. Целу 

ноћ је трајао пут у у колима за спавање, заједно са свакојаким шверцерима, који су ме 

посматрали љубопитљиво.  
 

 
 

Железничка станица Раковица. 

 

Изашао сам ујутру из воза, право у благу топлоту Јадрана, понека палма, галебови, 

сунце. Будући да италијански  трајект Бар-Бари креће увече према Италији, са друге 

стране Јадрана, искористио да се купам на градској плажи Бара. Вода је још умерено 

топла и сунце скоро да запече. 
 

 

 

 

Мене занима како изгледа цео трајект, рано је за спавање. Изабрах место за шанком, 

слушам и гледам шта се догађа око мене. Изнад шанка великим словима пише 

PENINSULAR,као неко упозорење,путује се осам часова, море је мирно. 

 

Треба да се испавам, уђох смирен и опуштен у кабину. Врата се отворише, појави се и 

мој сапутник, крупан, светлосмеђ, млађи човек, по говору препознах да је поносити и 

отресити Црногорац. Још са врата ми се обрати:``Бар-Бари,када се споје те две речи, то 
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ти је земљаче Барбари,хоће да кажу барбарија, варварство.Тргујем, један Италијан у 

Барију ми дугује неколико хиљада марака, обећао ми је да врати, сада идем тамо". 

 

И заспа и он. 
 

 
 

Пробуди ме реска сирена брода.Погледах кроз прозорчић, видех галебове у брзом лету, 

и катарке бродова, а подаље обрисе града. Стигли смо дакле безбедно у луку Бари.  

 

Обукох се, узех кофер, весело се поздравих са мојим сапутником,пожелевши му да му 

дуг буде враћен, стадох на палубу да посматрам полагано украјчавање пловила. 

 

Крочих на тло са кофером у руци, пролазећи кроз царинску контролу. Тамо сам видео 

на све стране људе са балканских простора, оцртавају се наши ликови, као да ми се 

уносе у лице, чујем балканске језике, нарочито Албанаца, затим Хрвата, и Србијанаца и 

Црногораца. Чух и грчки.  

 

Прођоше полицајци са вучјацима, један скоро да заскочи на мене, полицајац га само 

одвуче, и извини се.  

 

Како је се свет изменио, раније су цариници били формални, учтиви израђени 

чиновници, такорећи са наочарима, а овде видех царинике високе и снажне младе људе, 

како самоуверено, и скоро дрско ходају кроз гомилу балканаца. Као да хоће да кажу:`` 

Ми смо победници``.  

 

Поданици вековима мрачног Балкана са оне стране Јадрана, изгледа да то и не опажају, 

или их се та порука не досеже, они су у јагми да побегну из крлетке и дођу до посла и 

сигурније егзистенције. 

 

Молу поче да се приближава трајект за Грчку, назив је исписан белом бојом, на 

грчком,Грци који раде у Западној Европи су сретни као мала деца што иду у родни крај. 

Блиски, сложни,један другог уважавају, цене, као нешто најскупље. Топлина, 

поштовање међусобно, сличност, сретни су да буду заједно,сањају Грчку као 

изгубљени рај,једва чекају да после година и деценија у облачној туђини, кроче на тло 

осунчане Еладе. Неки би весело певушили, иако понеки већ ислужени тешким 

гастарбајтерским радом. 

 

А наши, не само они који нису Срби, него и сами Срби, неповерљиви, сумњичави, 

кипти из њих ароганција, или мржња?  

 

Зар су наши људи тако површни и  наивни? Као да су мала деца? 
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Знам о чему се ради? Али шта чинити?  

 

Мржња, мржња..... 

 

Упутих се пешке ка железничкој станици, која није далеко од Пристаништа, тако ми 

рекоше.  

 

Покушавајући да поразговарам о оним  најнеопходнијим подацима,открих да сам ја у 

стању да се споразумевам на италјанском. Знам француски, у школи сам учио латински, 

знам и енглески  језик, од раних младалачких дана често ми звони у ушима овај 

мелодични језик.Са конобарима разговарам без тешкоћа, и споразумевам се са свима са 

мојим врло необичним италијанским.Сви одмах прихватају разговор пријатељски и 

кажу ми смејући се гласно да све разумеју. Они заиста схватају шта хоћу да им кажем. 

Таксисти ме игноришу, препознају они платежну моћ већине балканских путника.  

 

Бари има два дела, један стари, медитерански, са рибарским кућама и уским уличицама, 

и други модеран део града. Онај стари део је типични старински италијански 

приморски градић, са кућама ишибаним бурама, начичканим на обалама, старом 

црквом, са рибарима и мрежама и баркама, са вешом који се суши, слично нашој 

Далмацији. Или још боље, Далмација је слична Италији. 
 

 
 

 

Уживао сам пролазећи поред велике католичке цркве ушушкане у медитеранско 

растиње. На степеницама на улазу у мали парк седе, већ постарији људи, очигледно 

пензионери, провели цео живот на раду у Европи, Америци,ко зна где,тако ми се чини 

за понеке од њих,сада живе своје старије године у родном граду о кому су сањали 

деценијама, док су били тако далеко. Одзвања  

 

около лепи и мелодични сањиви и носталгични италијански језик. Греје топло сунце, 

ветрић са пучине доноси кликтај галебова и хук таласа. Све је овде крајње опуштено и 

дремљиво.  

 

Вечита Италија.Она се никад неће променити.Зазвони звоно цркве.  

 

Ми и Италијани, Латини, Венеција, Ватикан, то је честа тема мојих размишљања.Ми 

балкански народи гурнути у јарам Азије вековима, а поред нас у Европи одувек једна 

од најјачих и најразвијенијих цивилизација.  

 

Шта даје сусрет такве две цивилизације?  

 

Почех разговор са њима, питам их где су радили? Рекох да сам боравио шест година у 

Белгији, имао сам драгих пријатеља Италијана студената са којима сам се дружио и 
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ишао по дискотекама. Али сам знао и раднике. Моја невенчана супруга Ани,психолог, 

Валонка из Брисела, пореклом са Ардена на француско-белгијској граници, и ја, смо 

често проводили викенде у Трењу, родном селу њеног оца, ишли смо тамо колима.Тамо 

у селу у једном ћошку је била Италијанска колонија, њихов Дом културе, читаоница,где 

су се сусретали. Шетајући селом сам навратио у њихове скромне просторије. Били су 

крајње скромни, невидљиви, очигледно из  радничких породица,љубазни према мени,то 

су били млађи људи, али некако сетни.То је био за мене сусрет такорећи са својим 

земљацима, ми и Италијани одавде из даљине из Белгије,смо јако слични. Поред мене 

седе  старији човек звао се Санта Кроче,дуго је са мном разговарао пријатељски. Када 

говори француски говори са врло јаким  италијанским нагласком. Италијани говоре 

увек са јаким нагласком, и изговарају "Р" као и ми, врло оштро и звучно.  

 

Враћајући се колима у Брисел Ани ми рече у шали:" Valonie, colonie d` Italie``. Валонија 

колонија Италије. 

 

Када напустих стари Бари, нађох се међу повисоким резиденцијалним  зградама, 

пошироки булевари, све чисто и уредно, сија богатство на сваком кораку, модерни 

ресторани, пицерије, продавнице, банке. Журни пословни људи. Сунце сија, улице 

бљеште, упркос модерног декора, ипак се осећа романтична  Италија. Средоземље. 

 

Ипак, овај део града нема скоро никакве везе са оним старим Баријем. Ово је као у 

Белгији. Тачно, али Италијани су мудраци, овде проводе радно време, а одмарају се у 

кућама поред мора, или у природи. 

 

Воз Бари-Рим, је модеран, комфоран, сместих се у кола за  спавање, развукох  кревет, 

има два сапутника, весела момка 

. 
 

 

 

 

Када је свануло, затворисмо кревете, сада то постаде купе. Посматрам средњу Италију, 

воз сече са обале Јадрана ка Риму, Италија је дивна. Али констатујем да су се 

Италијани ипак изменили.Последњи пут сам био у Италији у Трсту 1989 године ( том 

4),на врло кратко, а пре тога три недеље јуна  

 

1971 са Ани у Сестри Леванте на Лигуријском мору, баш поред Рапала, где је креирана 

Краљевина Југославија ( том 3). Италијани су сада постали много сличнији другим 

становницима Западне Европи, постали су рационалнији. Ипак,увиђам да је Италија 

још увек Италија,и да су ипак остали причљиви, емотивни, весели и наизглед 

неконтролисани, спонтани. Један народ је врло тешко променити. Али осећам одавно 

да Италијани успевају да помире своје медитеранске особености са захтевима западне 

рационалности.  
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Али ми Срби то не успевамо. и ту је највећи наш проблем. 

 

Променила се Италија, она је сада врло развијена и богата западна држава, више не даје 

гастарбајтере физикалце,него за све има посла у земљи. Управо они који су радили у 

Западној Европи, су са својим новим сазнањима и стеченим новцем се вратили и 

препородили Италију. 

 

Зашто и ми то не урадимо, зашто наша дијаспора није прихваћена у земљи? 

 

А италијанска јесте? 

 

Љубопитљив сам према моја два млада сапутника. Почех мојим италијанским, они 

знају енглески сазнах, суденти су социлогије.За њих је забавно да ја говорим мојим 

рудиментарним италијанским, задовољно се смешакју. Па то је ширење употребе овога 

језика и културе. Постадоше љубазни и пријатељски настројени. Закључисмо да имамо 

заједнчке ставове о данашњем свету. 

 

На врата бану млад, повисок плав и покрупнији човек, одмах ме потсети по изразу лица 

и гестовима на наше људе. Још више када седе и из неког паке тића би повремено 

нешто грицкао. Али ипак колико толико на учтив начин.  

Питам се да ли је са југа Србије? Из Македоније?  

 

Не одолих да га упитам на српском? Он поскочи љут. Испостави се да  је Албанац из 

Валоне. Конобар у Венецији. Збунила ме изразито плава боја косе, Албанци нису често 

тако плави. Поче да ми се обраћа љутито на италијанском, скоро да ми прети.Ја му 

смирено објашњавам да је једно режим, а друго српски народ. И да за страдања 

Албанаца нису криви Срби, него режим. Рекох му да су и Срби исто жртве, ако не и 

веће од Албанаца. Стекао сам сазнање из ранијих година, дружећи се са борцима за 

људска права других  нација бивше СФРЈ, не-Срба, да су огромна већина од њих били 

убеђени да су њихова људска права кршили Срби,а када сам им потанко објаснио како 

се масовно крше и људска права Срба у Србији, били су запањени новим сазнањима. 

Питали би ме обично:`` Зашто би Срби прогонили Србе"? Они су били дубоко убеђени 

да су Срби власт и да прогоне друге нације, а нису схватали да је режим прогонио све 

без разлике. А ова лоша процена је изазвала рат, провалила је љутина на Србе,који нису 

били крви,кривци су били други.  

 

Мој италијански је био недовољан да му то објасним. А и да јесте, знам да је јако тешко 

мењати ставове људи. Поготову острашћених сучељених балканаца. 

 

Наш разговор су са пажњом пратили студенти, седећи на седиштима преко пута нас. 

Они се умешаше и почеше да мом саговорнику преводе моје речи. Он слуша, али се не 

слаже, он је дубоко убеђен да су кривци Срби.  

 

Обрадовало ме је да су се два студента ипак ставила на моју страну, и да су прихватила 

моје образложење. 

 

Како балканизација квари међунационалне односе?  
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Отворише се врата купеа,промоли главу насмејана  часна сестра,зачудо 

шармантна,смејала се, била је врло љубазна, нешто ме питајући упорно љубазно и 

пријатељски се осмехујући. 

 

Стигли смо у  Рим предвече. Јавио се проблем, нико не зна адресу места одржавања 

скупа, чак нису никад ни чули за назив те образовне установе где се скуп одржава. 

Смрачи се, обраћао сам се таксистима, карабињерима, пролазницима, нико не зна. 

 

Запазио сам на станици двојицу туристичких водича,имали су на реверима значке 

железничке станице Термини, који су ту стално нешто радили, шеткали се. Врло су 

љубазни, и необично слични нашим људима. После листања некаквих туристичких 

књига најзад пронађоше адресу. Предложише ми да ме одвезу њиховим колима, они су 

државни службеници. Двојица, кажу ми да су са Сицилије, и јесу, види се по изразима 

лица, и врло су отворени и љубазни као наши људи.  

 

Али ми се јави страх, седох у њихов ауто, ноћ је, и  огроман Рим. Питам их јели близу, 

колико ће трајати вожња, која је цена, пола сата, 40 марака. Почесмо разговор,полако 

страх нестаде, сазнах да су искрени и пријатељски настројени. Стигосмо испред неке 

велике беле зграде у парку, у великом  дворишту у башти. На улазу велика гвоздена 

капија, унутра нека насмејана и љубазна жена,рече ми одмах да је овде ИСИЛ скуп. Сав 

сретан се вратих насмејаним Сицилијанцима, они се смеју весело и радосно, дадох им 

уместо 30 марака, 50 марака. Сви смо били савршено задовољни. 

 

Прођох кроз велилко двориште обрасло дрвећем и лепом негованом травом, то је нека 

виша школа, прођох поред неколико високих зграда у парку, дише бујна  медитеранска  

природа. Заобиђох,л и са задње стране приђох дворишту и улазу у рецепцију. Рецепција 

је сијала у јарком светлу, набасах право на групу веселих либертаријанаца, поздравих 

се срдачно са председником ИСИЛ-а Винцом Милером, руковах се са насмејаним 

Стивм Броуном, рутински сусрет два стара пријатеља, видех мало подаље претставника 

за Белорусију, Мери Лу Гачер, професора Атилу Сканија, који ме загрли и зове ме 

братом. 

 

Он Румунку Валентину Николае зове сестром,   
 

 
Валентина Николае. 

 

Препознах Линду Абрамс. 

 

Конференција је врло занимљива, либертараијанци из целога света разматрају  

планетарне  проблеме, и траже путеве како да либертаријанци исте разреше. 
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Моју пажњу је привукао повисок наочит црнокос и виталан четрдесетогодишњак, , 

интелигентног али опуштеног  израза  лица. Његова одећа, наступ, израз лица, осмех, 

размишљам да је из наших крајева, Босанац, Хрват,?  

 

Испоставило се да је он др.Зеф Преци, Албанац католик из Тиране.  
 

-  

Зеф Преци. 

 

На први поглед смо се зближили. Ми и Албанци, вековна мржња,али и интеракције, 

мешања. Ипак смо тако слични, то се тек види када одемо негде далеко. То сам 

препознао још за време мога боравка у Белгији 1965 до 1974.године( том 3).  

 

Разговарали смо о свему, пријатељски, искрено, отворено, апсолутна идентичност 

мишљења, али никад нисмо директно разговарали о  Косову и односима Албанаца и 

Срба. Имао је исти проблем на станици Термини у Риму када је дошао,није могао да 

нађе, преноћио у хотелу. Каже да је Југославија одувек била простор преко кога је у 

Албанију долазила Европа и свет, познаје одлично наше радио и ТВ станице,зна добро 

све наше естрадне звезде. Повери ми се да је он католик, а да му је супруга муслиманка, 

схватам да и међу Албанцима постоје поделе међу верама, као код нас између 

муслимана и хришћана. Постали смо нераздвојни.  

 

Атила Скани организује источно-европски панел, који плени велики интерес 

присутних. 

 

Упознао сам још једну врло занимљиву особу, то је Швајцарац Стефан Мецелер. 

Он је скоро младић, плав и повисок, витак, али увек насмејан и духовит. Када сам га 

видео први пут из даљине сам помислио да је Рус, или Пољак,, тако нешто, сувише 

отворен да би био из неке западне земље, поготову не из Швајцарске. Швајцарци и 

Белгијанци то су најтипичнији западно Европљани заједно са Енглезима, рационални, 

одмерени, све програмирано. Био сам заиста изненађен када сам сазнао да је 

Швајцарац. Бави се компјутерима. Чуо сам његове експозее, бриљантне и врло 

духовите. Носио је неку лампицу и бацао сноп светлости на груди присутних девојака. 

Врло чудно за једног западно европејца, али не за либертаријанце, свако има право на 

свој начин опхођења, под условом да не смета другима, а девојке су се смешкале 

учтиво. 

 

Упознао сам и Немце, организаторе следећег скупа у Берлину, Рајнхарт је висок плав 

младић,он је овде, будући организатор, његова вереница је Аргентинка,црнокоса и врло 

озбиљна али шармантна млада жена.  

 

Данас ми је у паузи предавања пришла Мери Лу Гачер, она је врло забавна и у исто 

време привлачна млађа жена, висока и плава, врло је духовита, она живи у мојим 

сећањима из Попрада јула 1992. године( том 3) и из Атине октобра 1995.године.  
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-  

Мери Лу Гачер. 

 

Она је необичан спој врло методичне и ефикасне организаторке, и модерне пословне 

жене, али у исто време врло умешне забављачице, правог шоумена. У Попраду јула 

1992. године, је увела обичај, да се са сваким  поздрави грлећи се, то је чинла и са 

мном, можда су неки присутни мушкарци то доживљавали као изразе њене симпатије, 

ја тако никад нисам нешто помислио. Једноставно, она је хумана и жели на тај,помало 

неуобичајени начин,да стави свима до знања да су добро дошли, и да су прихваћени. 

Психологија жена из западних држава је много другачија од наших жена. До тога 

сазнања сам дошао јер сам живео скоро седам година у Белгији( Том 3), пажљив 

читалац тома 2 ће се сетити мога сусрета са америчком дивом у Дубровнику 1952 

године. уз опаску, да су например Белгијанке, прилично различитог духа од 

Американки  и Канађанки.  

 

Запазио сам да духовита Мери Лу није нимало уображена или сујетна. Једноставно, она 

схвата нас који смо живели деценијама у мраку тираније. И добронамерна је према 

нама. 

 

Она ме дискретно ухвати за руку:`` Идемо горе у моју собу, има нешто``,  

промрмља нејасно неке речи на енглеском,нисам схватио о чему се ради. Убеђен сам да 

би многи посетиоци овога скупа из Источне Европе, а можда и они други мушкарци, 

помислили:`` Свиђам јој се``. 

 

То мени ни једног трена није пало ни најмање ни на крај памети. Али сам постао врло 

радознао: зашто ме позива у собу, и то овако директно?. 

 

Уђосмо у лифт , њена соба је горе на спрату,док се лифт полако али нечујно уздизао, 

чух некакво чантарање доле негде у подруму, у лежишту лифта,у наше уши су улазили 

танани гласови веселих радника, виђао сам их, млади насмејани  и снажни, 

црномањасти, радили би нешто у подруму у радничким комбинезонима, цело време 

певушећи дивне италијанске осунчане канцоне.Лифт се нечујно кретао у вис, разазнао 

сам тарантелу.Каква необична коинциденција,они су певушили моју омиљену 

италијанску романсу: Ritorna casa Maria( Врати се кући Марија). Њу ми је често певао 

1960 године у Београду мој друг Маријо, Италијан из Ровиња, студент у Београду, 

одлазили би већ пролећем на сунчане падине Калимегдана са групом другова, и он би 

певао сатима. И увек би више пута певао ту песму. И коју сам чуо само од њега и од 

никога више, и никада. ( том 2). А толико пута сам сањао да је негде чујем, и нигде и 

никада је више нисам чуо. И сада је тако носталгично и заводљиво пева радник доле у 

подножју лифта, кроз нос, лагано, полугласно, али дивно, романтично.  

 

Њихови тонови су били тајанствени. Дочаравали су романтичне сусрете заводљивих 

Апениница и страних туристкиња на сунчаним плажама широм Италије. Па зар није 
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рекао неко: Ако нека жена жели да оздрави од депресије, нека оде у Италију на 

летовање. 
 

-  

 

Лифт стаде неосетно, окрете се кључ у вратима њене собе, нађосмо се у повећој соби. 

Соба је уредна, али у благом пословном нереду.Није чудо,Мери Лу је главни 

организатор, њој је све у рукама. 

 

Она се окрете према мени, гледајући ме право у очи. Онда рашири руке и загрли ме. 

Ово грљење је ипак нешто друго од онога у Попраду јула 1992, декор је сасвим 

другачији. Онда се одигравало пред присутнима у препуној сали. Овде смо сами у 

њеној соби.  

 

Али за мене је то било исто као онда у Попраду. У моме загрљају је била дражесна 

жена. Понашао сам се крајње учтиво, као да смо били у Попраду. 

 

Она је врло интелигентна и префињена. Она осећа моје мисли. Одмаче се и насмешена 

ме запита:`` Нисам ја много старија од тебе, шта мислиш колико имам година``?. 

Изненадио сам се, мислио сам да је много млађа од мене. То јој рекох учтиво. 

 

Након ових мојих речи, она се одмаче и упути у један кутак, узе у руке повећи 

завежљај, пружи ми га:`` Ту се налази одећа за тебе``. 

 

Да одбијем не иде, то би било банално, Американци не воле они који закерају и онда 

када су у питању њихови интереси. Мени одећа треба, да глумим одбијање не желим. 

Узех завежљај и захвалих јој искрено. Она ме сва благонаклона отпрати до врата. 

 

Сутра се враћам за Београд. Зеф Преци и ја смо били у посети седишту Католичке 

цркве, Ватикану, у парку који јако потсећа на Калимегдан, огромне колоне туриста, 

највише Американаца и Американки. 
 

-  

 

Онда смо се растали. 

 

Растанци су чудна ствар, они су тужни и неминовни, све има свој почетак и свој крај, 

растанак је тужан јер се завршава дружење, али је наговештај нових сусрета и нада, 

отуда и радост. 
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Станица Термини је била препуна Албанаца, улазим у воз за Бари. Неминовно се сећам 

филма Arriverderci Roma Goodbye, goodbye to Rome, пред очима ми лебди слика, на 

станици Термини лепу Американку испраћа Италијан, заводник , кога глуми  Росано 

Браци . Воз одлази увијајући се шинама, он јој маше, она са сузама у очима стоји на 

прозору вагона. 
 

-  
 

Тада је салом биоскопа Балкан одјекивала песма: 

 

Arriverderci Roma 

Goodbye, goodbye to Rome 

City of a million moonlit places 

City of a million warm embraces 

Where I found the one of all the faces far from home 

 

У Барију сам имао неколико часова до поласка трајекта. Размишљао бих о 

Италијанима. Они су не само врло темпераментни и весели, него и врло романтични, 

умеју да уживају у животу, живе врло интензивно.  

 

`` Само да буде узбудљиво``, ми је више пута казао професор Кен Скуланд.То је и 

његово животно гесло.  

 

Тако и ја закључујем. 

 

Клима, Средоземље, југ?  Здрави су и распевани, пуни енергије. Непосредни, уживају у 

песми животу,завођење жена је међу њима најразвијенија забава.  

 

Поредим у мислима Белгијанце и Италијане.За Белгијанце су понеки Италијани били 

медитеранци, врста незреле деце, романтични.  

 

Ко је у праву?  

 

Сада увиђам да су Италијани ближе истини. Постали су богати, рационални, а у исто 

време сачували своје особености. Они су здрави, пуни енергије. Рад их није истрошио, 

као што троши понеке људе на Западу. И клима је у питању. 

 

Изађох из трајекта у Бар, са кофером у једној руци, и великим завежљајем у другој 

руци. 



654 

 

 

Одахнух у кафеу на пристаништу. Слушам радио, спикер каже да је у Риму један трг 

добио име Његоша. То је добро признање нама.  

 

Црногорка, познаница из Београда, коју сам срео случајно у Бару пред одлазак на 

трајект за Бари, она је средовечна духовита професорка енглеског језика, која се сада 

као пензионерка бави продајом бижутерије на улицама Београда,ми је тада 

професосрки саветовала шта да радим у Италији.  

 

Сретох је баш малопре на железничкој станици у Бару, вукла је преко колосека велики 

завежљај са бижутеријом.Сада је врло радознала шта је тамо било? Када чу за давање 

назива трга у Риму по имену великог Његоша, не обрадова се. "А што сада, шта су 

чекали већ толике године, два века скоро" Ко зна шта су му тамо учинили, неко га је 

разболио". 

 

Гледала ме је забринуто. Запита ме:``Како се осећаш?. ``Одлично``. одговорих јој. 

 

"Чувај се ", скоро да подвикну.  

Од кога. од Италијана?  Па ја сам са њима од увек имао изванредно добре односе. Она 

као да ми прети настави његошеве речи:``Ћуд је женска, смијешна работа, има 

свакаквих заразних болештина". Сетих се Шехерезаде, Хиљаду и једне ноћи.  

 

Питам се ко је она? Да није сарадник полиције? 

 

Прво што урадих када се нађох у стану на Миљаковцу, је било да отворим завежљај. У 

њему је било толико лепих ствари, сакоа, панталона, и других свакојаких ситница.На  

моје изненађење набасах у крпицама на прелепу египатску венчаницу, исту, ама баш 

потпуно исту, какву има Саша, моја разведена супруга. ( Напомена аутора: Сашина 

слика са овом венчаницом је приказана у тому 3 Роман о Бриселу, страна 1092). 

 

Одмах сам се јавио Саши, и казао да сам се вратио, да је све било како  треба, и да 

одмах долазим. ``Има за тебе поклон од Мери Лу, ону твоју египатску венчаницу, ама 

иста је као твоја, ево долазим и доносим ти је``.  

 

Она се расположи:`` Немогуће да буде ама баш иста``. 

 

За пола сата сам био у њиховом стану на Вождовцу, у улици Војводе Степе. Одмах 

извадих хаљину и ставих је на сто. Саша и Милан приђоше, Саша је узе у руке, загледа 

је, приђе прозору, загледа, окреће у рукама, онда упали сијалицу. `` Невероватно`` рече, 

`` да се не шалиш, да ниси узео без мога знања венчаницу из ормара``. 

 

`` Узми твоју венчаницу``, показах на ормар. 

 

Она приђе ормару, поче да преврђе одећу. `` Ево је``, весело се огласи држећи 

венчаницу, као трофеј. 

 

Онда узе обе и стави их на сто, поче да их загледа. `` Савршено су исте, и величина је 

иста``. 

 

Узех обе хаљине, загледах, исте димензије, иста година производње,  исги произвођач. 
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Живот је препун свакојаких чудних коинциденција. Та запажам давно. 

 

Комшиница Деса ми је пак изнела њено мишљење:`` Да си према тој Американки 

поступио другачије у њеној соби, можда не би било ништа, а не би добио ове ствари, 

овако си барем добио лепу одећу``. 

 

Хуберт Јонген ми даје значајну подршку. Од њега често добијам емајл поруке, и врло 

лепо сарађујемо. Он је врло енергичан и предузимљив. 
 

 

-Октобар 1997.године. 

 

На Косову се буне албански студенти. Званични почетак протеста албанских студената 

у Приштини који траже повратак у зграде, полиција их је растурила, као и у још 

неколико градова. 

 

 У другом кругу председничких избора у Србији, Војислав Шешељ победио Зорана 

Лилића, али Републичка изборна комисија његову победу није признала због 

недовољног броја изашлих бирача (цензус 50%). 

 

Први круг председничких избора у Црној Гори, Булатовић у малој предности над 

Ђукановићем. 

 

17 октобра је у Београду изгорело Југословенско драмско позориште. 18.октобра су  

Скинхеди у Београду убили ромског дечака Душана Јовановића. 24. октобра  у 

Београду убијен Зоран Тодоровић Кундак, генерални секретар ЈУЛ-а и 

директор Беопетрола. 

 

 У другом кругу председничких избора у Црној Гори, Мило 

Ђукановић победио Момира Булатовића за око 5,5 хиљада гласова; Булатовић и 

Београд не признају регуларност избора. 

 

 

Момир Булатовић. 

Одмах по повратку из Рима, сам се учтиво захвалио Мери Лу на поклону.  

Одмах сам добио љубазан одговор од Мери Лу. 
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Одговорио сам Мери Лу, госпођа Војислава Ратковић, професор  енглеског језика из 

Земуна, моја бивша сусетка, се договорила са мном да преведе либертаријанске 

памфлете на српски. Зеф Преци је се сложио са мном да те памфлете штампа на 

албанском.  

Замолио сам Мери Лу да обавести Др. Мери Руварт да сам започео корекцију 

штампарских грешака које су се појавиле  на свим примерцима превода њене књиге 

``Исцељење нашег света``  на македонски. Лалица ( Радмило Рачић) који је савршено 
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урадио компјутерску припрему и ја , никако нисмо могли до објансимо како су те 

грешке настале. На свакој горњој страници књиге је био текст којега нема у књизи. 

Када ми је Лалица дао паусе извађене из компјутера, они су били запаковани, казао ми 

је да ништа не отварам  не дирам, и да тако дам у штампарију. Што сам и учинио. 

Штампар пак  тврди да је то добио на паусима. Да се судим, ничему не води, то би 

узимало време и новац. Одлучио сам да те редове обрише један штампар.   

Професору Скуланду сам јавио добру вест, утицао сам на Зефа Преција  из Тиране, да 

му доставим на увид примерак књиге Авантуре Џонатана Галибла на енглеском, и да 

књигу преведе на албански. Зеф је одлучно прихватио моју понуду.( Ова књига је дакле 

захваљујући и мојој подршци ускоро објављена у Албанији).  

Кен је и због овога пута био захвалан. Обавестио сам Кена да се некако сналазим како 

да доставим примерке књига издавачима у Скопље, Загреб и Љубљану. Одлазио бих на 

аутобуску станицу одакле полазе аутобуси ка овим  бившим републикама Југославије, 

и молио шофере да пренесу  у пртљагу по двадесетак примерака књига, а онда бих 

јављао  телефоном онима који треба да сачекају шофера, да приме примерке књига. 

Тако сам им послао пар стотина примерака књиге. 

Хтео бих да напоменем да је дошло до малог  неспоразума са хрватским либертар 

ијанцом Мирославом Орачићем, он је замерао да неке речи нису преведене на коректан  

хрватски језик. Његове поруке сам проследио врло реномираном стручњаку за хрватски 

језик, преводиоцу Др. Мате Лончару, професору хрватског језика Универзитета у 

Београду, који је са њим измењао поруке, и објаснио му свој став по том питању. 

Обавестио сам  о томе и професоре Скуланда, који ми је саопштио да су превод на 

хрватски прегледали његови студенти из Хрватске, који налазе да је превод добар. 

Од како сам се уселио у овај стан, што је коинцидирало са мојим превременим 

одласком у пензији, мој живот се из основа променио на боље. Сада имам комфоран 

стан, иако је мали 35 квадрата, сасвим је довољан  за моје потребе. Има у њему све што 

ми треба: парно грејање, купатило, шпорет, телефон, телевизију. Нема више раног 

устајања, крпања по градском превозу, вишегодишњо рано устајање је било велики 

стрес за организам, јер спадам у оне који воле да буду у кревету дуго, сада спавам 

ујутру докле год то организму годи.  

Добили смо у ИЦН акције, од којих сам уредио стан, купио намештај, сину Милану и 

мени компјутере. Мој нови стан се налази на узвишењу, у Миљаковцу који припада 

Раковици,  на сто метара од стана је предивна Миљаковачка шума, а око стана се 

налази истински парк, крошње дрвећа скоро да додирују моје прозоре. Шетао бих сваки 

дан у шуми, ишао на Авалу, лети по неколико месеци, од маја па све до краја септембра 

пливам на Ади. Лети идем у Узовницу на Дрину.  

Пронашао сам један истински здравствени еликсир, исцедим на пластичној цедиљки 

сваки дан пола лимуна, пола греипфрута, и једну целу поморанџу. Од како пијем овај 

измешани сок, осећам да ми енергија надолази. 

Желим да обновим контакте са сродницима, школским друговима, старим 

познаницима. Са Бобом ( Слободан Рачић, томови 1, 2 ,3 и 4), се редовно виђам. 
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Пера Бјелановћ је велики борац- Света Ћук и Деја Вујинић ( томови 1, 2, 3 и 4), су често 

заједно. Ноле Лекај, Албанац са Косова, католик, се лепо навикао на Београд. Каже да 

се нипошо не би вратио у родни крај. Олга Јефтић упорно наставља своју судску 

парницу. Драган Спасић ( томови 1, 2 ,3 и  4), школски друг, се бави  сликарством, 

једно време је био активан у београдским синдикатима. Правника Бранислава 

Петровића ( томови 2, 3 и 4) видех у аутобусу 59, има сина и ћерку, изгледа да је 

променио стан. Стево Којић, рођак из Узовнице ( томови 1, 2, 3 и 4) , је увек насмејан, 

он је вечити оптимиста. Михајло Крстић, наш човек који живи у Панчеву, је врло 

активан. Одржавам везу и са Недељком Икачем.( томови 3 и 4) 

Размишљам о представи мене у очима појединих људи.У гимназији ме знају као 

збуњеног и преплашеног, у кризи идентитета, лошег ученика, сада чују  о мени сасвим 

друго?  

Пиљили би у мене испитивачки да докуче о чему се ради?. Срео сам Миру Симоновић, 

лепушкасту школску другарицу, из њеног израза лица и очију сам видео себе далеких 

50-их година, незапаженог ученика, у њој се мешало оно старо о мени, и ново, ипак 

нисам од ње добио очекивани отсјај. 

Дружим се са Милошем Богдановћем, који ме је упознао са младом  Рајном Стаменов. 

Он ме је упознао са Мишом Ивановићем, такође адвентистом, Миша ми помаже у раду 

са мојим компјутером, учи и Милана. 

Враћа се оптимизам . Јавља се нова нада. Нова младост? У овим годинама? 

Сада размишљам о неким новим животним садржајима, разоноди, забави.. 

А Сибила? Шта ће бити са нама? Она је далеко, видимо се једном годишње, то је нешто 

сасвим друго него ли да је овде? Шта она ради?  

Ипак, неприлике се настављају. Отишао сам у неколико наврата до доктора Радмила 

Рончевића у вези повреда лица септембра ове године.  

Како би мој живот био сасвим другачији да нема тирана који желе да наставе да га 

проћердавају?. Ако се осврнем уназад, видео бих године које су појели скакавци.  

Али се тешим, није тако само са мном, него са већином.  

На ову помисао да се скоро дубоко растужим. Зар да нам то раде сада на крају 20 века? 

Шта смо Богу скривили?  

Шта чинити? 

Сада покушавам да подешавам живот по своме нахођењу. Добио сам стан, имам 

пензију, добио сам акције ИЦН Галеника. 

Открио сам ускоро да се у мени буди успавана виталност. Као да настаде нека нова 

младост.- Као Михољско лето..  
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-Новембар 1997.године. 

16 новембра сам добио охрабрујући допис од Мери Лу из Канаде. 

 

18 новембра стиже емајл порука од Мирослава Орачића из Хрватске у вези предлога 

сарадње ( на емајл адресу сина Милана). Садржина писма ме је обрадовала, отварају се 

могућности сарадње са хрватским либертаријанцима, уједно ме посебно радује 

објашњење које ми је он дао у вези контраверзног предговора књизи професора 

Скулнда, чији је аутор поменути Анте Раос. Изгледа да се ради о неконвенционалној 

особи? 
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24 новембра Винс Милер је честитао моме сину Милану, који ми је помагао у 

преводу и штампи памфлета, и изразио се врло похвално о његовом доприносу.                                      

                                                                                                                                         

Превремени скупштински избори у Републици Српској: (прелиминарно) СДС 24 

места, Српски народни савез - Биљана Плавшић и СРС по 15 итд.Милан 

Кучан реизабран за председника Словеније. У сукобима српских снага 

безбедности и косовских Албанаца код места Србица и у селу Резниће, погинула 

два полицајца и један Албанац, четири полицајца повређена. ОВК се појављује у 

јавности на албански Дан заставе. 
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 Војислава Ратковић је зналачки превела неколико ИСИЛ памфлета са енглеског 

на ср пски. Био сам пријатно изненађен када сам сазна од ње да је она 

самоиницијативно успоставила контакте са ИСИЛ-ом у Амеици, и да се са 

неким отуда дописује. ( касније се тим каналом упознала са Американцом, за 

кога се удала).Фатима Хусеинбеговић је правница, пореклом из Мостара, она је 

врло надарена песникиња.Влада Милићевић, драги школски друг ( томови 1, 2, 3 

и 4), има своју туристичку фирму. Његов млађи брат Цале-Александар, је 

утицајни инспектор РСУП-Републичког секретаријата унутрашњих послова 

Србије. На сличној позицији у РСУП-у је и брат Чеде Радаковића (  томови 1, 2, 

3 и 4). Иако сам под жигом сумњичења, обојицу их повремено видим, којом 

приликом би пријатељски разговарали..Занимљиво је и моје дружење са 

Ротаревићем , инспектором ГСУП-а ( Градског секретаријата унутрашњих 

послова) Београда. Он је Влах из Мокриња код Неготина. Имам два врсна 

сарадника Влаха, мудрог Бузанчића,  који је из његовог села, и Милета 

Димитријевића из околине Петровца на Млави. Ротаревић  и ја смо се 

спријатељили.Он је врло духовит и виспрен човек. Има упркос свега поверење у 

мене. Ипак, када год сам се врло похвално изразио о Бузанчићу он се само 

намрштио.  

                                                                                                                                         

 -Децембар 1997.године.  

ИСИЛ у своме Извештају децембра 1997 публикује податке о сарадњи са балканским 

либертаријанцима. Челници и припадници ИСИЛ-а су ми казали у Риму, да су врло 

задовољни квалитетом штампе, бројем преведених наслова и скромним трошковима. 

Они су били истински изннађени мојом уведеношћу у бивше републике Југославије, па  

и када се ради о Албанији и Бугарској., и мојом брзином успостављања сарадње са 

њима. Објаснио сам им да је наша организација Покрет за заштиту људских права 

солидно уведена  и да тамо има своје огранке.: 
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 3 децембра сам одговорио Мирославу Орачићу, чини ми се да је он прихватио 

аргумента професора Лончара. 

 

  

 Др.Мери Руварт у њеном допису од 6 децембра у 11 чсова и 28 минута даје упутства 

за превод њене књиге Оздрављење нашег света на балканске језике. 

-2 децембар 1997.године. Кривична тужба. 
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 -                                                   

- 3 децембар 1997.године. Суд одговорио у вези Сибилиног стана. 

Адвокат Стевановић ме је позвао да дођем у његову канцеларију.Предосећао сам да 

настају нове судске заврзламе, којима је циљ да растежу бесконачно. То сазнах када 

прочитах одговор суда. Они демантују наводе адвоката Стевановића, и за то дају 

доказе, ја се у то не разумем, они се позивају на некакве компликоване правне 

параграфе. Треба да им одговори адвокат Стевановић.  

Иако нисам ни правник ни адвокат, ствар је тако јасна, овај стан припада Сибили и 

њеном оцу, а у њега се уселио силеџија насилно и противправно.  

Суд то добро зна, и за његова недела и злочине које је починио са Сибилином сестром. 

А навија за прекршиоца закона. 

`` Зашто судови скоро по правилу држе страну ономе ко крши закон``, обратих се прво 

адвокату Стевановићу, а она погледах упитно и адвоката Стојановића. 

Адвокат Стојановић одмах одговори:`` Очигледно да је он моћан, чим га не истерују 

иако је чигледно о  чему се ради, знају они добро шта је он све починио са сестром 

госпође Сибиле, штите своје``. 
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Адвокат Стевановић пак има другачије мишљење:`` Сада су дошли аскери, аскери су 

део турсске војске, који иду иза редовне војске, и све пљачкају и отимају. Судије по 

правилу навијају за прекршиоце .`` 

3 децембра је  конституисана Народна скупштина у Србији, Драган Томић и даље 

председник. 

Драган Томић ме је као директор ФГП Рекорд Раковица прогонио ( том 3). А сада је 

аванзовао. 

- 5 децембар 1997.године. Накнада штете. 

 

-                                                                                                                                              

У Риму сам октобра ове године упознао симпатичног Белгијанца по имену Марк 

Симонс, он је плав и висок Фламанац, разуман и кротак. Прави Белгијанац. 

Разговарајући са њим, сам се осећао, као да сам се вратио у Брисел. Он ми је 
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послао емајл поруку 16 децембра, видео је Стивенову књигу и указао му је на 

неке ситне штампарске грешке. 

 

Такође ми се обратио Ригоберто Стјуарт, он је директор значајне организације у 

Коста рики АНЛАП, изражавајући ми подршку. У исто време ме је обавестио  о 

активностима либетаријанаца у централној Америци. 

 

21. децембра после другог круга нових избора за председника Србије, нови 

кандидат владајуће коалиције, Милан Милутиновић, победио Војислава 

Шешеља..Ејуп Ганић председник Федерације БиХ. 

 

У Хонг Конгу почиње убијање преко милион пилића како би се спречило 

ширење птичијег грипа. 30 децембра су растурене демонстрације албанских 

студената у Приштини. 

- 

-Господин Мирослав Хрњичек се залаже за монархију: 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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1998.година.-Потстакао сам превод књиге Авнтуре Џонатана Галибла на 

албански.  

 

-   

Very great news from Kozeta Cika in Tirana, holding her Albanian translation of Ayn 
Rand's Anthem above: "The book is already in the main bookshops of Tirana and in 
the libraries of three Economic Faculties we have here, one state and two private. I 
have also engaged with spreading copies some university professors who, I hope, will 
help with its popularity." 
  
The original edition was translated by Kozeta Cuadari and published by the Albanian 
Center for Economic Research, Tirana, Albania, 1998. For a free electronic download 
of this edition contact Tomislav Krsmanovic. 

  

Јануар 1998.године. 

ИСИЛ у Freedom Nеtwork News број 51 обавештава о глобализацији превођења 

Џонатана Галибла. Ја сам превео на највише језика, досада укупно на четири.  

Видеће се касније да ће се ова бројка дуплирати.  

И бићу називан `` Шампионом слободе``. 

Због овакве врло успешне еволуције сам врло  радостан.  

mailto:Pokret@EUnet.yu?subject=Albanian%20electronic%20edition
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Пушење је забрањено у свим баровима и ресторанима у Калифорнији. 

.  

О сличној забрани пушења се и код нас говори већ поодавно. Да ли ће се то стварно 

десити, с `обзиром на раширено непоштовање прописа.? 

-1 јануар 1998.године. Поводом саопштења Владе о тајном документгу ЦИА. 
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Влада Слободана Милошевића је издала горе приложени документ, према коме је у 

поседу документа ЦИА  са списком политичких организација, странака и НВО, које 

финансира ЦИА, са циљем рушења поретка. 

Што је још један јалов подухват и пуцањ у празно. Да стране државе овде финансирају 

поједине скупине, или у било којој другој држави, није никаква новост.  

Али помпезна најава, и изузетан публицитет који је у јавности дат  овом наводном `` 

тајном документу``, показуј уствари продужену недораслост поретка. Тако чинећи се 

забија нови клин завада између народа и власти, сеју се нове лоше процене и 

сумњичења, потпирују нове заваде и  омразе. 

Уместо да мири и да се окрене своме народу, да уједини све снаге, да се тако сви 

одупремо. 

Мудри Света Ћук ми рече: `` Држава је угрожена, пре свега на Косову, али се побунио 

и народ у Србији, ова држава је растрзана са свих страна. `` 
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Закључујем одавно следеће: 

Уместо да се  

-потруди да уједини снаге 

-да се отараси вишедеценијског отровног зла мржње према неистомишqеницима 

- да схвати да се времена мењају 

- да више нису непријатељи четници, антикомунисти, кулаци, деца развлашћених, и тд,  

-него да су непријатељи они који желе да распарчају државу 

насупрот томе, ова држава крајње острашћено, тврдоглаво, заслепљено, као да се ништа 

не дешава, наставља исте грешке, које су је довеле у овај исход. А то је уместо да се 

обрачунава са спољним непријатељима, и установи узроке декаденције, и да их 

отклони, наставља и сада да губи драгоцено време у обрачунима и прегањањима са 

некаквим све присутним непријатељима.  Тачно је да није нимало лако Слободану 

Милошевићу и његовом поретку, напротив ова држава се нашла  у крајње сложеном и 

тешком обручу. Деценијама је  сулудо руинирала сопстевни народ, уносећи заваде међу 

нације, слабећи економију, те је тако залутала постепено у тотално слепило и 

ћорсокоак. 

Уместо да извуче поуке, наставља да се понаша распојасано, иако су настала потпуно 

нова времена која захтевају нову мудост и нову рационалност, и даље су присутни 

ароганција и неприземљеност. 

Нема знакова да је држава схватила да је пала у немилост међународне заједнице, нити 

да је проникнула зашто је се то десило? .Ова држава одувек лута у магли, у њој од 

1945.године царује лакировка. Лакировка значи улепшавање, фарбање, укривање 

истине. Научна истраживања друштва су била забрањена, многи су завршили иза 

решетака само зато што су казали истину. Нису били откривани узроци нарастајућих 

криза,. А онда није било могуће преписивати мере изласка из кризе. 

Југославија је такорећи све до недавно била миљеник међународне заједнце, слављена 

као најлибералнија држава  источне Европе.  Али државници Југославије нису схватили 

брзе промене у свету и потребу прилагођавања на њих. Поготову када се радило о 

односима република, и бујања незадовољства Албанаца на Косову. 
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Због лакировке и недостатка научног истраживања друштва државни апарат и Влада 

нису имали јасну слику о тгоме, шта се дешава унутар земље, међу  републикама и 

покрајинама, у привреди, државној прави, правосуђу, полицији и безбедности, култури, 

информисању , образовању , социјалној  заштити. 

У почету постепено, а онда све убрзаније, држава је слабила , и нашла се у такорећи 

безизлазном положају. Избили су ратови, побуне, свакојаке кризе. 

Нисам хвалисавац, али имам право да изнесем чињенице. Данашњу дубоку кризу и 

крах Југославије и поретка сам предвидео, указивао сам на узроке кризе и на њене 

разорне будуће последице још од 1960-их година, а нарочито од 1971. до данашњих 

дана ( томови 2-4).,  

: ``  МУП и ЈНА на Косову побесне када Албанци и једног Србина  убију, а ћуте када 

овде страда и копни већина. Какве будалаштине``.  

Ја му одговорих: `` Па војници и полицајци нису научници да препознају шта се овде 

ради``.  

`` То је нечувен брлог и хаос овде у Србији, ученији и промућурнији Албанци се 

спрдају са Београдом, кажу, наши највећи савезници су у Србији,  оне будалетине тамо 

у Србији, они сатреше све што вреди у Србији, уместо нас``, убеђује ме Света у оно 

што и ја исто мислим. 

 

3 јануара Патријарх Павле осуђује насилно растурање албанских студентских 

демонстрација али их позива и да поштују државу.  

Овакав став Патријарха Павла наилази на сучељене  коментаре. Такозвани 

мондијалисти, су убеђени да су Албанци жртве репресије и претеране употребе силе од 

стране Београда.  

Познато ми је добро да је народ у Србији затечен, забринут да преживи, у ропцу, њега 

не интересује нарочито шта се дешава на Косову, у Босни, Славонији, Хрватској. И 

сумња у објашњења званичне вестги, које је склон да види као пропаганду и режимску 



677 

 

ујдурму и демагогију, као скретање пажње на национално, да се укрије пљачка и 

тиранија у земљи.  

Ипак, у медијима се не приказује права слика онога шо се дешава ван Србије. 

Али је јако присутна убеђеност да је поредак сувише попустљив према побуњеним 

Албанцима на Косову, који се наводно боре против репресије Београда, а уствари желе 

сецесију, насилно одвајање од Србије, припајање Албанији,  да отму Србији њену 

највећу светињу,  куће , имања и имовину косовских Срба. Све је раширенија у Србији 

квалификација да су Албанци  кукавице, силеџије, пљачкаши и злочинци, који масовно 

обешчашћују српске жене на Косову. Али има и прилично оних који имају  снажне 

симпатије за Албанце, јер се боре против тиранског поретка у Београду, који чини 

злочине према сопственом народу. Овима потоњима треба додати и и припаднке 

несрпских народа који се радују српској несрећи. 

Овде на Балкану је присутна  вековна несрећа, буја опет до неба омраза сејана вековима 

по девизи  DIVIDER ET IMPERA ,из које опет настају покољи и страдају по ко зна који 

пут невини људи. MAGNUM CRIMEN. 

Ко ово све чини, проклет био, чух речи једне ојађене старе жене. 

 

 

ОВК.-Ослободилачка војска Косова. 

Поводом масакара у Алжиру: у три удаљена села убијена најмање 172 мештанина. .  

Један безбедњак ми је казао у Кнез Михајловој: `` Они могу да чине маскаре, наводно 

јер су угрожени њихови политички интереси. А ми када се обрачунавамо са онима који 

чине терористичке акте против нас и нашег народа и државе на Косову, у Босни, ми 

онда чинимо масакре. Двоструки стандарди``. 
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Захтев за накнаду штете сам поднео још пре три године. Уместо да ми штета буде 

надокнађена, изложен сам новим насртајима, овога пута угрожавању моје личне 

безбедности . 

 

О чему се то ради? Зар када држава бива нападнута споља и изнутра са свих страна, 

уместо да са мном поразговарају и саслушају ме, они покушавају убиство? Зашто? Ко?  

Све ово мени личи на врло подмуклу превару? Варају Слободана Милошевића, МУП, 

државу, увукли су се овде у Србију? Ко?  

 

То ме тако потсећа на жртве моје породице за време Другог светског рата ( том 1), 

Јасеновац, убиства маљем у главу, клања.  Ко мене овде завађа са поретком?  Ко нас је 

завађао у Другом светском рату и вековима? . Како је могуће да је мене у београдску 

полицију приводио Насер Орић, исти онај који је потом отишао у источну Босну, у 

завичај моје мајке где су јој усташе у Другом светском рату поклале двадесетак 

сродника, и тада , и сада,. наставља да чини злочине према Србима?  

 

Ко мене прогони? Ко овде у Србији злоупотребљава недораслог Милошевића, који не 

препознаје да се у Србији спроводи истребљење Срба?  

 

Да ли ме ИСИЛ може заштгити?  

 

 

-5 јануар 1998.године. Допуна накнаде штете. 
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У овоме месецу се запажа да су Албанци све храбрији. Ослободилачка војска Косова 

која се прогласила одговорном за серију напада на полицијске станице на Косову и 

Метохији, преузела је одговорност и за терористичке акције у Македонији, иако је 

македонско Министарство унутрашњих послова демантовало повезаност ОВК с 

бомбашким нападима у Македонији. 

Уплашени Срби су организовали протестни скуп у Косову Пољу због ситуације у 

покрајини. 

Србију све више нагриза унутрашње незадовољство народа. У Београду је одржан 

штрајк Градског саобраћајног предузећа. Први пут у стогодишњој историји јавног 

превоза на београдске улице није изашло ниједно возило ГСП (седам дана тоталног 

штрајка, и седам са минумумом процеса рада). . 
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А у Црној гори су почели протести присталица Момира Булатовића  у Подгорици, који 

оспоравају избор Мила Ђукановића  за председника. Про-булатовићевски 

демонстранти су покушали да заузму зграду владе у Подгорици, било је више десетина 

повређених, углавном полицајаца. 

Ипак је дошло до инаугурација Мила Ђукановића  за председника Црне Горе. 

Председник Југославије Слободан Милошевић пак  никада није признао победу 

Ђукановића, што је уздрмало савезну државу. ( Напомена аутора: овакво стање се 

одржало и по одласку Милошевића са власти, у октобру 2000.године).. 

У Србији је конфузна ситуација. Народ се пита зашто га поредак Милошевића кињи и 

злоставља? А опет сам Милошевић је изгледа огорчен на народ који се буни у земљи 

коју споља нападају.? 

И народ и поредак су на странпутици. 

 

Мило Ђукановић. 

Хрватска ликује, дошло је до мирне реинтеграције источне Славоније и Подунавља у 

Хрватску. 

На Србију се окомиле и  природне непогоде и свакојаки удеси. Десила се  експлозија у 

руднику мрког угља у Читлуку код Сокобање, погинуло су 29 рудара. 

Прочитао сам у новинама врло занимљиву вест- да је амерички председник Бил 

Клинтон  у Белој кући одржавао сексуалне односе са стажисткињом Моником 

Левински. Новинарски извештаји наговештавају истински скандал. 

7 јануара сам добио дугу емајл поруку од професора Скуланда, поставља ми неколико 

питања о Албанцу Зефу Прецију, који је био на скупу ИСИЛ-а у Риму. Њега занима да 

ли моја иницијатива коју сам покренуо у  Риму са Зефом, може дати плода да се његова 

књига штампа у Албанији?  Професор Скуланд ми је поставио директно питање: Шта 

мислиш о томе човеку? .  
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Одговорио сам му искрено: о Зефу Прецију сам као о човеку и интелектуалцу стекао 

јако леп утисак у Риму, где смо се дружили и често били заједно, сматрам да он може 

бити поуздан партнер ИСИЛ-у у публиковању књига.  

Ово сам казао јер тако стварно мислим. Зеф је интелектуалац од интегритета. Али ја, и 

када нешто о некоме мислим што није најбоље, то никада нећу рећи. Не волим 

оговарања иза леђа.  

Знам и ово, а нешто ми је спомињао и професор Скуланд, неки из околних земаља су ме 

нешто оговарали. Знам из Белгије, да западна култура презире такве простаке који су 

нелојални према својим земљацима. Можда су им такве улизице понекад потребне, али 

то је друго питање. Увидео сам да ме је професор Скучанд уважавао и због моје  

лојалности  и  коректности. 

Мене се нарочито досегло у Риму, однос организатора према Србину и Албанцу. Нигде 

није било потстицања било  каквог неповерења међу нама двојицом, напротив, према 

нашим дружењима су били врло благонаклони. Још нешто, приликом шетњи, посета, 

или јавних наступа, мени су свугде давали прво реч, давали ми место са десне стране. 

Као некоме ко је патио, Зеф је ипак имао лагоднији живот.Ја сам публиковао толике 

књиге на Балкану,  ја сам и старији. Србија је ипак значајнија земља. 

Зеф је такав однос доживљавао као сасвим на своме месту. 

Добио сам писмо од Рајнхарда Штајблера, нмачког либертаријанца и једног од 

организатора Сусрета ИСИЛ-а у Берлину, августа ове године. њега сам упознао у Риму 

октобра п рошле године. Он је изразито висок, витак и врло драг интелектуалац. Био је 

у друштву са чаробном Аргентинком. Он позива Милана и мене на наилазећи скуп 

ИСИЛ-а у Берлину. 
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-17 јануар 1998.година. Уљез продао Сибилин стан  и нестао из земље. 

Сибила је била смирена, али је њен глас звучао неуобичајено. Нешто се догодило ?  

Схватих да се нешто лоше десило: ` Стан је продат, он је узео новац и нестао из земље, 

јавили су ми из цркве``.  

Ћутао сам  размишљајући шта да јој одговорим?. Да ли она почиње да губи поверење у 

мене и моје домете?. На крају се прибрах:`` Нема друге, него да одмах одем  код 

адвоката Стевановића  да видим шта чинити даље``. 
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Маратонски судски спор против мене се наставља пред Првим општинским судом у 

Београду. Нисам се нимало штрецно када је судија најавио оштру временску казну 

затвора. 

 

-  
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Траје хајка несмањеном жестином. Против мене се води поступак пред судијом за 

прекршаје општине Вождовац, због обзнањивања Медицинске декларације, у којој сам 

ставио на дневн ред катастрофално стање здравља нације.. 

 

 

- ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                            21,1.1998. 

год. 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

: 

 

Судија за прекршаје Општине Вождовац гони Крсмановића 

прекршајно зато што је обзнанио Медицинску декларацију 

 

Саслушање заказано за 21.1.1998. год. у 12 часова (Боже Јанковића 14, соба 39, предмет 

VI-70 Уп.бр. 113554/07) 

 

            Најновија судска потерница за Томиславом Крсмановићем, председником 

Покрета за заштиту људских прaва је издата од стране Општинског судије за прекршаје 

Вождовац, саслушање је заказано за среду 21. јануара у 12 часова. Крсмановићу се 

ставља на терет „да је током 1975. године обзнањивао Медицинску декларацију 

Покрета за заштиту људских права тако што је устврдио да поредак угрожава здравље 

већине грађана и да је само неколико процената грађана здраво, и да је плакат са 

текстом Медицинске декларације излепио по Кнез Михајловој и другим улицама 

Београда, и да је ове плакате излепио на местима која за то нису предвиђена―. 

         Колико је овај прекршајни поступак бесмислен може се видети по томе што су 

зидови Кнез Михајлове улице и других улица града препуни плаката разних странака а 

њих не позивају на саслушање. Крсмановић је ово писмено изјавио у своју одбрану и 

заједно са три плаката скинута са зидова зграда у Кнез Михајловој улици то приложио 

у писарници Суда (и плакат СПС са ликом………..). 

        Судија је према Крсмановићу била арогантна и увредљива и ликујући и сијајући од 

задовољства му казала: „Знам ја Вас од раније када сте били оптуживани и када сте 

доводили стране новинаре. Ви сте скривили и Вама слични садашњу кризу―. 

             Покрет за заштиту људских права предочава јавности да се поредак после 

најновије изборне „победе‖ све више обрушава, на наше активисте и нашег челника, 

чиме жели да наставља манипулације са борцима за људска права, да ствара лажне 

непријатеље да би укрио праве да ствара лоше процене и нове омразе и да завађа народ. 

Нису кривци за кризу борци за људска права него они који су кршили закон, 

омогућавали корупцију и безакоње. Иза овога узнемиравања стоје снаге мрака и хаоса 
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које желе да помоћу нас стварају нове конфузије и да нашим примером заплашују друге 

и тако руше СР Југославију и Србију по рецепту већ раније примењеном на СФРЈ. 

          Уместо да се суди онима који флагрантно крше права Крсмановића и многих 

других грађана суди се лидеру бораца за људска права. захтевамо од независних медија 

да ове податке обзнане и Крсмановићу омогуће да изнесе своју одбрану и своја виђења 

стави на суд јавности 

 

     за Покрет за заштиту људских права 

     мр Мирослав Костић 

 

-

 
 

 

 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

ASSOCIATION OF WRITERS OF SERBIA 

 

Француска бр. 7, 11000 Београд 

Југославија 

Тел: 381 11 626-081, 626-278 

Факс: 381 11 626-278, 635-979 

 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
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 Одбор за људска права УКС са забринутошћу указује јавности да се већ четири 

године пред првим Општинском судом у Београду суди господину Томиславу 

Крсмановићу, председнику Покрета за заштиту људских права због кривичног дела 

„увреде суда и судија― по члану 93. КЗ Србије, зато што је у просторијама Трећег 

општинског суда у Београду у спору око стана који му је доделила његова радна 

организација ICN Галеника изјавио да је „суђење споро, да судије развлаче и навијају 

за другу страну, те да у судству има корупције―. 

 У складу са процесом демократизације свих државних органа власти и сумња у 

регуларност судских спорова свакако мора добити валидну санкцију отворене и јавне 

провере. Наравно да и изузећа судија морају бити исказана у правној форми. 

 Наш став је исказан већ неколико пута раније да рад судија и суда треба да 

подлеже сталној верификацији јавности и да овај процес против Томислава 

Крсмановића због умешаности дневне политике у њега треба свакако обуставити зато 

што добија тонове политичког из времена које је одавно за нама. 

 

Милорад Додик је по први пут изабран за премијера РС, након што су седницу 

напустили посланици СДС и СРС. 

 

 

Милорад Додик. 

 

На позив кубанског председника Фидела Кастра, Папа Јован Павле Други је 

 почео петодневну историјску посету тој комунистичкој земљи. 

 

Десимир Вујинић ми овим поводом рече кратко: `` Фидел Кастро је језуита, 

какав комуниста какви бакрачи, зато он може да се некажњено шепури пред 

носом Америке, њега штити Ватикан``. 

 

 `` А добро, зашто га онда подржавају Руси, јер Руси и Ватикан не иде никако``?, 

упитах га.  

 

Он ме погледа искоса:`` Мутна игра, сви се боре за своје интересе, Русија и 

Америка су били савезници и у Првом и у Другом светском рату, не дај Боже да 
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избије Трећи светски рат, иако се сада глођу, опет би Америка и Русија били 

раме уз раме`` 

 

   

Фидел Кстро.                                              Папа Павле Други. 

 

Бил Клинтон је пред ТВ-камерама категорички порекао да је имао икакве 

сексуалне односе са Моником Левински. `` Каква политичка перверзија за 

амерички народ``, опет каже Десимир.. 

 

 

Моника Левински и Бил Клинтон. 

 

Још један ударац за Србију. Савет Европе осуђује београдску "политику 

репресије" на Косову. 

 

У Индији на смрт осуђено свих 26 оптужених за учешће у завери и убиству 

бившег премијера Раџива Гандија. 

 

Скупштина Републике Српске изгласала премештање главног града 

с Пала у Бању Луку. 

 

 

- Фебруар 1998.године. 
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Ми  годинама  указујемо  на занемаривање  Косова. 

 

 

 

-  
-  

- Откривена је афера " ракија зозовача" . Ракија од метанола произведена 

у Нишу убила 43 људи у Србији.  

-  

- -  
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-  
 

- Десила се катастрофа са жичаром у Кавалесу, приликом које је амерички војни 

авион изазвао смрт 20 људи. 

  

  

Нова сензација, експлодирала кашикара у учионици Друге економске школе у 

Београду - 20 повређених ученика, петоро теже  Ко то ствара метеж у Србији, 

онда када нам је потребна смиреност? . 
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Земљотрес у североисточном Афганистану, 5.000 мртвих. Грузијски шеф 

државе Едуард Шеварнадзе преживљава покушај атентата у Тбилисију. 

   

 Едуард Шеварнадзе. 

  

 Моме сину Милану прете, насрћу на 

њега, обраћали смо се међународним 

организацијамама, добили смо одговор из 

Холандије: 

  

 
 

-19 фебруар 1998.године.Одговор Војног суда Данилу Крстајићу. 

 

`` Праве зачкољице, за најмању ситницу одлажу, растежу``, жали ми се Данило у вези 

одговора Врховног војног суда  од 15.2.1998.године``. Додаде кратко: `` Мисле они да 
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сам ја остарио и измучен, да немам  снаге, идем одмах да ово уплатим, гњаве, узимају 

време, енергију``. 

 

Ово ми рече пружајући одговор Војног суда док смо седели опуштено у кафани Хотела 

Москва. Тамо волим да одем понекада и због гога што свира оркестар, мелодије умеју 

бити носталгичне.  

 

Само што ово помислих оркестар засвира ритмичну и полетну војничку песму коју су 

певали ирски војници  Првом светском рату `` It is a long way to Tripperery``. Ова песма 

јесте војничка, али не звучи ратоборно. 

 

Када завршисмо разговор и кренусмо ка излазу из полупразне кафане, чух још једну 

омиљену мелодију`` Yellow submarin``. 

 

 

 

 

 

 

-  
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Информбировци. Били су са Данилом заједно на Голом отоку.  

 
 

 

-Фебруар 1998.године. Деса Митановска  као забављачица. 
 
Деса лепо кува, одржава стан, али би повремено када је расположена, умела да запева. 

Она је Македонка, и по оцу и по мајци, њени родитељи су се доселили из Западне 

Македоније у годинама после Другог светског рата у Београд.  

 



693 

 

Деса ми се поверила како је се придружила Адвентистичкој цркви. Из разлога јер је 

тамо нашла миран кутак и топлу људску реч, и разумевање. Завршила је у Марушевцу у 

Славонији Вишу адвентистичку школу , и стекла назив`` Библијска учитељица``. 

 

Дакле, она је образована. Зна добро енглески, лепо црта. Али је одувек незапослена, 

живи од пензије мајке. 

 

Она је 17 година млађа од мене ( 1953), то би могао бити значајан генерацијски јаз, био 

сам пријатно изненађен сазнањем, да се она сећа свих оних значајних догађаја, мени 

знаних и драгих личности, филмова, глумаца, политичара, певача и певачица, мелодија, 

чак и из  моје ране младости, када је она била мало дете. Спомињао сам јој суседне 

Биоскопе `` Дрина`` у улици 29  новембра преко пута зграде ГСУП-а., и ``Браћа 

Стаменковић``, где сам гледао моје омиљене филмове. Врло занимљиво, и она је 

посећивала ове исте биоскопске сале, и гледала понеке од оних филмова које сам ја 

гледао тих давних дана. 

 

На први поглед генерацијски јаз од 17 година, а уствари носимо исте успомене и 

сећања, у нама живи стари Београд. 

 

Установио сам да има слуха, да лепо пева. Повремено би запевала неку популарну 

забавну мелодију, исто тако је била надарена и за народне песме.  

 

Данас је стала пред мене, као пред публиком, и запевала осећајно и врло усхићено се 

удубљујући: 

 

Makedonsko devojce 
, kitka sarena, 
Vo gradina nabrana 
, dar podarena. 
 
Удахнула би па би још надахнутије и са дубоким осећањима испевавала речи мелодије:  

 

Dali ima na ovoj 
beli svet 
Poubavo devojce 
od Makedonce. 
Nema , nema , ne 
ce se rodi, 
Poubavo devojce 
od Makedonce. 
 
Она је умела бити непредвидљива у избору песама. Скоро да је рецитовала, или певала: 

 

До ре ми фа 

сола си 

једу ми се ораси. 

 

Она је боравила извесно време у Адвентистичкој цркви у малом сремском месту између 

Руме и Шапца. Тамо је научила поједине сремске песме. Њој се нарочито свиђала песма 

коју би повремено певушила:ХЕЈ МИ СМО СРЕМЦИ!,  
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-Фебруар 1998.године Извештај US State Departmеnt-a о стању људских права у 

Србији. 

 

 
 

-  

 Црна серија авионских несрећа се наставља, China Airlines Flight 676 се срушио 

близу Chiang Kai-shek International Airport, убивши 202 особе. Садам 

Хусеин склопио договор са Кофи Аннаном - инспектори се враћају у Багдад, чиме 

је превенирана англо-америчка војна акција. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Airlines_Flight_676
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek_International_Airport
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Садам Хусеин. 

 

 

-26 фебруар 1998.године. Коме треба овакав презир и омраза према пензионерима?  

 

 

-  
-  
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-  

Милан Милутиновић. 

 

Пензионери, таксисти и аутопревозници су блокирали центар Београда. Одјекује лупа у 

шерпе. На Косову се све више закувава, тамо се води рат. У Лукошанима је убијено 

неколико чланова породице Ахмети, након убиства четворице српских полицајаца, 

део дешавања у Дреници. ОВК  почиње оружану кампању на Косову - убијање 

полицајаца, Срба и не-Албанаца цивила и ОВК-у нелојалних Албанаца.  

 

Српске власти узвраћају, при чему страдају и цивили.. 

-Март 1998.године. 

 

Ми смо отворили малу Канцеларију за заштиту људских права у Месној заједници `` 

Цветни трг `у улици Проте Матеје. Свакодневно нам се обраћају многи грађани. 

 

Деса Митановска ми је и овога пута помагала у обради пријема жалби , куцању писама 

и одношењу коверата на пошту. 
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-  

 

Милошевић је варан, он није у току дешавања са народом у Србији? Ко су ти који га 

обмањују? Зашто то чине? Бољшевици? Зашто?. Ко је овде издајник? Ко је овде луд? 
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-  

- 

 

Поредак тренира строгоћу такорећи свакодневно. Зашто?  Ми се бранимо, да нема 

угрожавања наших права, не би се ни бавили овим мукотрпним послом. У животу има 

толико примаљивијих ствари од деценијских прегањања са осионим бирократама. Ми 

немамо другог избора. Бранимо се, 

 

 



699 

 

-  

 

Поводом недавног растурања албанских демонстрација у Приштини, Политички 

комитет ЕУ је осудио наводни тероризам и државно насиље на Косову. `` А шта 

би они хтели, да држава мирно гледа алабанске терористе како распарчавају 

земљу``, пита се гласно др. Обрен Цицовић. 

`` Е мој Обрене``, окрену му се Голуб Бакић, ``вековима су на Косову и у Јужној 

Србији нахушкавалаи и подржавали слабе Албанце против  јаких Срба, Турци, 

Аустрија, Аустроугарска, Ватикан, Италија, па ти мислиш да ће сада дозволити 

да Срби на крају историје обеснаже њихове вековне стратегије и циљеве``. 
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Одиграо се напад на Преказ, у противнападу српске полиције на Адема 

Јашарија у Доњем Преказу (Дреница) - гине он али и 52-оје чланова његове 

породице. 

 

Адем Јашари. 

 

-  
-  

- -Деветог март Контакт група у Лондону захтева од Милошевића хитно решење 

косовског проблема, дат рок од 10 дана за повлачење специјалне полиције и 

обуставу акција против цивилног становништва итд. ``Не дају нам да се 

бранимо`` узвикн на ову вест Света Ћук. 
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-  
 

На Косову сви мисле да су жртве репресије. У Приштини демонстрирају Албанци, али 

и Срби и Црногорци, местимично сукоби. На паралелним албанским изборима на 

Косову, умерени Ибрахим Ругова, који није по мери  милитантних Албанаца, 

проглашава да је реизабран. Потписан је споразум о повратку  наставе на албанском у 

државне школе и универзитете на Косову, српски студенти то називају издајом. 

 

 За то време у Србији се политички ривалитети и распре усијавају. Уместо да се 

стишају страсти и нација уједини у одбрани државног и територијалног интегритета. 

Овде је многима сврака попила мозак. У Србији формирана "влада народног јединства" 

(СПС, СРС и ЈУЛ): премијер остаје Мирко Марјановић (СПС), потпредседници 

Војислав Шешељ и Томислав Николић из СРС . 

 

24 марта .је Алаксандар Вучић постао министар информисања.  

 

Вучићу је забрањен улазак у ЕУ. Под његовим мандатом новинари који су били против 

Милошевићевог режима су били кажњавани.Он је инаугурисао и злогласни Закон о 

универзитету. 

 

За ово вреем српске снаге покушавају да сузбију побуну Албанаца на Косову.Напад 

српских снага на ОВК у Глођану - губици, али остаје центар побуне. 
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А нова Влада још острашћеније јуриша на народ, као што се Дон Кихот обрачунаваа са 

ветрењачама. Уместо да се у земљи сви удруже?. Ко је овде у Србиј мутивода? . Да ли 

се ради о незналицама или о издајницима? . А они нас  поштене патриоте проглашавају 

издајницима и умоболницима?. 

 
 

 
 

Опет масакри у Алжир у. А сви ћуте.. 

 

27 марта је Америчка управа за храну и лекове  (ФДА) одобрила употребу Виагре.  

 

Април 1998.године. 
 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                           3.4.1998. 

године 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 
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Поштански фах 72, Пошта 38 

11060 Београд 

 

 

Председнику Општине Вождовац 

 

Виши суд за прекршаје 

 

             Предмет: притужба на недоличан поступак судије за прекршаје Општине 

Вождовац (VI-70 Ул. бр. 113554/97) 

         Дана 31. марта око 11 часова сам се обратио судији за прекршаје Општине 

Вождовац  поводом усменог позива урученог мени преко два милиционера Станице 

милиције Раковица. Учтиво сам јој саопштио да позиве које ми је суд слао уопште 

нисам добио, да се могло видети из позива који су се враћали непотписани. Она ми је 

на то казала да сам „скот један― а када сам јој је испровоциран узвратио да не знам 

довољно о чему се ради, казала ми је дословце: „Море, марш у пизду материну―. 

         Напомињем да ми је овај исти судија казао за време рочишта 21. јануара, да ме зна 

од раније, и да сам ја један од оних који су скривили кризу. 

            Захтевам од Вас да поменутог судију позовете на дисциплинску одговорност. 

Њен недоличан поступак је утолико већи прекршај, јер сам заслужан грађанин, човек 

од 62 године који је живот уложио у борбу за интересе нације, поврх свега председник 

Покрета за заштиту људских права. 

            Што се тиче инкриминисаног дела лепљења Медицинске декларације на 

местима која за то нису предвиђена, треба проћи Кнез Михајловом, Теразијама и 

видети на истим местима плакате разних организација СПС и ЈУЛ-а. А жели се казнити 

публиковање Медицинске декларације која обзнањује тешко стање здравља нације и 

узроке истога. Тако ја сам поднео више прекршајних поднесака против оних који су ме 

вређали,клеветали, угрожавали моју личну безбедност и имовинску сигурност, и 

против ………..зато што су на врата мога стана и зидове зграде где станујем излепили 

плакате са увредљивим порукама. Судије за прекршаје нису ништа предузеле овим 

поводом. 

            Иза овога фабриковања лажних и масовних непријатеља, што се сада дешава у 

Србији, се налазе преживеле формације, које желе да скрећу пажњу са правих 

непријатеља, са Косова, Крајине, Славоније, Босне и Херцеговине, са лопова и 

криминалаца, са оних који крше закон и руше правни поредак. Они тако себи 

измишљају радне задатке, правдају потребу за њиховим услугама, сеју лоше процене и 

заваде међу Србима, стварају хаос и укривају иза бескрајних етикета свакојаких 

сумњивих личности обрачун са већином, са народом. А све по начелу СЛАБА СРБИЈА-

СЛАБО СРПСТВО-СЛАБО КОСОВО-СЛАБА СЛАВОНИЈА-СЛАБА КРАЈИНА-СЛАБ 

САНЏАК-СЛАБА ВОЈВОДИНА. Све ово је дело заклетих непријатеља нашег народа, 

или незналица које они злоупотребљавају, да под фирмом наводних државних 

непријатеља, у Србији угуше све они који би могли спасити нацију и државу. 

          У нади да ћете исправно тумачити ове поруке и поступити по  

закону. 

 

     за Покрет за заштиту људских права 

     Томислав Крсмановић, председник 
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Да ли се балканизација у Великој Британији смирује? Десетог априла је  потписан  

Белфастски споразум) о положају Северне Ирске.. 

 

Зауставимо еутаназију?  
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- Нема мира на Косову. Војска Југославије запленила већу количину оружја на 

граници у реону Ђаковице, након размене ватре. Бачене бомбе на српски 

избеглички камп у Бабалоћу код Дечана.Нападнути граничари Војске 

Југославије у реону карауле Кошаре на Косову током покушаја инфилтрације из 

Албаније, убијена 23 терориста. 
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Ипак Влада Србије чини нешто што може изгледатио разумно. 23 априла је у 

Србији био расписан Референдум о учешћу страних представника у решавању 

проблема на Косову и Метохији - 95% против. 

Дакле, ипак Милошевићев режим  исправно увиђа, да би се лако обрачунао са 

албанском сецесијом на Косову да није стране подршке побуњеницима, те да сада 

покушава да придобије народ да тако заустави страну инвазију.  

То је лепо. Али зашто не учини нешто да тај народ живне и стане уз поредак? Тако би 

се много лакше бранио? Очигледно да је ``комунистички`` поредак огрезао у лоше 

деценијске навике и привилегије. Сматра да ако попусти мамузање и стрижење народа, 

да ће изгубити власт. Желе да сачувају 100 % СТАТУС КВО.  

А не може и јаре и паре. 

Овај поредак је  размажен и удаљен од стварности. 

Али га Косово доводи на тло. Ускоро ће се истински побунити и народ у Србији, а то се 

већ дешава. То је неминовност. 

Надбискуп Винко Пуљић и верници су били блокирани у рушевинама цркве 

у Дервенти, Пуљић повређен у каменовању приликом евакуације. 

Балканизација на Балкану ври. Као да смо се вратили у Средњи век. Стално ми у ушима 

одзвањају речи ојажене старе жене: `` КО ОВ О НАПРАВИ ПРОКЛЕТ БИО``! 

29 АПРИЛА ЈЕ ОДРЖАН САСТАНАК  Контакт групе у Риму, нове санкције СРЈ због 

погоршавања безбедносне и политичке кризе на Косову. 

Зар смо ми афричка домородачка племена, зар смо ми Руанда и Бурунди?  
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-Мај 1998.године. 

 
Петнаестог маја је у Београду одржан састанак Милошевића и Ругове у Београду, којом 

приликом је договорено да отпочну српско-албански разговори (суспендован ембарго 

на инвестиције у СРЈ).  

 

Убеђен сам да врло умерени Ругова нема моћ и утицај код већине вођа побуњених 

косовских Албанаца.То се показало и непосредним догађајима који су претходили овом 

сусрету. Дошло је до борбе код Поношевца близу Ђаковице. ОВК је одбила српски 

напад на Лапушник (општина Глоговац) и направила логор за Србе и њој нелојалне 

Албанце, десеторица њих убијена при повратку српских снага. 

 

Београду би у оваквој крајње тешкој ситуацији у земљи и ван ње, одговарала нагодба са 

Албанцима. Питање је шта им он нуди?.  

 

Али је тако јасно да на Косову више нема повратка миру. Албанци по сваку цену желе 

осамостаљење Косова од Србије, њихове вође су врло добро обавештене и знају ко им и 
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каквву подршку пружа, да је врло моћан. Знају они добо да Србија нема подршку 

великих сила. Нису они наивни, познато им је да Србија има још увек врло снажну 

армију и полицију, да су албанске масе на Косову тотално недорасле, и да је Србија у 

стању да за неколико часова да стигне  такорећи до Тиране. Али,  да ако би се тако 

нешто почело да дешава, убеђени су да би се велике силе умешале и одмах реаговале 

енергично. 

 

Индонезија је земља у којој антикомунизам има дугу традицију.У Индонезији су 

настали нереди против становника кинеског порекла - уништавање имовине, убијено и 

силовано преко 1.000 особа. 

 

Министар информисања Вучић и Милошевићев поредак блокирају неподобна медија. 

Већина РТВ станица чланица АНЕМ-а је остало без дозволе за емитовање. 

 

Ми се залажемо од почетка нашег ангажмана 1975.године, за исправне процене и 

слогу.Али од тога никад није бипо ништа. 

 

-  

 

 



710 

 

Вучић и Влада су инаугурисали нови Закон о универзитету. То би нашем образовању 

нанело непроцењиву штету, то би био повратак у злогласну Реформу образовања коју је 

1970-их увео Стипе Шувар. 

Студенти су протествовали у Београду 

 

 

 

Демонстрације су се пренеле и у Ниш, Крагујевац, Нови Сад. 

За усваајње овог закона су се изјаснили СПС, СРС и ЈУЛ, док су остали били против.  

Poslanica Bojana Ristić je na skupštinskom zasedanju zamerila predsedniku Skupštine 

Draganu Tomiću što je prethodnog dana, kada je ona govorila o batinanju ispred Skupštine 

stalno prekidao njen govor, ometao je i na kraju joj rekao da to što govori nije taĉno. 

Драган Томић ( томови 3 и 4), је био директор ФГП Рекорд када сам у њему био 

запослен, у томовима 3 и 4 је описано како сам тамо био смењен, и како је он против 

мене подигао оптужницу да сам позивао запослене на побуну против државног поретка. 

А он је сада напредовао, постао је председник Скупшине Србије. Читалац види да сам 

ја и дан данас жртва прогона. То ми чини поредак чији је он један од лидера. Да ли он 

зна шта се са мном  дешава?. 
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Криминалци бију студенте.. 
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Слободан Милошевић подржава Момира Булатовића јер му је Мило Ђукановић 

окренуо леђа. 20 маја је Момир Булатовић  изабран за новог премијера СРЈ, два дана 

након што је на његов предлог изгласано неповерење Радоју Контићу. У Црној Гори 

изјављују да неће признавати нову владу. 

 

Дакле пуцају односи између Србије и Црне Горе. На Парламентарним изборима у 

Црној Гори: Коалиција "Да живимо боље" Мила Ђукановића осваја 49,5%, гласова, а 

Социјалистичка народна партија (Момир Булатовић) 36% гласова 

 

Београд наступа одлучно на Косову. Офанзива српских снага против ОВК око 

Клине, Ђаковице, Дечана, Србице; албански извори извештавају о хиљадама избеглица. 

ОВК узвраћа око Дечана, убијени и цивили. У Јабланици отворен затвор ОВК где су 

неки умрли од злостављања. У општинама Пећ и Клина ОВК отима Србе, Египћане, 

Роме и Албанце.  

 

30 маја је се десио земљотрес у северном Афганистану, преко 5.000 мртвих. Шире 

се гласине да је овај земљотрес намештен?  

 



713 

 

 -Јуни 1998.године. 

Према Википедији: ОВК сада има према неким проценама око 25.000 припадника, према неким 
изворима је успела да овлада са око 40% територије, углавном села и мања варошице на 
Косову и Метохији, док су већа насељена места у којима је било већих полицијских одреда 
била у блокади. Из села у којима је деловала ОВК је нападала комуникације како би 
зауставила саобраћај и тако паралисала покрајину. МУП Србије је одговорио постављањем 
пунктова и патрола на путевима, па су заседе и герилски напади на полицајце били 
свакодневни. Посебно драматично било је у месту Дечани, одсечено од територије под 
надзором српских снага, претрпано српским избеглицама, без електричне струје и 
телефонских веза. Деблокада Дечана је почела у јуну 1998, а први пут у борбама са ОВК у 
унутрашњости Косова и Метохије учествовала је Војска Југославије. У току борби око 
Дечана, по проценама УН, у збеговима се привремено пронашло најмање 65.000 Албанаца. 
Велики преокрет у дотадашњим борбама се десио након покшаја заузимања Ораховца од 
стране ОВК, након чега је у саме сукобе ушла и ВЈ а ОВК је на том подручју била разбијена. 
Снаге МУП-а Србије и ВЈ крећу у офанзиву и за месец дана разбијају снаге ОВК са свих 
важнијих подружија. Свако наступање оружаних снага прате и конвоји избеглица и 
драматични извештаји западних медија. 

САД и ЕУ су оптужиле Србију за ратне злочине, етничко чишћење и хуманитарну 
катастрофу, па је под овим изговором НАТО распоредио своје трупе у Македонији и 
Албанији. У исто време, Контакт група је захтевала од Србије да повуче своје специјалне 
снаге ван покрајине и омогући несметано кретање западних дипломата по Косову. Србија је 
подршку тражила од Русије, али после сусрета Милошевића иЈељцина 16. јуна 1998. у Москви, 
Милошевић је морао удовољити захтевима Контакт групе.  

 

Јељцин и Милошевић. 

 

Још док је Милошевић био на путу, 13 чланица НАТО пакта је 

над Албанијом и Македонијом извело војну вежбу под називом „Одлучни орао―.  

 

 

Као одговор на ово, наредног дана је Војска Југославије на аеродрому у 

Батајници организовала аеромитинг. 

Охрабрена политичком интервенцијом Запада, ОВК је покренула офанзиву. 

Немачка жели да се сврста и у области брзих железница у водеће светске економске 

силе. 3 јуна се догодила велика железничка несрећа у – Ешедеу Error! Bookmark not 

defined. у којој је погинула 101 особа, што постаје највећа железничка катастрофа у 

историји модерне Немачке.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%88%D0%B5%D1%99%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Глумац Чарлтон Хестон постаје председник Националног удружења 

пушака (НРА), водеће америчке организације за право на оружје. 

 

 

Чарлтон Хестон. 

 

 Неколико опозиционих партија у Србији се неформално удружује у Савез за 

промене. Јуришају да свргну Милошевића. А  ОВК заузела површински рудник 

угља Белаћевац, заробљени српски радници вероватно убијени. Зат им је 

ВЈ повратила рудник. 24 јуна се Ричард Холбрук  у Јунику (оп. Ђаковица) састао 

са локалним командантом ОВК, обилази и Дечане. 

 

Београд је све више у опсади . 

 

-  

Ричард Холбрук. 

-Јули 1998.године. 
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У овоме месецу се настављају сукоби на Косову. Полиција је деблокирала село 

Кијево код Клине након месец дана у окружењу ОВК.  Најјачи у низу напада 

ОВК на Ораховац и околна српска села - убијено пет Срба, отето 35, Срби 

протерани из Ретимља и Оптеруше. 

 

Три експлозије у Македонији, код Табановаца је уништена локомотива 

међународног воза. ОВК се повукла из центра Ораховца, на неколико дана 

заузела манастир Зочиште. Српске снаге повратиле Малишево, опседају Јуник. 

 

Занимљиво, дошло је до Споразума о репрограмирању 1,71 млрд. долара дуга 

СРЈ у Лпндонском клубу. Албнаци у овоме виед дволичност њихових западних 

савезника., да подржавају Србе. 

 

Земља се распала., копни, а хрватска фудбалска 

репрезентација победила Немачку са 3:0 у Лyону (Француска) у четвртфиналу 

СП 1998. Та утакмица проглашена је највећом утакмицом у историји хрватске 

фудбалске репрезентације. Чуо сам конментар да је резултата намештен да 

охрабре Хрвате. 

Русија се дистанцира од злочина бољшевика.У Санкт Петербургу су свечано 

сахрањени посмртни остаци Николаја Другог, посљедњег руског цара кога су 

заједно с породицом убили бољшевици  деведесет година раније. 

 

 

Цар Николај Други. 

 

Док се на Косову води рат са Албанцима у земљи нарастају интерни политички 

сукоби. Штрајк у градском превозу у Београду, уведена принудна управа у ГСП. 
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27 јула бивша стажистикиња у Белој кући, Моника Луински дала је прву изјаву 

истражитељима и тиме прекинула шестомесечну ћутњу у вези са љубавном 

афером са америчким председником Билом Клинтоном. 

 

5 августа лист Демократија из Београда је објавила следеће саошштење наше 

организације: 
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-23-27 август 1998.године.Конвенција ИСИЛ-а у Берлину.  

Директори ИСИЛ-а су ме позвали на Годишњи скуп ИСИЛ-а у Берлину, посаветовали 

су ме да су заинтересовани да тамо дође и син Милан (1981), учени Средње 

грађевинске школе у Београду. Али су ми дали за задатак да се дам у потрагу за 

потенцијалним спонзором који ће покрити његове трошкове  

.Милан је био сретан, то би било његово прво путовање ван земље. Постоји још један 

разлог, његов деда , покојни Александер Фон Сакс  ( отац његове мајке) , је као беба 

дошао у ондашњу Србију. ( том 3). То би била његова посета Немачкој, земљи одакле је 

његов деда. 

Одмах сам се дао на посао.  

Преко интернета сам пронашао велики број појединаца и организација у свету, који би 

евентуално били заинтересовани да спонзоришу Миланов пут. Саставио сам кратак, 

али врло аргументован текст.  Овај текст са логом и адресом ИСИЛ-а , сам интернетом 

послао у Сан Франциско на увид, прихватили су, проследио сам исти на велики број 

адреса. Милан и  ја смо били радосни када смо добили поруку од ИСИЛ-а да им се 

јавио спонзор, који је уплатио суму за Миланов боравак. 

За Берлин смо отпутовали аутобусом. Обојица смо били пресретни да будемо и 

путујемо заједно, да тамо упознамо занимљиве људе, и да Милан стекне нова искуства 

и сазнања. Les voyages forment la jeunesse ( Путовања изграђују младост), гласи 

француска пословица.  Милан је интелигентан , добро информисан, има довољно 

сазнања о западном свету, али сада ће га по први пут видети уживо. 

Од Аутобуске станице у Берлину, која је до рушења Берлинског зида била у Источном 

Берлину, смо узели такси до хотела у коме ће се одржати скуп. Љубазни, али не сувише  

причљив шофер таксија нам је показивао дугу обојену линију : `` То је био познатги 

Берлински зид``.  

-  
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Берлински зид 

Додао је да хотел у који нас вози, где ће бити одржана овогодишња конвенција ИСИЛ-

а, је такође био у Источном Берлину. Милан је узбуђено посматрао ову линију, он има 

16 година, а налази се на месту где су се одигравали тако значајни историјски догађаји. 

Посебно су га одушевили бројни бициклисти, улице Берлина су широке, имају 

простране тротоаре, свугде су обележене широке бициклистичке стазе. `` Када би овако 

било код нас`` уздахну Милан. 

Испоставило се за време нашег боравка у Берлину, да Милана није нимало занимало 

дружење са либертаријнцим, а он је био најмлађи, то је за њега био свет одраслих.. 

Највећи део времена би проводио у соби, гледајући локалну ТВ, слушајући радио, и, 

нарочито често телефонирајући друговима у Београду. У соби је био попуњен 

фрижидер, Милан је испразнио сва безалкохлна пића. Оброци су му се свиђали, били су 

укусни и обилни. 

Показали су нам Берлин и његове знаменитости: 

 

Бранденбуршка капија. 

Видели смо Бранденбуршку капију, Рајхстаг, Национални музеј, Универзитет. 

На овоме скупу сам срео познанике из Попрада: Винса Милера, Кена Скуланда, брачни 

пар Лув из Јужне Африке,  Стива Брауна, Мери Лу Гачер, Хуберрта Јонгена са супр 

угом, и друге. 
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-с ` лева на десно:Др.Џон Хосперс, Рајнхард Штајблер и председник ИСИЛ-а Винс  

Милер.. 
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С` лева на десно: Кен Скуланд, Стефан Коп, Јудит Нађи и аутор. 

У нарочито лепом сећању су ми Барун Митра из Индије и Швајцарац  Стефан 

Мецелер.. 
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с`лева на десно: Барун Митра, директор Института слободе у Њу Делхију и Стефан 

Мецелер публициста из Швајцарске. 

 Скуп ми је остао у сећању по сјајним излагањима еминентних либертаријанаца из 

целог света, научника, професора универзитета, писаца. И зато јер сам видео 

престоницу Немачке. Али, Берлин, и Немачка, сви ми Европљани у Немачкој 

препознајемо нешто познато, да не кажем блиско. Улогу Немачке у Другом светском  

рату сам се одувек трудо да видим на објективан начин, другачије од већине људи. У 

досадашњем животу сам имао прилике да срећем Немце ( томови 1-4), моја искуства у 

интеракцијама са њима су увек била  испуена разумевањем и међусобним уважавањем. 

А понашање немачких војника у Другом светском рату сам описао у тому 1 моје Саге. 

Приказивање немачких војника у послератној Југославији их је описивало као 

зликовце. У мојој књизи су ипак приказани као људска бића,  са својим манама, али и 

са врлинама. 
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Милан, иако није присуствовао скупу, нити  разговарао са присутнима, је се враћао 

обогаћен новим сазнањима. Његови видици су се проширили. 

.-+  

Док смо путовали аутобусом кроз Мађарску ка граници са нашом земљом , у возилу се 

дешавало нештго необично.У аутобусу се наједном појавио страх. Више од тога. 

Од шофера се ка последњим седиштима аутобуса, а на којима смо седели Милан и ја, се 

полагано кретао, и стално би застајкивао, као да са неким од путника да поразговара 

нешто.Шта.? 

Схватио сам да је у аутобусу настала скамењеност, врста зебње , тамна неизвесност, 

овај необилни човек је ширио око себе  коз аутобус тешко замисливу несигурност, 

опасност од нечега. 

Од чега, од кога, зашто? Није ми било јасно. 

Јер је овај човек деловао као интелектуалац, био је плав и висок, згодан, али тако 

тајанствен, досегло се до мојих закључивања да све то потиче из његове 

тајанствености. 

Цело време сам га посматрао из прикрајка и стрепио да се неће приближити Милану  

мени? Шта би нам се моло десити? 

Ко би он могао бити, стално сам се запиткивао? И Милан га је посматрао упорно, али 

врло дискретно. 

Очигледно да се ради о врло моћном човеку. Он је тако интелигентан, углађен, 

коректан, али ипак делује врло претеће према свима путницима?  

Зашто? 

Или ми се т ако само чинило? 

Изгледа да није из наше земље? Да није Холанђанин, или Рус? Немац? Аустријанац? 
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Повремено би се упутио ка задњим седиштима, али би стао и повратио се уназад. 

Милан и ја смо били очевици необичног призора. Неколико редова седишта испред нас 

је седела средовечна плава жена, нити ружна, нити лепа, али као и свака колико толико 

држећа жена је ипак просечно привлачна.  Била је у панталонама зенекасте боје, њене 

женске облине су такође биле на нивоу просека привлачности. Њој се приближи овај 

необични човек. На наше изненађење, она се сави на стомак, и према њему истури 

сувоњаву задњицу у излизаним панталонама. Смешкала му је се чаробно. Нудила му 

се.као да је хтела да му каже: Боље то, него ли да јој учини.нешто лоше. 

Он је није ни дотакао, окренуо се дискретно и упутио натраг ка предњем делу возила 

Милан ми рече: `` Нуди му се, а не вреди ништа``. 

Ово су тешка времена ратова и распада држава у овом делу Европе. 

Аутобус је стао недалеко од Хотела Славиаја у Београду, Милан је одмах шмугнуо на 

трамвај за Вождовац, да што пре сретне мајку и његове другаре, да им исприча  утиске 

из Берлина. Био је нестрпљив. 

А ја сам се упутио ка аутобусима ка Миљаковцу и  Раковици. Утом на неколико корака 

од Хотела Славија необични човек из аутобуса се нађе поред мене. Погледи нам се 

сусретоше. Обратих му се учтиво: `` Е то стигли смо``. `` Да ` он одговои смирено и 

коректно. ``Када наиђете овуда навратите, ја отседам у Хотелу Славија``, и учтиво ми 

пружи његову визит карту. 
 

 

- 1998.године. Преминуо Брус Евој. 

Бруса Евоја сам срео у Атини 1995.године. тај мудри и сетни човек је на мене оставио 

дубок утисак. Патио је, јер је био тешко болестан. Изменили смо неколик речи. Он је 

био један од оснивача Либертаријанског покрета у Северној Америци. 

( Напомена аутора: након његове смрти је установљено признање БРУС ЕВОЈ, први 

добитници, заједнички, су били председник ИСИЛ-а Винс Милер и његов помоћник 

Џим  Елвуд, а друго признање је додељено мени, на скупу ИСИЛ-а марта 1997.године у 

Копенхагену, што је описано у следећим поглављима овога тома). 
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-Август 1998.године. 

Клупко се све више запетљава, тензије се усијавају, како на Косову, тако и у Босни и 

Хрватској, али и у Београду и Србији. Сви траже своје. У хашком притвору је умро 

Милан Ковачевић, бивши управник болнице у Приједору. На Палама убијен Срђан 

Кнежевић, заменик шефа полиције у Српском Сарајеву. 

Шта се ово дешава? У крагујевачкој кафани са двојицом пријатеља убијен Слободан 

Миљковић Лугар, хашки оптуженик?. 

Ко вуче ове потезе?  

Припадници ОВК код Ораховца отели новинара Ђуру Славуја и његовог возача Ранка 

Перинића, који су кренули да известе о отмици монаха из манастира 

Зочиште претходног месеца. Српске снаге откриле ОВК-ов крематоријум у Клечки. 

Током месеца ОВК потиснута из Јуника и Глођана (општина  Дечани). Српске власти 

тврде да први пут после 4 месеца контролишу пут Приштина-Призрен, као и све главне 

путеве у покрајини. 9. 8. – 

  У Атини завршено светско првенство у кошарци, Југославија прва, Дејан 

Бодирога МВП, у тиму првенства још и Жељко Ребрача.  

Аутобус слетео у кањон Мораче, код села Рабуша близу Подгорице - погинуло 18 

путника.  

17 - 22. 8. - Војне вежбе НАТО-а у Албанији.  

Ролинг стоунес Error! Bookmark not defined.свирају на загребачком хиподрому пред 

80.000 људи. 

  

Није само код нас метеж, има тога и широм света, али само у оним мање развијеним 

земљама.  

Откуд ми међу таквим регијама? 

Почиње Други рат у Конгу, најсмртоноснији сукоб након Другог светског рата.У 

симултаним нападима на америчка велепосланства у Наиробију (Кенија) и Дар ес 

Салааму (Танзанија) 224 мртвих. Напади повезани са . Осамом Бин Ладеном. 
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Осама Бин Ладен. 

Северна Ирска тако личи на Балкан. `` Католички крсташи ратују против енглеских 

протестаната``, рече неко. Бомбашки напад у Омагу: Ауто бомба Праве ИРА-е детонира 

у месту Омаг и убија 29 случајних пролазника, узроковавши најкрвавији појединаччни 

терористички чин.  

 

.  

  Бил Клинтон на свој 52. рођендан специјалним истражитељима признаје како је имао 

"непримерене односе" са Моником Левински, а исти дан се обраћа нацији преко 

телевизије признавши да јој није говорио истину.  

`` Зар се таквим тричаријама бави Америка``, чух данас. 

Врховни суд Канаде доноси пресуду према којој се Квебек нема право отцепити 

од Канаде. 

Ово тако потсећа на давно отписаног Де Гола када је у посети Канади узвикнуо 

франкофонским Канађанима у Квебеку: ``  Vive la France``!. 

СЕПТЕМБАР 1998.године. 

Да ли грађани имају енергије да скупљју делове слагалице разбацане не само по Србији 

и Балкану, него и широм планете, да ли  разумеју шта се закувава? И шта ће се 

догодити ? 



728 

 

 Председници Клинтон и Јељцин у Москви дају заједничку изјаву поводом Косова, 

критикују обе стране. ЕУ затворена за авионе ЈАТ-а и других југословенских 

компанија. Резолуција 1199 СБ УН о ситуацији на Косову - тражи се примирје.  

Масакр у Горњем Обрињу, српска страна демантује. Српска полиција налази 11 лешева 

код села Глођане. 28 септембра је  Скупштина Србије одредила Зорана Анђелковића за 

мандатара Привременог извршног већа на Косову, објављено окончање 

антитерористичких дејстава, Албанцима понуђена амнестија. У нападима ОВК у 

подручјима караула "Кошаре" и "Морина" код Ђаковице убијено пет војника и један 

заставник ВЈ. 

 

Уместо да смирује страсти поредак све више закувава. Нови Закон о универзитету има 

погубне последице. 

 

-  

 

Чим сам се вратио из Берлина, наставио сам са пројектима ширења ИСИЛ-а, овога пута 

на Албанију. Обратио сам се 1 септембра пријатељу из Рима Зефу Прецију ( извињавам 

се за енглески, писано на брзину, без речника): 
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-  

 

Петнаест професора Правног факултета у Београду обуставило рад због отказа 

професору Водинелићу (први који је добио отказ по новом Закону). Парламентарни 

избори у БиХ, ФБиХ и РС (42 заступника у Заступничком дому Парламента БиХ, 140 

заступника у Заступничком). 

 

Јак земљотрес регистрован у 00:15 код Мионице (планина Маљен), троје мртвих од 

стреса и разарања. 

 

Међународни кривични суд за Руанду проглашава Јеан-Паул Акаyесуа, бившег 

градоначелника из Руанде, кривим за геноцид, што је прва пресуда за то кривично дјело 

изречена након Другог светског рата.. 

 

А ко је крив за ово код нас?  

 

-Октобар 1998.године. 

 

Савет безбедности УН осуђује "масакре на Косову" (не помиње се кривац, нити 

одобрава интервенција).Убијен Муслиман повратник у Мостару. 
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Опет ми је проваљено у стан. Зар немају паметнија посла? Error! Bookmark not 

defined.  

 

 

  

  

Тројица српских полицајаца убијена у Коморанима, а са мном се стерилно баве 

асоцијални паразити?. 
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У Србији је проглашен Закон о информисању (назван "Вучићев" по министру 

информисања) - забрањено је реемитовање страних програма "политичко-

пропагандног садржаја", независни медији изложени великим казнама., 

следећих дана забрањени и неки домаћи листови. Донета Уредба владе Србије 

о посебним мерама у условима претњи оружаним нападима НАТО на СРЈ.  

 

Под претњом бомбардовања, постигнут Споразум Холбрук-Милошевић -

 Верификациона мисија ОЕБС-а на Косову, НАТО контролише из ваздуха; за 

ОВК споразум је неприхватљив. 

Влада Републике Србије је срочила Закон о јавном 

информисању. Заведена је цензура, наводно земља је 

у рату, држава мора да се брани.Наводно је откривен 

тајни документ ЦИА о организацијама које раде 

против своје државе. Страдали су Радио Индекс, 

Данас, Дневни телеграф, Наша борба, затим више 

радио станица у Србији. 

 

  

Мени су закинули приликом одређивања висине пензије: 
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Донета је  Резолуција 1203 СБ УН: подршка Верификационој мисији ОЕБС на Косову, 

НАТО је штити.  

 

Са чела Ресора државне безбедности МУП-а Србије смењен Јовица  

Станишић и на његово место постављен  Радомир Марковић.  

 

  
Радомир Марковић.  

  



736 

 

Део снага војске и полиције се повлаче с Косова пред истек НАТО-овог 

ултиматума, суспендована претња бомбардовањем.  

Савезни премијер Булатовић каже да се СРЈ налази у непосредној ратној 

опасности; уведен је нови порез за трошкове одбране. 

Избори у Македонији (први круг) - победа опозиционе ВМРО-ДПМНЕ. Да ли су 

 пожар у гетеборској дискотеци изазвали Албанци? : Четири тинејџера 

у Гöтеборгу подмећу пожар у локалној дискотеци за време прославе Ноћи 

вештица изазвавши смрт 63 особе, углавном младих македонских имиграната.. 

                                                                                                                        

Поништен избор Лејле Шеховић за Мис Хрватске. 

 

Лејла Шеховић 

 

 

Одобрен је почетак поступка импичмента против америчког председника 

Клинтона. Метју Хепард , млади студент хомосексуалне оријентације, је отет и 

претучен у граду Ларамие у америчкој држави Вајоминг; након смрти од озледа 

шест дана касније постаје мучеником америчког ЛГБТ покрета и симболом 

борбе да се ЛГБТ особе заштите федералним законом о злочинима из мржње. 
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Бивши чилеански диктатор  Аугусто Пиноче  је за време лечења у Великој 

Британији ухапшен и смештен у кућни притвор на темељу оптужби за убиства и 

кршења људска права. 

 

 

                Аугусто Пиноче 

Криза разоружања Ирака: председник Клинтон потписао Акт о ослобођењу Ирака, о 

подршци опозиционим групама; Ирак истог дана објављује да више неће сарађивати. 

-Новембар 1998.године. 

На вест да је у седишту НАТО-а ухапшен француски мајор Пјер Анри Бунел због 

предаје докумената српским званичницима, коментарисало се да је на делу мућка са 

појединим наивним Србима, да се поправи урушени углед и имиџ Француске међу 

Србима..`` Има наивних Срба који ће сада опет да величају Француску, као великог 

пријатеља Срба, а она то није била увек. Срби умеју бити наивни, ако им узимаш 

милијарду долара, а даш им попмпезно у медиима најављен поклон од 10 милиона, они 

ће заборавити на отете милијарде и славиђе до неба и ковати у звезде преваранта за 

сада поклоњених 10 милиона``, каже Деја Вујинић. 

У Републици Српској Никола Поплашен (СРС) преузео положај председника РС, Петар 

Ђокић (СПРС) остаје председник скупштине.Мило Ђукановић поново на челу ДПС. 

Шеф Верификационе мисије ОЕБС Вилијам Вокер стигао у Приштину. 

 

Ко то убија, и зашто, полицајце у Србији? 
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Смене функционера. 
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20 новембра из Бајконура лансирана прва компонента Међународне свемирске 

станице - модул Зарја.  
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Људска права у Србији-историјска превара. 
 

-  

 

Шта се то овде дешава? Сукоби студената и обезбеђења на неким београдским 

факултетима. 

 

Смењен начелник генералштаба ВЈ Момчило Перишић, постављен Драгољуб Ојданић. 

Упркос свеопштег колапса наши спортисти бриљирају? У Јапану завршено светско 

првенство у одбојци: Италија прва, Југославија друга. 

-Децембар 1998.године. 

Србија стеже обруч око побуњених Албанаца. Деја Вујинић каже:`` Сви виде да су 

Албанци потпуно недорасли, и да поступају противно међународном праву јер желе да 

растурају Југославију и Србију, и да се уселе у туђе домове и запоседну  туђе њиве и 

имовину. Али њих подржавају моћне државе. Зато они тако самоубилчачки насрћу`` 
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У пећком бару `` Панда`` су убијена шесторица српских младића; у сукобу са 

граничарима код Призрена погинула 36-орица косовских Албанаца. На скопски 

аеродром Петровец стиже првих 40 војника НАТО-вих Снага за брзо реаговање 

(подршка Косовској верификационој мисији). Избијају борбе у околини Подујева - 

српске снаге безбедности почеле напад након што је у селу Обранџе убијен један 

Србин. 

Испред своје зграде у Београду претучен Борис Караичић, лидер Студентског 

отпора. СФОР у Бијељини ухапсио Радислава Крстића, активног генерала Војске РС на 

основу запечаћене оптужнице Хашког суда. 

Бивши лидери Црвених Кмера Кије Сампан и Нуон Чеа предали су 

се камбоџанској влади. За време режима Црвених Кмера средином седамдесетих година 

20. века у Камбоџи је убијено или је умрло од глади и болести 1,7 милиона људи. 

3 децембра 1998.године је у престижном београдском листу НОВОСТИ објављен текст 

о Милисаву Живановићу ПОКОЈНИК КОЈИ ХОДА, у прилогу ниже.  Милисав 

Живановић је један од главних јунака ове Саге ( том 4). Ми, и писац ових редова лично, 

смо га спашавали из Психијатријске болнице Централног затвора у Београду, где је био 

заточен дуги низ година због вербалног деликта,  где сам га ја неколико година  

редовно посећивао, и отуда смо га ослободили, уз претходно обавештавање 

међународних организација. Податке о њему сам доставио Кости Чавошком, па је 

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања се такође заузимао за њега и друге 

жртве злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. ( том 4). Приликом мојих посета 

њему једном недељно у времену до неколико година, сам био притворен, уз претњу да 

ћу бити доживотно заточен у азилу за умоболне , са гуменим зидовима, на Романији.  

Приликом сусрета са њим био сам невероватно изненађен његовом виталношћу и 

оптимизмом. Упрос година и ужасних услова живота он је волео живот, очекивао од 

њега много.  Колико је човек јак, неуништив, питао сам се увек када бих га сусрео?. 

Када је он изашао из београдске затворске луднице после наше вишегодишење борбе за 

њега, сурови прогонитељи су наставили да га прогоне и да му се свете. 

Оно што је још значајно у овоме новинском тексту је, што се нигде ни једном речју не 

спомиње наша организација, и ја лично, који смо га отуда ослободили.  

Последњих година када се врло стидљиво сазнају неке деликатне ствари, спомињу се 

појединци и појаве које смо ми, или ја лично, ставили на дневни ред. Нигде и скоро 
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никад се ми не спомињемо. Очигледно да нас желе и даље да чувају у стриктној 

изолацији. 

Испод текста о Милисаву Живановићу се налазе подаци о Краљевчанину Предрагу 

Цвијовићу, генију који има тест интелигенције 184, дакле већи од Ајншатјна.Он је 

истеран из радног односа. За њега смо сазнали од нашег огранка у Краљеву, наш 

представник Јеленић нам је заједно са њим доставио поднесак, жалбу, којом се 

Цвијовић придружује нашој организацији.. 

Овде не миришу мудре људе. 
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-У листу `` Блиц` је дословце написано да је за седам година умрло 600.000 девизних 

штедиша, више од 80 % живих је старије од 60 година, а 300.000 умрлих девизних 

штедиша нема наследнике. 

 

Очигледна је намера да се чека са реституцијом, обештећењима,  рехабилитацијама, 

лустрацијом, да у међувремену поумире што више потенцијалних захтевника. 

 

``На делу је еугенистички поступак, некрофилија, да се сатирањем људи, ослаби народ 

и тако чува власт и нетакнут друштвени СТАТУС КВО``. констатује др. Цицовић. 

 

Ајнштајн: `` Ако је космос бескрајан, људска глупост је још бескрајнија``. 
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SLUCAJ  DRAGOLJUB  ALEKSIC (Predmet:I.br.560/4-45/97). 

 

Predmet: nas dopis od   .12.1998.godine 

 

Mi  smo Vam  se  obratili  dopisom  od   .12.1998  godine u   vezi strajka g.Dragoljuba 

Aleksica, koji  time  privlaci  paznju  javnosti  na drasticna ugrozavanja njegovih roditeljskih, 

imovinskih i drugih gradjanskih prava. 

 

Mi jos nismo dobili Vas  bilo kakav odgovor. 

 

Obavestavamo Vas da je g.Aleksic bio nedavno opet hospitalizovan,i da je na osnovu nalaza 

lekara njegovo zdravlje usled strajka gladju i zedju  koji obavlja od 26.8.1998 godine, 

ozbiljno ugrozeno, u pitanju je njegov  zivot.(Podaci o njegovom   zdravstvenom  stanju  se  

mogu dobiti  od  njegovih lekara). 

 

Pozivamo vas da nam odgovorite na  nas  dopis i  da  preduzmete  adekvatne mere u  

granicama Vasih    ovlascenja i kompetencija, da njegovi  opravdani zahtevi i zakonska prava 

budu STO PRE ispostovani. Ako nastavi strajk, to moze  svaki  cas  dovesti  do  smrtnog  

ishoda.  

 

Na  svima  nama   ce   biti odgovornost sto nismo preduzeli potrebne mere.Izvolite nas 

obavestiti u vezi ovoga naseg dopisa i preduzeti mere da njegovi  legitimni zahtevi budu uzeti 

u obzir, da bi tako  sto pre zavrsio strajk .Obavestavamo Vas  da  ce   Forum roditelja odrzati 

u utorak  5.1.1999 godine Konferenciju za   novinare u vezi g.Aleksica, da bi tako javnost bila 

obavestena  .Nadamo se da cete preduzeti mere da stradanja g.Aleksica ne postanu SLUCAJ, i  

da  njegov  zivot  bude spasen. 
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                                       za Pokret za zastitu ljudskih prava.- 

 

-30 децембар 1998.године. У Београду се двадесетак странака и организација 

удружило у Савез за промене.   
 

Функционери и чланови Грађанског савеза Србије су били изложени  прогону и 

репресији власти па је 1998. године шест чланова Председништва и Главног одбора 

Грађанског савеза Србије отпуштено са Правног факултета на основу репресивног 

Закона о универзитету. Ове године Грађански савез Србије је био  један од иницијатора 

и оснивача Савеза за Промене.  

 

Наша Коалиција је одлучила да  приступи Савезу за промене. Лично сам посетио 

Небојшу Човића и обавио разговор са њим. Био је врло кратак и формалан. Обећао ми 

је да уколико доведем више организација да би то могло дати елан да се Савезу за 

промене придруже и друге политичке странке. Али је одбио било какву дискусију о 

нашим правима и обавезама у наступајућој изборној утакмици. 

 

Упркос недовољног поверења у нашој Коалицији у Човића, одлучили смо да 

приступимо Савезу за промене, видећи у овој новој политичкој коалицији наду за 

бољитак. 

 

У редовима наше коалиције нису довољно веровали Небојши Човићу, видећи у њему 

истакнутог социјалистичког кадровика блиског Слободану Милошевића, политички 

подобног директора привредних гиганата Београда, он је од 1992 па све до 1997 године 

био на челу града Београда .Био је посланик у Народној скупштини у два мандата. 

Након одласка из СПС-а 1997, основао је Демократску алтернативу. 

Каснији догађаји су показали да су наше сумње у њега као човека биле оправдане, јер 

нас је искористио за промовисање Савеза за промене, да прикаже `` како се брзо 

омасовљује``, убрзо су почеле да им се прикључују и друге политичке странке.  

Када је Савез за промене заживео и постао значајна снага на политичкој сцени Србије, 

Небојша Човић је није испунио обећања, једноставно је одбио суво и кратко да са мном  

разговара. 

Одувек размишљам о моралу, о психологији оваквих апаратчика. Овакав поступак 

Небојше Човића је некоректан и неморалан. Он ми изгледа као енергичан, мудар и, 

искусан. 

 

Али зар овакав његов поступак према нама није у складу са општеприхваћеним 

друштвеним  моралним вредностима?. Он је остао потпуно безосећајан, једноставно 

нас је искористио и грубо одбацио, шутнуо, као да смо ми група будала. Њега ништа 

друго не занима него ли његови лични и страначки интереси. Слушао сам његове 

медене речи, посматрајући пажљиво његов израз лица, тражећи у њему присуство 

савести Error! Bookmark not defined. као једне важне особине коју поседују нормални 

људи. Он нас је обмануо и грубо повредио 

Видео је грч бола на моме лицу, осећај изиграности, без било каквог  осећања срама 

или гриже савести.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/1998
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0


746 

 

Али ја сам и предосећао да је он такав и да ће тако поступити. Он је типично дете 

претходног поретка, у коме су царевале привилегије и олако стицање положаја и 

богатсгва. Он је таккав, навикао је на то. То је за њега нормално. Он сматра да је то 

нормално, да су други инфериорни, а да је он вундеркинд. Татин син. Fils a papa. 

 
 

Покрет за заштиту људских права, Мутапова 12,11.000-Београд,Тел/фаx=3911829 

e-mail= Pokret@Eunet.yu 

 

ОДЛУКА   

којом приступамо Савезу за промене, донета на састанку Савета Удружења у суботу 

26.12.1998 године 

 

Обавештавамо Савез за промене да прихватамо његову Платформу, Програмска 

опредељења и Протокол.. Стојимо вам на располагању за остварење наших заједничких 

циљева. 

 

У анексу списак политичких организација из Коалиције Покрета за заштиту људских 

права које су спремне да приступе Савезу за промене. 

 

Томислав Крсмановић 

 

Annexe. 

-Покрет за заштиту људских права, тел.3911829 

-Покрет за уједињење Србије и Црне Горе, Небојша Ђелошевић, тел.666233, 

3223301,лок.348; Иван Прексјки, тел.766700 

-Напредна странка, др. Бане Павловић, тел.620131, 625376, 3220248, 3246624  

-Удружење оштећених девизних штедиша, тел.Слободан Петровић, тел. 39166689; 

Миша Опарница, тел.4443202;454786 

-Удружење подстанара Југославије, Блажо Поповић, тел.139362.Ноле Лекај, тел. 

187290;188053;Момшило Опарница, тел.645876 

-Српска светосавска странка, др Жарко Гавриловић, тел.3441229;455007;Скочић, 

тел.190388; Војочукас, тел.606336 

-Радикална странка уједињења, др М.Никић, тел.515183, Млађа Димитријевић, 

тел.53394786;  Мицки-685950 

-Конзервативна странка, Милан Младеновић, тел.104566; 437892 

-Радикална странка 21 века, Ика Глигоријевић;тел.650608 

--Демократска странка Давидовић Грол-Хрњичек, тел.427658 

-Стара радикална странка, Милорад Стевановић, тел.635885; 3240906;др Десимировић 

Владимир,тел.766293 ;др.Љуба Протић, тел.782388 

-Равногорски покрет, Аца Спасић, тел. 4222516,;Мићовић-782790; А Ђурић-

1769360;19121918 

-Народна радикална странка, Миле Јевтић-134429, Јован Дучић, тел.645859 

-Српски монархисти Аустралија, Хрњичек, тел.427658 

-Српски пољопривредни клуб, Вука Ђермановић, тел.1779131 

-Друштво за неговање лепог понашања, Душанка Бојичић, тел.457222 

-Свесрпски савез, Миша Костић, тел. 411050 

mailto:Pokret@Eunet.yu
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-Књижевни клуб "Карађорђевић", тел.411050, Миша Костић 

-Доброљуб Војиновић, Деда мраз, тел.3240225 

-Међународно друштво за индивидуалне слободе, Т.Крсмановић, тел. 3911829 

-Удружење бивших политичких затвореника.Војиновић, тел.3240851; Данило Крстајић, 

тел.513669;С.Пантић, тел.409817 

-Акција за борбу против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, 

-Српски ројалистички блок, тел.Михајло Младеновић, тел.104566 

- 

-29 децембар 1998.године. Одбијена тужба у вези пензионе основице.  
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1999.година. Сећање на смрт мамино ујака Ђорђе Беатовића ( томови 1, 2, 3 и 4). 
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Мама је тада била на сахрани. Када сам дошао у стан у Молеровој улици, мама ми је 

казала:`` Позвала те је ујна Ивка да дођеш, има одеће и обуће од ујке Ђорђа``. Тако сам 

добио одела и ципеле, баш оно што ми треба.  

 

Учестало умиру људи, не само стари него и средовечни, па понеки и млади, са њима 

нестају  њихово време и читаве епохе. 

 

Ујко Ђорђе је био велики човек. Заједно са његовим ликом, помаља се из далеких 

деценија Млада Босна, Босна Иве Андрића, шта је све он претрпео за време  Другог 

светског рата.? 

 

 
Атентат на Принца Фердинанда јуна 1914.године у Сарајеву. 

 
 

-1.1.1999.године.Установљен еуро. 
 

Чуо сам необичну вест, установљен је еуро. Шта ће бити са доларом, марком? У којој 

валути ће подстанари плаћати кирије?  

 

-Јануар 1999.године. Интернет. 
 

Продор компјутера и интернета је нови изазов за недовољно демократске државе. Они 

који су навикли да све држе под контролом, сада су пред новим и необичним 

технолошким изумом?.  

 

Видим  овде у Србији и Југославији, како безбедњаци који су навикли на 

вишедеценијско самовлашће, сада покушавају да изиграју појаву оваквог супермоћног 

новог средства комуницирања међу људима.  

 

 
 

Најмногољуднија држава на свету Кина, ипак не крије своју нелагодност, завела је 

ограничења употребе интернета у интернет кафеима.  
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Кину не осуђујем, она је једина држава која је имала користи од комунизма. Умела је 

мудро да од овога концепта, који је ипак унесретио велики део планете, узме оно што је 

добро, а да одбаци оно што не ваља. Кина постаје економска суперсила, успела ја да 

створи, и да ствара, просперитет за милијарду и три стотине милиона људских бића. 

Кина заслужује највеће похвале. 

 

Чим она тако ограничава употребу интернета, то је на добробит ове велике државе и 

њеног великог народа. Жртвује права појединаца, због неког општег интереса. 

 

А наша земља? Шта је то овде? 

 

Врло снажан земљотрес у Колумбији убија 1.000 људи. 
 

 

-Јануар 1999.године. Драгољуб Игњатовић се обраћа Слободану Милошевићу 

писмом. 

 

 
 

Као што сам се изјаснио у претходним поглављима и у томовима 3, и 4, Драгољуб 

Игњатовић,  један од најбољих српских песника, када је смирен, и када у таквом  

расположењу опуштености узме у руку писаћу машину, је у стању да излива на хартију 

стихове који му извиру из главе, као бистар планински извор испод дијамантске стене.  

 

Али када би био љут, или нервозан, што би се по правилу дешавало, када би се упуштао 

у политичке анализе и изјаве, то више не би био он, мудри и надахнути песник, тада би 

се претварао у сушту супротност, постајао би врло оштар, осоран, или понекад и 

увредљив.  
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Тако надарен пенсик,  постајао би тада оскудан у језичким орнаментима којима су  

накићене његове песме,  његов текст би врвео од екстремних становишта, понекад 

ексцентричних, претераних.  

 

Он је обично био у праву, али језички начин на који је то исказивао, је био 

контрапродуктиван.. Такав текст би губио у убедљивости, у кредибилитету, па не би 

био због тога узиман довољно озбиљно. 

 

Ја сам покушавао најдобронамерније да му на то укажем, надајући се да ћу деловати на 

њега, да ту мањкавост исправи. Овим феноменом ( Le quart) сам се бавио и у 

претходним томовима ове саге. Он је уместо разумевања моје искрене намере, би био 

љут на мене. 

 

Наше људе је јако тешко мењати и освешћивати, све више тога постајем свестан.. 
 

-  

Слободан Милошевић 
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-7 јануар 1999.године. 
 

Сенат САД је почео суђење у поступку смене (импичмент) председнику САД Билу 

Клинтону, прво после више од 130 година. Клинтон је био оптужен за кривоклетство, и 

опструкцију правде у афери са бившом приправницом у Белој кући Моником 

Левински. 

 

 
Моника Левински. 

 

`` Очигледно да је Моника Левински врло значајна жена у Америци, чим је због ње пао 

Клинтон, председник САД``, сматра др. Обрен Цицовић.  
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``Можда је Обрен у праву. Ако је тако, зар је могуће да Клинтон, шеф најјаче државе на 

свету, није прозрео о чему се ради, и да је тако површно и наивно прогутао удицу?``, 

пита се Голуб Бакић.  

 

``Она се показала врло лукава и интелигентна``, тако мисли доктор психолошких наука 

Обрен Цицовић. 

 

 

-Јануар 1999.године. Пораст тензија на Косову. 
 

На Косову се распламтава истински рат. 8 јануара је такозвана  OVK-Ослободилачка 

Војска Косова  отела осам војника ВЈ-Војске Југославије, код Косовске Митровице, 

који су били ослобођени 13. јануара, у замену за заробљене герилце. Затим су убијена 

три полицајца на путу Сува Река - Дуље. 11 јануара у Приштини је убијен Енвер 

Маљоку, главни уредник Косовског информативног центра, можда услед ривалитета 

ДСК и УЧК. 

 

 

Албанци спроводе заробљеног Србина. 

 

Као непосредан повод за каснији напад НАТО-а на Југославију искоришћена је акција 

полиције 15. јануара 1999. године у селу  Рачак, где се налазило упориште ОВК, 

односно припадници батаљона „Садик Шаља―. Тада је током акције дошло до сукоба са 

припадницима Ослободилачке војске Косова у којем је разбијено упориште и 

заплењено оружје, али надлежни органи не успевају да заврше увиђаја над страдалима.  

Током ноћи 15.на 16. јануар полиција није била у селу, а 16. јануара су дошли  

припадници Верификационе мисије на челу са Вилијамом Вокером, као и већи број 

новинара, и затичу лешеве по селу.  

Вилијам Вокер то одмах проглашава масакром,
 
а снимци и извештаји са оваквом 

констатацијом одмах обилазе свет.  

Југословенски званичници демантују да је било масакра. Формиран је заједнички 

форензички тим југословенских и финских форензичара. Иако раде заједно аутопсије 

над телима, Хелена Ранта на конференцији за штампу 17. марта 1999. године 

у Приштини каже (како је касније признала, да је то учинила  под притиском Вилијама 

Вокера), да је дошло до „злочина против човечности―, чиме се потврђује да је дошло до 

масакра. 

Овакав закључак, као и медијска кампања, наводе званичнике чланица НАТО-а да 

започну ваздушне, касније,  ударе на СРЈ,  како би спречили даљу, какo они тврде 

„хуманитарну катастрофу―.
.
 

http://sh.wikipedia.org/wiki/8._1.
http://sh.wikipedia.org/wiki/OVK
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1999
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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-6 фебруар-  март 1999.године.-Преговори у Рамбујеу. 

Преговори у Рамбујеу (код Париза), о предложеном мировном споразуму између 

Југославије и косовских Албанаца, су почели 6. фебруара, и трајали су све до 19. 

марта 1999. године, уз посредовање Контакт групе.  Југославија је на Конференцији 

изразила спремност да Албанцима пружи широку аутономију у саставу Србије, али су 

је они поново одбили. 

 

Преговори у Рамбујеу. 

.„Претње нашој земљи да ће бити бомбардована ако не дозволи страну окупацију дела 

своје територије, представљају упозорење за цео свет и све народе и људе којима је 

стало до слободе и мира. Нећемо дати Косово ни по цену бомбардовања―, рекао је тада 

Слободан Милошевић на састанку са делегацијом кипарског парламента.  

Клинтон и Блер су такав предлог игнорисали. 

Преговори су се завршили тако, што је албанска делегација споразум потписала, док је 

југословенска одбила.   

Иако је умерени политичар Вук Драшковић био изабран 18 јануара за потпредседника 

савезне владе, задуженог за међународне односе (плус три министра из СПО), 

умножавали су се знаци тензија са међународном заједницом. Вилијам Вокер, шеф 

мисије ОЕБС на Косову, је проглашен персоном нон грата од стране владе СРЈ. Главној 

тужитељки ИЦТY-а Луиз Арбур, није био дозвољен улаз на Косово из Скопља, ради 

истраживања Рачка, јер нема визу. УН  су једногласно осудиле "масакр над косовским 

Албанцима у селу Рачак". 

Милошевићев поредак као да покушава да ублажи врло затегнуте односе са 

опозицијом, 22.јануара је потомак легендарног четничког вође Драже Михајловића 

 Војислав Михаловић (СПО), постао нови градоначелник Београда.  

Наименовање Вука Драшковића и Војислава Михајловића, би се могло схватити као 

отварање поретка према опозицији, и помирење комуниста и четника? Овакав потез 

Милошевића ми изгледа разуман. 

29 јануара је Контакт група  позвала обе стране косовског конфликта, да се до 6 

фебруара  састану у Рамбујеу. Албанци су у Ругову убили полицајца, након убиства 

полицајца убијена су 24 Албанца. 

У оваквој деликатној и врло натегнутој ситуацији, у Месној заједници Цветни трг у 

улици Проте Матеје у Београду, је одржан састанак активиста и симпатизера нашег 

Покрета .Велика сала је била прилично попуњена.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1999
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://sh.wikipedia.org/wiki/22._1.
http://sh.wikipedia.org/wiki/22._1.
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Голуб Бакић је врло оштро критиковао Слободана Милошевића и његове сараднике:`` 

Испада да они бране ову државу од стране окупације, а они су уствари највећи злотвори 

према овдашњем сопственом народу, гори су од Албанаца и усташа.``.  

Устаде без да му се да реч врло незадовољан, скоро ратоборан, Минић Јован:`` Ви 

мислите да он схвата да чини зло своме народу, тај и не зна шта се дешава у земљи, 

живи у Потемкиновим селима, окружен је саветницима који му суфлирају погрешне 

потезе``.  

Диже руку Момчило Опарница:`` Његова жена Мира има на Слобу највећи утицај``.  

`` Наивни и збуњени Слобо погрешно процењује стварност, он прихвата безусловно 

шта му каже Мира, чак и најординарније бесмислице, јер сматра да је Мира човек 

Москве, а то нема благе везе са стварношћу``, поскочи из првих редова сале Павлица 

Михајло, који је дошао тога дана из Баната у Београд.  

Мишо Опарница је жива ватра, он је понекад острашћенији у критикама званичне 

политике, чак и од Драгољуба Игњатовића:`` Слободан Милошевић и Тито су зликовци 

каквих им нема равних``.  

Ранко Миловановић је смиренији, он износи аргументе:`` Слободан Милошевић је 

отсечен од информација, он живи у лажном свету, не може да схвати да већина грађана 

страда, он је убеђен да је тако нормално, и да тако треба да буде, да је то у неком 

општем интересу, а онда када се све ово стиша, да ће потећи мед и млеко``.  

Редови се заталасаше:`` Није Слоба тако наиван, мисли он да је народ неука  руља, да 

се буни против поретка, а да не разуме да га неко споља подбада ?.Немојмо се 

заносити, ако тако мисли, он погрешно процењује, ако се народ буни, наводно из 

незнања, зашто је онда Слобо запленио девизе, све је овде опљачкано, фирме, девизе, 

доприноси, стамбени и пензиони фондови, банке, милијарде и милијарде марака су 

однете на Кипар, и на Слобине рачуне и његових сарадника. Они су опљачкали народ, 

наводно да имају средства за одбрану државе``.  

Др.Обрен Цицовић се стидљиво стави у одбрану Слободана Милошевића:`` Држава је 

осиромашила, узела је паре од народа, да има фондове за војску и наоружање, да се 

брани. Држава мора да се брани од побуне на Косову, тако би поступала свака држава. 

Не ради се ни о каквом масакру, или претераној употреби силе, то је рат против 

терориста сепаратиста,  ОВК ( Ослободичка војска Косова ) угрожава опстанак државе 

Србије``.  
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Миша Костић је новинар Радио Београда, и моја десна рука, да се тако изјасним, он 

износи аргументе:`` У Београду је већина станова проваљена и опљачкана, какве благе 

везе то има са одбраном државе, то су опљачкали за себе тајкуни и зликовци 

криминалци``. 

 `` Није им било тешко да пљачкају станове, СУП зна све податке, за сваког грађанина и 

породицу, дају криминалцима податке, они уђу и стан  и све опљачкају, добију податке 

где људи држе новац, па пола дају полицајцима, пола за себе``, допуни га гласно уз 

урнебесан пљесак Душан Стефановић Гламба. 

Кроз даљу дискусију се дошло до неког каквог таквог закључка:`` Слободан 

Милошевић је ипак, колико толико, настројен патриотски, али се налази на челу 

поретка који пљачка и тиранише, урнише већину грађана, а он то не препознаје. А да 

ипак профитира да се лично богати, и да дели плен са својим сарадницима.  

Закључак је да је данашња политичка ситуација у земљи и око ње, крајње сложена, и 

деликатна, а да Слободан Милошевић  није дорастао за тај положај и да је 

злоупотребљен. 

Милан Димитријевић  је мудар човек:`` Није Слобо дорастао, манипулишу га они из 

његовог окружења и Мира, али руку на срцу, било ко да је на његовом месту, не би 

могао учинити много шта боље``.  

Пера Бјелановић се не слаже:`` Да је Милан Панић изабран  на изборима за 

председника државе, све би било другачије``. `` Слажем се са Пером `` , узвикну 

Вујинић Десимир, благо се подигнувши на лактове, `` поготову, јер су Панићу на 

изборима покрали гласове, он је добио далеко више гласова од Милошевића``. 

 

Милан Панић. 

Нисам имао намеру да изнесем моје мишљење, али сам добро свестан да је тако морало 

да буде, ко год да је био на месту Милошевића, не би било другачије.  
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Тако је било одавно записано. 

Онда се разбуктала дискусија о преговорима у Рамбујеу. Присутни, они који су боље 

упућени у историјске податке, живо и узбућено повлаче паралелу између ултиматума 

западних сила Југославији изречених у Рамбујеу,  и Јулског ултиматума Аустроугарске 

Србији.1914.године . 

Десимир Вујинић: `` Србију је Аустроугарска неосновано оптужила да снажно подрива 

њене интересе, и ултиматум Србији или Јулски ултиматум, био је ултиматум упућен 

влади Србије 23. јула 1914. године, месец дана после Сарајевског атентата. Британски 

министар иностраних послова сер Едвард Греј, је овај  документ описао као најтежи 

ултиматум икада упућен једној држави од стране друге.  Сматрало се да се његови 

захтеви не могу испунити, и да је ултиматум само начин за стварање повода за рат.  

 

Када је Аустроугарска одбила српско условно прихватање захтева и објавила рат, то је 

покренуло низ догађаја који ће свет увести у Први светски рат. 

Света Ћук је нестрпљив:`` Гаврило Принцип је 28. јуна 1914. године у Сарајеву убио 

Франца Фердинанда, он се борио против окупатора и за уједињење Јужних Словена. 

Принцип је био члан Младе Босне, организације чији су циљеви били уједињење 

јужних Словена. Због тога је избио Први светски рат``. 

Др.Љубиша Благојевић, француски докторант на Сорбони, има изнијансираније 

мишљење:`` Европа и планета су биле напуњене електрицитетом судара интереса 

великих сила, Принцип је био само повод, и да није било атентатата, опет би дошло до 

рата. А ево и данашња планета је као врећа пуна рогова. Или како кажу Французи: `` Le 

sac plein de cancers``.( Торба пуна ракова). 

Др. Славољуб Милошевић, такође француски ђак, говори савршено француски језик, 

као да је рођени Француз:`` Ко зна ко стоји иза Гаврила Принципа и његове групе, то 

нико живи не може размрсити, али је јасно ко су били губитници у Првом светском 

рату, Аустроугарска, Немачка, Турска, Бугарска. Логично, ко би други мога уперити 

Гаврила Принципа, него ли победници. Зна се ко су``. 

``А Италија увек, кад треба на једној страни, а онда се повуче на другу страну, када то 

буде у њеном интересу``, додаде Света. ``А 1943.године када је капитулирала, остави  

Титовим партизанима огромно модерно наоружање, да ојачају и да нам заведу зло семе 

комунизма у нашу земљу``, закључи Љубиша., 

Деја развија мисао у дубину и ширину:``Аустроугарска је упутила ултиматум Србији, у 

којем је у десет тачака изнела своје захтеве. Српска влада је условно прихватила све 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1914
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1914
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0


758 

 

захтеве из ултиматума, сем тачке број шест, која је нарушавала суверенитет Краљевине 

Србије, и која је била у супротности са Уставом. Добијени одговор на своје захтеве 

Аустроугарска није сматрала задовољавајућим, па је одмах објавила рат Србији. 

Еминентни светски државници су оценили овај ултиматум као никад виђен досада, и 

крајње понижавајући за једну државу. Србија га је одбила врло учтиво и помирљиво, 

што је ушло у анале међународне дипломатије као политичка мудрост. Али је сујетна 

Аустроугарска озлојеђена атентатом Гаврила Принципа, да би опрала образ, објавила 

рат Србији. Тако је почео Први светски рат```. 

``Очигледно да су се Аустроугарска, уз њу и Немачка, Бугарска и Турска,  прерачунали, 

на крају су изгубили рат и територије, драги пријатељи, завера је и онда постојала и те 

како, неко је испровоцирао Беч и Берлин, наивно су прогутали удицу, знали су они да 

су то труле империје, тигрови од папира, да ће их лако урушити``, сматра 

Димитријевић Млађа, и он је живео на раду као агроном 30 година у Француској. 

Ипак ми се чини да је објава рата од стране Аустроугарске Србији 1914.године, 

недовољно одвагана и недолична тако моћној европској држави, неке мрачне силе су их 

навеле да то учине. Како је Аустроугарска, земља у којој је било толико мудрих и 

образованих људи,  била тако непроницљива, да је заиста могла помислити да иза свега 

стоји малена и растрзана Србија? Па да се обрачуна са њом? Неко је навео 

Аустроугарску на ту непромишљеност која ју је скупо коштала? Како?.  

``Мислим да су Велики имали снажан утицај у Аустрији изнутра, преко својих 

инфилтрираних људи, и разних фракција, у великој али врло растрзаној империји, која 

је макололико била велика, у неку руку ипак била крхка, или чак  ``тигар од папира`. 

Иако недовољно јака, била је сметња многима. Преко Босанца Цигановића и Принципа, 

су их ужасно понизили и испровоцирали, то је била игра са именима, сурова и 

подмукла провокација, да разјаре Аустрију, и да је наведу да објави рат, и да настане 

нечувени кркљанац, да је сломе дефинитивно и измене мапу Европе и света``, развија 

своју мисао Љубиша. 

``Тако су изманипулисала и Хитлера у Другом светском рату``, добаци јетко Голуб 

Бакић. 

`` Какво је било тада стање духа и свести њихових политичара, које се граничи са 

незнањем и ниском свешћу``, само кратко промрмљах.  

`` А какво је стање духа југосовенских елита у овим ратовима``, неко добаци из 

удаљених редова седишта. 

`` Свртавају нас у групу са Руандом и Бурунди``, скочи Небојша Ђелошевић.`` 

Срамота``. 

 

Хитлер. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82
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Аким Ђилас, полако устаде, дрхтавим рукама, са наочарима на очима, полако чита  

изгужвани папир:``Краљевина Србија ратовала је против Аустроугарске и других 

Централних сила од 28. јула 1914.  све до капитулације Аустроугарске 3. новембра 

1918. године. Захваљујући српским војним победама и мудрој дипломатији, створена 

је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Али је велику победу у Првом светском рату 

Србија несразмерно скупо платила: током рата изгубила је, процењује се, између 

1.100.000 и 1.300.000 становника, што је чинило готово трећину укупног становништва, 

или чак око 60% мушке популације``, заврши излагање и седе.  

Срби су прескупо платили своју улогу у победничком табору. Да ли су и они 

победници?. Али шта су друго могли учинити, морали су се бранити. 

Ко је то споља и изнутра злоупотребио острашћене и дубоко повређене и понижене  

вође империје, да тако недорасло поступе, да помисле да је мала Србија `` крива``, да је 

нападну?. Каква интелектуална и политичка неодмереност? Да због повређене сујете 

ставе на коцку читаву империју? Хормони замуте разум. Али ко су ти изнутра који су 

наговорили бечки двор да зарати са Србијом? 

 Све ми се чини да је Аустроугарска била џин на стакленим ногама, кула од карата. И 

да њени политичари нису били дорасли изазовима. 

Др.Обрен Цицовић демонстративно устаде:`` А зар то није слично овоме данас  у 

Рамбујеу, нама су тамо испоручили још понижавајућији ултиматум, него ли јула 

1914.године. Слободан Милошевић је сасвим у праву када је казао-.Претње нашој 

земљи да ће бити бомбардована, ако не дозволи страну окупацију дела своје територије, 

представљају упозорење за цео свет и све народе и људе, којима је стало до слободе и 

мира. Нећемо дати Косово ни по цену бомбардовања― .Застаде па додаде:`` Ово је још 

веће, највеће понижење``. 

Игњатовић Драгољуб се појави на вратима, журно седе у задње редове, нестрпљив је да 

дође до речи:`` Очигледно да хоће да Србе понизе, знају да су они врло поносни, то је 

тако подло, Милош Обилић је на Кнежевој вечери 1389 био оцрњен од Вука 

Бранковића, да ће издати Цара Лазара на Косову, а он, изазван и повређен, да би 

доказао да је одан, жртвовао је себе и уби султана Мурата. Изгледа да Србе опет 

понижавају, да их иззазову?.Да нам не спремају нешто најцрње опет``?. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1914
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Косовка девојка негује српског рањеника у Битци н а Косову јуна 1389.године. 

 

 `` Историја се понавља`` , загалами из последњих редова глас непознатог посетиоца, `` 

наместили су нам 27 март 1941.године, Србија је узвикивала БОЉЕ РАТ НЕГО ПАКТ, 

БОЉЕ ГРОБ НЕГО РОБ. А сада Милошевић опет призива рат са неупоредиво јачим  

противницима``. 

`` Ама не ради се ту само о Србији, и Југославији, него пре свега о Русији. Русија је у 

Првом светском рату била на страни Антанте, победника, али се затим  десила 

Октобарска револуција, дошли су на власт антихристи бољшевици, доведени споља, од 

њених савезника у рату, и збацили руског государја цара, Русија је изгубила територије 

у Европи. Иако се борила против непријатељске алијансе, и била у савезништву са 

победницима, Русија је била губитник``, размишља гласно др.Благојевић. ``У Првом 

светском рату је Србију подржала Русија, а у Другом светском рату и СССР и 

савезници, Русија је данас искрварила, она не може никако подржати војно Србију и 

Југославију, ако је нападну снаге НАТО пакта, а ми више немамо тадашњих 

савезника``. 

 

Грб Царевине Русије. 

 

`` А добро, зашто онда нападају и прете нашој земљи они из Нато пакта``? пита се 

др.Цицовић. 
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Драгољуб Игњатовић нервозно лупну рукама о сто, и устаде и гласно проговори: `` 

Циљ је Србија, али највише  Русија. Милошевић који је зликовац, ипак је довео ЈНА на 

Косово, и потукао зачас и лако до ногу Албанце. А то Америка никако не може да 

дозволи``.  

`` А што би Америка толико навијала за Албанце Муслимане, који симпатишу Арапе и 

Палестинце, има их подоста који задрто не подносе Израел, до јуче је Америка била 

велики савезник Тита, деценијама нам је давала кредите``?, упита Драгољуба Љубомир 

Лазаревић. 

 `` Право питање, `` скоро да подскочи Драгољуб, `` Фрањо Туђман је казао 1990.године 

за некога тамо-Захвалан сам што његова жена није била ни Српкиња ни Јеврејкиња``. 

Био сам згранут када сам чуо ове речи које се приписују Фрањи Туђману. Пажљив 

читалац томова 3 и 4. ће се сетити моје дуге преписке са њим, и интервјуа Владимира 

Марковића, уз моје посредство, са њим. Он је за мене био политичар, али упркос свега 

врхунски интелектуалац. Од Титовог генерала, до Ћаће Хрватског препорода, Оца 

нације, сам увек у њему видео  префињеног `` интелектуалца``, а не `` мрзиоца неке 

друге нације``. Његову метаморфозу од комунисте у националисту, сам се трудио да 

видим као гест политике, политичара- да тако привуче гласаче, да добије власт и 

оствари своје политичке циљеве.  

Зар је могуће да је он овако нешто изјавио? То ми не личи на њега?  Етничка мржња 

према Србима и анти-семитизам, то је тако недостојно једног истинског интелекталца, 

чак ако је то срачунато да добије гласове, да тако повлађује острашћеној руљи, чак ако 

тако нешто и не мисли?, Треба имати мере и укуса и тако нешто гнусно не рећи.  

И данас се питам да ли је он уопште тако нешто и казао? Можда је то учинио под 

притиском католичког клера?.Утолико ми је ово чудније, и невероватно, јер је његова 

рођена кћерка била удата за мога колегу и пријатеља из Галенике, Стеву Кошутића са 

којим има децу. ( том 3 и 4). 

Дакле, Туђманови унучићи су пола Срби. ( том 3). Ја не могу и због овога поверовати 

да такав врхунски нтелектуалац, може бити такав ксенофоб, зар да мрзи своје унуке? 

Уколико је тачно да је Тућман заиста то изјавио, то би га у будућности могло скупо 

коштати.  

А што се тиче мотива санкција и притисака на Југославију и Србију, склон сам да то 

анализирам смирено, и објективно: распали су се СССР, Чехословачка, записано је да 

се то деси и са Југославијом, реална сметња овом планетарном пројекту су Слободан 

Милошевић и СКЈ.  

Овакав закључак може на први поглед изгледати у контрадикцији са чињеницама, јер 

су СФРЈ и СКЈ били све од 1948. године снажно подржавани од Америке и Запада, и 

све до распада комунизма у Европи, Југославија је била слављена на Западу као, 

најдемократскија.  

Али се ситуација у свету изменила, донета је одлука да се мапа Европе из корена 

измени, СКЈ то није схватио, или то није хтео да схвати, и супротставио се. Постао је 

снажна сметња пројекту, коју је по сваку цену требало уклонити. 

 Као да ми чита мисао, диже руку за реч, устаде, и обрати се присутнима гласом 

мудраца Мића Миловановић:`` Море драга браћо. Није све то тако једноставно. 

Данашња политика је постала врло  разуђена интердисциплинарна наука, `оће велики 
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од наше земље да праве страшило, да нашим примером заплашују цео свет, `оће да 

кажу: погледајте, ко нам се противи, проћи ће ко Југославија``. 

 

``Тешко ли се нама, на ниске гране смо спали, да нас претворе у страшило на њиви за 

вране``, чух несигуран глас из мрачног дела сале. Неко му добаци гласно:``Ко високо 

лети, ниско пада. Завади па владај. Нас кажњавају и муче, да се нашим мукама 

наслађују Албанци, Муслимана и Хрвати, да их подмукло подстичу противу нас``. 

 

`` Балканизација, та реч је по среди`` узе реч доктор Љубиша Благојевић, `` то не схвата 

само обичан свет, него и многи наши интелектуалци, Велики повлађују фрустриране, 

оне који су трпели од нас поразе, или вековима  ратовали са нама. Да они сада на нама 

перу комплексе, да их тако подбадају против нас. Албанце су вековима против Срба 

подбадали Турци, Ватикан, Аустрија , и многи други. А сада када Београд жели да 

дефинитивно порази Албанце,  то поменуте државе и силе никако не могу да дозволе, 

зашто су онда вековима јачали Албанце, а Србе слабили? Припрема нам се нешто врло 

гадно``,  

 

`` Када лав у џунгли снемоћа, онда се над њим издиру и зечеви``, насмеја се гласно 

Вујинић Деја. `` ``сада се на нас бацају увредама и омразама они, који су се одувек 

према нама осећали инфериорним``. 

 

Поредак још ннје јасно схватио шта се догађа у земљи. Уместо да се окрене своме 

народу и да сви заједно бране земљу и стварају бољу будућност за све, настављају 

демагогију и шибичарење. 

 

Поредак је најзад опет показао своје право лице и лажљивост: 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                          

21.1.1999. 

Мутапова 12, 11000 Београд, Тел/Факс-381.11-3911829,  

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

 

ВЛАДА СРБИЈЕ ПРОГЛАСИЛА ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА ЗА 

СТРАНОГ ПЛАЋЕНИКА 

 

 
Мржња. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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               Влада Србије је издала саопштење, које су уз велику медијску помпу огласили 

државна медија, према коме су дошли у посед званичног документа ЦИА, тврдећи да су 

САД доделиле значајна средства српским опозиционим странкама, нарочито 

концентрисаним у Савезу за промену и организацијама за заштиту људских права, са 

циљем да руше Србију и издају српски народ. У групу наводних страних плаћеника и 

издајника је сврстан и Покрет за заштиту људских права под својим пуним називом. 

            Покрет за заштиту људских права саопштава да је на делу дрска лаж и 

примитивна увреда, јер никада од свога постанка 1975. године до данас, ни од кога из 

земље или иностранства, није примио било какву иоле значајнију финансијску или 

материјалну подршку. Челници наше организације су сви заредом врло сиромашни 

људи, без икакве покретне и непокретне имовине, који су поврх свега обавезни да 

троше своја скромна примања да покрију трошкове организације, и да плаћају разне 

намете и отимачине од стране поретка.Наша организација је без просторија, 

инфраструктуре, без икаквих средстава, иако обављамо врло велики опсег послова, ми 

то чинимо волонтерски, и трошкове плаћамо од скромних личних прихода. 

        Позивамо Владу Србије да изађе са доказима да смо ми добијали новац од ЦИА?. 

Захтевамо да се оформи КОМИСИЈА НЕЗАВИСНИХ ЕКСПЕРАТА, која ће установити 

имовно стање наших челника, као и имовно стање наведених чланова Владе, и свих 

других функционера Владе и Коалиције на власти, и да о томе обавести јавност. Откуд 

њима новац? 

       Ми смо, позивајући се на Закон о јавном информисању, послали исправку великом 

броју медија која су пренела ову лажну информацију, захтевајући да је објаве. 

Обавештавамо јавност да ћемо против починиоца поднети, на основу одредби Закона о 

јавном информисању, тужбе надлежним судовима. 

           Оваква једна лажна квалификација је упућена пре свега недовољно 

информисаним органима власти, са циљем стварања лоших процена и завада, и није 

ништа друго у садашњој тешкој и нејасној политичкој ситуацији, него ли позив на 

линч. А то може имати последице и по нашу личну безбедност. Уједно, ово је још једна 

добро оркестрирана секвенца у масовној пропагандној кампањи производње лажних 

издајника и страних плаћеника и њихове инструментализације у сврхе друштвене 

контроле (скретање пажње са правих виновника, лоше процене, заваде, политичка 

хомогенизација). 

            Позивамо независна медија да позову наше представнике на разговор, и да им 

омогуће право на одбрану, и да изнесу податке о имовном стању и криминалним 

радњама оних који њих лажно квалификују, и о стању људских права у нашој земљи. 

Захтевамо од независних медија да нам дају право да комуницирамо са јавношћу, и да 

износимо наша виђења на суд јавности, и да не дозволе да нас наведене особе дрско 

клевећу и дезинформишу јавност. 

 

 

Покрет за заштиту људских права 

Томислав Крсмановић, председник 

 

-28 јануар 1999.године. 

                    КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
 

Подносилац   Кривичне  пријаве: ТОМИСЛАВ   КРСМАНОВИЋ,  из 

Београда, Станка Пауновића 70,стан бр.3, 
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Окривљени:Главни и одговорни уредници:РТС ( Први, Други, Трећи 

програм),ТВ Политика,ТВ Телеком, ТВ Београд, Радио Београд 

Први и Други програм, Радио Политика, Дневник-Нови  Сад, 

Танјуг, Радио 202. због кривичних дела лажног информисања, 

необјављивања исправке и клевете.  

 

Зато што су узастопно дана 13,14 и 15 јануара ове године 

пренели саопштење Владе Србије које су   прочитали др 

.Војислав  Шешељ, Ратко  Марковић и Милан Бојић, према коме је 

у дужем излагању о наводном тајном документу ЦИА , речено 

између осталога, да ЦИА финансира поједине опозиционе странке 

концентрисане у Савезу за промене, и организације за   заштиту  

људских  права, укључујући и Покрет за заштиту људских права, 

чији сам ја председник и овлашћцено лице. А све са циљем да 

ове организације које сачињавају издајници и страни плаћеници, 

тако чинећи желе да сруше државу и да раде против националних 

интереса. 

 

 
Др.Милан Бојић 

 

Овако чинећи наведени уредници медија су починили кривична 

дела преношења неистинитих информација, клевете,и не обављање 

исправке,јер нису објавили нашу ИСПРАВКУ послату 21.1.1999 

године ( у прилогу).Покрет за заштиту људских права никад,и ни  

од кога, није добио било какву финансијску помоћ .А што се 

може проверити,ја  немам никакву ни покретну ни непокретну 

имовину, имам мала и нередовна примања.Поврх свега, ја сам 

поштен човек који је свој живот посветио општој ствари,те је 

оваква дезинформација утолико штетнија по моје интересе и 

углед у јавности. 

 

Захтевам од Јавног тужиоца града Београда да поступи по 

Закону, провери овде нанете наводе, и кривце казни по закону.  

Молим  ургентан   третман  јер починиоци испољавају намеру да 

наведене деликте понављају.  А и зато да бих након тога поднео 

Захтев за обештећење. 

 

у Београду 28.1.1999.год.              

Подносилац Кривичне пријаве Томислав Крсмановић  

   

  

Тако је против мене тада лансиран јавни позив на линч. Још 18 септембра 1997 године 

после изборне промоције на ТВ, сам био жртва физичког обрачуна у моме стану, што је 

био покушај убиства, што је приказано у претходним поглављима. Ушла су два 

полицајца у цивилу који су се у присуству сведока физички окомили на мене уз јаросне  
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узвике:'' Блатиш Слободана Милошевића и Владу, ово ти је њихов поздрав'', био сам 

тада озбиљно повређен..  

           Као што ће се видети у следећим поглављима, 1 Априла 2000 године је 

заплењена моја лична и страначка архива, однето је све што сам стварао цео живот, 

укључујући и рукописе мојих 20 необјављених књига. То је монструозан духовни 

злочин, раван спаљивању јеретичких књига у време Инквизиције.  

 

-Јануар 1999.године.  Саопштење -Сметње у Интернету-данашњи напад тајне 

полиције на нашу организацију. 

 

Обавештавамо да су  данас нестали  из наше компјутерске архиве подаци о стању 

људских права за месец септембар и октобар, што успорава израду  нашег Годишњег  

извештаја  о стању људских права, што  није први пут да нам се дешава, и не може се 

другачије објаснити, него делом органа полиције којим се грубо крше наша права. У 

исто време је отежано добити везу преко Интернета, поруке не стижу, тешко се понекад 

добија телефонска веза. 

 

 
 

Неколико наших активиста је било нападнуто и повређени су о чему ћемо накнадно 

обавестити. 

 

Нашој активисти А. П из Београда је искључен телефон иако је платила рачун, који је 

иначе био јако преувеличан. У исто време је тужена код Петог општинског суда да није 

платила струју и искључују јој струју, а тај исти суд одбија да је обештети и казни 

криминалце,  који су јој три пута провалили у стан и опљачкали у вредности од 10.000 

ДЕМ (дуг за струју је 1.000 ДЕМ, а она је без прихода). Неколицини наших активиста је 

последњих дана неовлашћено улажено у станове, и поједини наши челници и активисти 

су изложени насртајима и провокацијама. У припреми је детаљан извештај о 

репресалијама и обрачунима које тајне службе спроводе над нашом организацијом. 

 

Обавештавамо да ћемо до краја године урадити ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ 

ЉУДСКИХ ПРАВА У СРБИЈИ. Упознајемо јавност да наилазимо на велике тешкоће у 

раду јер нам хакери краду податке и текстове из наше компјутерске датотеке да би тако 

спречавали и укривали прогоне већине грађана у нашој земљи .Док ОВК продире до 

Ниша злотвори и  издајници овде сметају оне који желе да унапреде права већине. И 

они нас желе претдставити да смо ми издајници. 

 

-1999.година. Opozicija i medjunarodna zajednica 
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Poslednjih dana se saznalo za nezadovoljstvo medjunarodne zajednice, ne samo vlastodrscima 

nego i opozicijom. Predstavnici velikih zapadnih drzava javno tvrde da srpska opozicija 

pojedinim svojim postupcima iritira SAD i druge zapadne drzave. I da upravo loze, koje 

upravljaju ovom drzavom, cine izuzetne napore da opoziciju usmere da kritikuje Zapad, da bi 

je tako diskreditovali u ocima Zapada, da bi jedino oni ostali partneri medjunarodne 

zajednice. 

 

Ustvari situacija  je ne samo krajnje slozena, nego i konfuzna i nejasna  

 

Do sada je nedostajala celovita i objektivna analiza uzroka  nesporazuma na relaciji sa 

medjunarodnom zajednicom, i rasvetljavanje  medjunarodne uloge i opredeljenosti nase 

zemlje u prethodnom periodu i  danas. A na ovom nivou se krije sustina danasnje krize. Ovu 

analizu bi  trebalo usmeriti u tri pravca:  

  

 -analiza konteksta  MEDJUNARODNE ZAJEDNICE  

  

 -analiza interesa nase nacije i drzave  

  

 -analiza interesa nacionalnih elita  

  

Sustina je u tome da se pronadju takva resenja, da se optimalno usklade  interesi ova tri 

cinioca, na takav nacin da se narocito optimalno valorizuju  interesi onih koji imaju kljucnu 

ulogu u donosenju strateskih odluka-a to je pre svega medjunarodna zajednica. Ali ne na stetu 

naseg naroda i drzave, nego da se usklade sva tri nivoa. Na zalost, dosada su nacionalne elite  

gledale da zadovolje interese donosioca odluka, na takav nacin, bez da  vode dovoljno racuna 

o interesima naroda, nego samo kako da u opstem  metezu sacuvaju svoje interese, i da sto 

mogu vise druge pretedente na podrsku medjunarodne zajednice diskredituju u ocima te iste 

medjunarodne zajednice. 

 

Ustvari se svodi na jednu sustinsku manjkavost. Nesposobnost nacionalnih elita, kako onih u 

poretku, tako i u opoziciji, da kooperiraju, da se racionalno udruzuju, u potrazi za najboljim 

resenjima za naciju, ali da u isto vreme za to pridobiju i medjunarodnu zajednicu. Umesto 

toga, poredak koji ima decenijsko drzavnicko i diplomatsko iskustvo, ali i krajnje negativne 

navike, uspeva da opoziciju, koja je relativno od skora u politici, sa manje iskustva i resursa, 

da usmerava tako da ne pridobija adekvatnu podrsku Zapada, da tu  opoziciju udaljava od 

Zapad, a da u zemlji u isto vreme je lazno predstavlja kao "zapadnog placenika". Zapad sa 

svoje strane ima svoje interese, da li ce to ciniti preko poretka ili opozicija je manje bitno, 

najvaznije je da se ti interesi  ostvare. Najbolje bi bilo za njih  razume se da da se to ostvari uz 

sto manje potresa, steta, nevolja, tenzija ili ratova.i sa sto manje krsenja ljudskih prava. 

 

Izlaz je u slozi opozicije i u modernoj diplomatiji i iznalazenju mudrih diplomatskih resenja. 

To vazi isto i za poredak koji umesto ulizivanja i saplitanja opozicije i sunarodnika, i pokusaja 

da ih usmeri u pogresne poteze,u odnosu na medjunarodnu zajednicu, treba da se ponasa na 

zreo nacin, onako kako to dolikuje jednoj drzavi i istinskim drzavnicima koji vode racuna i o 

interesima sugradjana i nacije. 

 

-13 јануар 1999.године-- Povodom sastanka  opozicije 10 januara  1999.године 
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Izgleda da je SASTANAK protekao u boljoj atmosferi nego li oni ranije, i da je bilo vise 

razumevanja, skromnosti, pokajanja, i prastanja. U pitanju je sudbina nacije i drzave i 

poslednji je momenat da se svi okrenu slozi i radu za opste dobro. 

 

 
 

Ali ima i onih koji nastavljaju da budu nezadovoljni, ima onih koji misle da jos ima prevara, 

zadnjih namera, liderskih i drugih neiskrenih kalkulacija. Sto je najgore, ima i dalje onih, koji 

ne zele da shvate da je sloga odricanje i nova mudrost. 

 

Ostavimo danima koji nailaze da se vidi sta ce biti, da li ce opozicija uspeti da se slozi ili ne? 

 

Medjutim, ostaje gorak ukus pojedinih , tj mnogih stranaka, i licnosti, da su prevareni i 

iskljuceni iz opozicionih dogovora i akcija. To su one autenticne stranke i pojedinci,  koji su 

jos na  pocetku stranacke utakmice 1990 godine bili onemoguceni da zazive, i da se probiju na 

opozicionoj sceni. To su one stranke i pojedinci koji su brutalnom represijom i lisavanjem 

bilo kakve podrske iz zemlje i izvan nje, isterani sa opozicione scene i sabijeni pod zemlju.  

 

Sadasnja opoziciona scena je, to se zna, vise odraz selektivnosti poretka i donatora,  nego li 

odnosa stvarnih snaga. Dokle god ta nepravda ne bude ispravljena, nema pomirenja i sloge . 

Ukoliko je opozicija stvarno sazrela, i dosla do istinske skromnosti i pokajanja, do pruzanja 

ruke ruci u samilosti i poniznosti koja znaci veliku mudrost, ona bi bila ta koja bi kazala- 

PRUZIMO RUKU ONIM NASIM SABORCIMA KOJI SU ISKLJUCENI. POZOVIMO IH 

DA BUDU SA NAMA. Toga nazalost nema. 

 

Toga nema, umesto toga i dalje sujete i oholost, nerealisticnost i neprizemljenost, prezir 

prema "malim strankama", i td.  Ovakvi stavovi prema" neuspelim""marginalnim", su znak da 

jos medju opozicionarima ima nezrelih i oholih osoba, koje jos nisu shvatile o cemu se radi. 

Ili sa svojih visina nece da shvate o cemu se radi, i nece da priznaju cinjenice. Jos ima 

opozicionih stranaka koje se zanose sibicarenjima, da zasednu na vlast vecito, da budu "Tito 

posle Tita", da pretvaraju svoje stranke u mafijaski biznis, agencije za trgovinu nekretninama, 

da se bogate, a da ne misle na interese vecine. Ili cak da progone gradjane i da ih pljackaju, 

cega vec ima u pojedinim slucajevima. Ima jos nazalost mentaliteta , nezaboravljenih omraza 

i povreda sujeta, zelje da se svetе kolegama iz drughih opozicionih stranaka, da se gledaju 

iskljucivo samo svoji interesi.  

 

Opozicija se mora ocistiti ovakvih boljki, povrsnosti, sitnih strasti i prevara i shvatiti da ako 

zelimo da pobedimo i promenimo stvari na bolje, moramo sebe korenito izmeniti, doziveti 

katarzu. Ukoliko se to ne desi, samo ce biti" ode Kurta dodje Murta", a to znaci puni dzepovi 
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pojedincima, a ode Krajina, Bosna i Hercegovina, Kosovo, a onda Sandzak, Vojvodina, 

propade i ono malo gradjana  sto je ostalo. 

 Umesto toga osvestimo se i pruzimo jedni drugima ruke pomirenja i zajednickog rada za 

opste dobro. I to ne samo kada se radi o opozicionarima, isto ucinimo sa onima koji su sada 

na vlasti. Bez obzira na njihova nedolicna ili zla dela.. 

 

-Јануар 1999.године. Добио сам дуго писмо од Сибиле. 

 

Ово њено писмо ме је изненадило, јер она има обичај да ме на кратко позове 

телефоном, или да пошаље неколико  топлих речи на мој факс. Наједном толико 

нежних излива, о чему се ради са њом?  

 

Да ли се она због нечега претвара, да није лукава глумица? Тако привлачна и успешна 

жена, удаљена хиљадама километара од мене, а тако везана за мене?  То ми је 

необично? 

 

 
Она је нестрпљива да се видимо у марту прилико мога повратка из Копенхагена. Жели 

да са мном тада дође у Београд. Упозорава ме да се нешто гадно припрема за нашу 

земљу, да може доћи до рата.`` Ако се зарати, желим да будем у својој земљи, са тобом, 

и са мајком`` 

 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Tel/fax-3911829 

 

 

PORAST UMIRANJA-DEZINFORMACIJE GRADSKOG ZAVODA ZA ZASTITU 

ZDRAVLJA BEOGRADA  

 

Poslednjih godina ubrzano raste stopa mortaliteta i zdravlje gradjana je sve losije. 

  

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Krajem prosle  i pocetkom ove godine javnost je bila izuzetno uznemirena vestima da  su 

umiranja jako ucestala, da se za sahrane u Beogradu i vecim gradovima Srbije mora cekati i 

po nekoliko dana, da su mrtvacnice prepune. Gradjani zapazaju vec poodavno da im bliski, 

poznanici i prijatelji, umiru daleko vise i cesce, nego li ranijih godina, da se ne radi samo o 

starijim nego i sredovecnim, ili cak i mladjim osobama. U Beogradu i u Srbiji sve je veci broj 

citulja, sto izaziva razlicite komentare uznemirenih i preplasenih gradjana. 

 

 
 

Zahtevamo da se istrazi o cemu se radi, i da se predzumu mere da se spasu zivoti i zdravlje 

gradjana. Prema listu BLIC od 2 februara, strucnjak specijalista za socijalnu medicinu u 

Gradskom zavodu  za zastitu zdravlja Beograda, je obavio istrazivanje  na osnovu koga je 

smrt sve prisutnija, narocito medju starijima, da se umire  od komplikacija gripa, sto je 

narocito prisutno kod starih, slabo otpornih i hronicnih bolesnika. Оd 1991 godine raste broj 

umiranja, sto pospesuje hronican stres, siromastvo, losa ishrana, ovaj lekar  takodje tvrdi da su 

krive i izbeglice, jer ima manje prostora i sredstava za starosedeoce. 

 

Sa ovakvim uproscenim tvrdnjama о izbeglicama se ne mozemo sloziti. Ovaj  strucnjak 

zaobilazi glavni razlog- a to je stanje u nasoj medicini i zdravstvu.Takodje ne moze se 

prihvatiti kao logicka tvrdnja, da su za loze zdravlje krive i izbeglice, jer stanje zdravlja nacija 

sa time nema nikakve veze. Ne radi se samo da je zdravstvo osiromasilo,  nego ga potresa 

duboka i slozena kriza, medicina je ispolitizovana, ima korupcije, neetickih postupaka lekara, 

prodaju se nezdrava hrana i lekovi.  Politicari koalicije na vlasti prete neistomisljenicima "da 

su putevi klizavi i da paze gde i sta jedu i piju, i da ce doci u bolnice gde su njihovi lekari". 

 

Budimo otvoreni, poredak je kriv za ovakvo stanje zdravlja nacije, jer je naciju gurnuo u 

siromastvo, srusio je moral i pravni sistem, i obezvredio medicinu i zdravstvo, i drzi gradjane 

u strahu, tiranise ih i gura u beznadje  Povrh svega ima pribegavanja obracunima sa 

neistomisljenicima, i mnogim drugima, ukljucujuci ubistva, rezirane saobracajke, i da budemo 

otvoreni, nasrtaje  na zdravlje.( Detalje o ZDRAVLJU NACIJE videti u  Izvestaju  o zdravlju 

u SRJ u 1999 godini-http://solair.eunet.yu/~pokret/zdravlje. html) 

 

Oni koji stoje iza ovakvih zlocina mogu rezonovati, da se time sprovode ustede, ne 

zaboravimo da su udruzenja penzionera i deviznih stedisa javno optuzila birokratske centre 

moci za eugenisticke projekte - umiru oni  koji su na teretu drzave- penzioneri, devizne 

stedise, izbeglice, bolesni  i nemocni.( Prema listu NASA BORBA umrlo je poslednjih 

nekoliko godina 500.000 deviznih satedisa, mnogi prerano ili bez naslednika). Ali se 

diskretno provlaci  i teza, da se tako uklanjaju protivnici i rivali. A mnogi kratkovidi medju 

njima  ne vide,  da se tako rusi sopstvena nacija, njena vitalnost, ekonomska i odbranbena 

moc. 

 

Optuzujemo poredak za zloupotrebu medicine da se obracunava sa politickim  

neistomisljenicima. I ne samo sa njima. SPO  je optuzio da poredak rezira saobracajke da se 

tako obracunava, to tvrde mnogi  drugi, ali isto tako su sve cesce optuzbe da poredak 

zloupotrebljava medicine, da unistava one koji mu se ne svidjaju. Situacija po ovome pitanju 

je vanredna. I zahteva vanredne mere.  
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Vise nasih clanova ce poceti strajkove gladju protiv onih koji napadaju na zdravlje gradjana. 

Neki od njih  su zbog toga pokusali samospaljivanja, ili se samospalili. Vrlo brzo cemo 

podneti tuzbe protiv vinovnika instancama u zemlji i van nje. Pozivamo opozicione stranke , 

organizacije za zastitu ljudskih prava, sindikate, nezavisna medija, i strukovna udruzenja da se 

oglase ovim povodom. Umesto sto se cesto bave sporednim i sterilnim temama. A mnogi 

medju njima su za to vreme izgubili zdravlje, neki i zivote, u nejasnim okolnostima. 

 

Pozivamo raspamecenu koaliciju na vlasti  da se ovim povodom izjasni. ( Videti 

PSIHOLOGIJA VLASTODRZACA-http://solair.eunet.yu/~pokret/psiholog.html). 

 

Oni koji ruse zdravlje gradjana bi hteli da ove nase poruke zloupotrebe i degradiraju, i da nas 

predstave kao nepouzdan izvor informacija, da nasim porukama sejemo defetizam, i 

zastrasujemo druge ( videti tekst o tome-http://solair.eunet.yu/~pokret/dvorskeb.html). 

- 

 

- 5 фебруар 1999.године.  

 

Februara ove godine drzava je nacionalizovala (okupirala)  ICN Pharmaceuticals Galeniku, 

,jugoslovensko-americku  firmu na celu sa Milanom Panicem, americkim biznismenom 

srpskog porekla, sa obrazlozenjem da ucesce akcija Vlade SRJ nije 25 % , nego 75 % .Fabrika 

je zauzeta od strane organa reda i bezbednosti,  i dovedeno je novo rukovodstvo.  

 

Ovoj invaziji ICN je prethodio visemesecni spor izmedju ICN i Vlade,  u vezi odbijanja Vlade 

da plati dug za izporucene lekove u vrednosti od oko 180 miliona dolara. Ocenjeno je od 

eksperata da je na delu nelegalan postupak i otimacina ICN od vlasnika, iza cega se krije 

obracun sa politickim rivalom Milanom Panicem liderom SZP (Saveza za promene),  potreba 

da se dodje do novcanih sredstava, i da se odbiju na taj nacin Srbi iz rasejanja kao potencijalni 

kupci akcija ICN u Srbiji i SRJ (da bi jedino lokalni upravljacki sloj mogao ovde da kupuje za 

bagatelu). 

 

Milan Panic je saopstio da ce biti pokrenut sudski postupak, pokrenuta medjunarodna 

arbitraza pred sudom u Parizu, protestvovala je i Vlada SAD. U medjuvremenu je doslo do 

zaostravanja,  pretresa prostorija ICN, privodjenja na informativne razgovore menadzera  

ICN, pretnji, uskracivanja prava na usluge mobilnih telefona, diferencijacije zaposlenih na 

"podobne"i "nepodobne". Milanu Panicu je diskretno zapreceno da ne dolazi u zemlju jer 

moze biti uhapsen, te se sediste ICN seli u Crnu Goru, i tamo se odrzavaju sastanci upravnog 

odbora. Ova nezakonita transakcija ce imati negativne posledice na odnos medjunarodne 

zajednice prema SRJ. i odrazice se drasticno na prisustvo lekova u rafovima apoteka i na 

zdravlje nacije. ICN je tuzila SRJ sudu,trazi ostetu od 500 miliona dolara. 

 

U medjuvremenu g .Mitevic direktor ICN Jugoslavija se zali da je opozicija zatajila, i nije 

reagovala na pravi nacin. sto se tice zaplene ICN od strane drzave. ICN je u medjuvremenu 

tuzila Mirka Marjanovica. 

 
 

-6. фебруар 1999.године. У Рамбујеу почели преговори између Србије и 

косовских Албанаца о заустављању сукоба на Косову и Метохији.  
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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У исто време се у Београду буне студенти, Слободан Милошевић не схвата да се 

побунио народ, не поима сву дубину кризе и узроке побуне. Он ратује на два фронта, 

против сепаратиста и разбијача Југославије, са једне стране, и против свога побуњеног 

народа.  

 

Он очигледно не схвата зашто има против себе већину, њега обмањују о расположењу 

народа, и о узроцима истог. 

 

Избачено је 50 студената из зграде Филолошког факултета у Београду, сутрадан је 

објављен прекид свих активности у знак протеста (протести трају јер је декан Радмило 

Маројевић отпустио осморо професора).  

 

Kомпанија ИЦН-Фармацеутикалс, у којој сам био зaпослен, је поднела Федералном 

суду САД тужбу против СРЈ, због подржављења компаније "ИЦН-Југославија". На делу 

је обрачун поретка са новим власником Миланом Панићем, Србином из Америке. 

 

Слободан Милошевић одбија да се састане са Кристофером Хилом, изјављује да 

"нећемо дати Космет ни по цену бомбардовања". Црногорска влада изјављује да треба 

"спречити употребу територије Црне Горе у евентуалном сукобу``.  

 

Преговори у Рамбујеу су продужени до 23 фебруара, од СРЈ се тражи да прихвати 

долазак НАТО на Косово, а од косовских Албанаца разоружање ОВК 

 

 Преговори у Рамбујеу су завршени без споразума - косовска страна га начелно 

прихвата, добија две недеље за консултације.  

 

ОВК именовала свог шефа политичког директората Хашима Тачија за мандатара 

привремене владе.. У Гајрама код Качаника у нападу ОВК погинуо командир качаничке 

полицијске станице. 
 

 

-DIREKCIJA ZA  POSLOVNI  PROSTOR GRADA  BEOGRADFA 

Marsala Tolbuhina 31, 11.000-Beograd. 

Br.3572 

23.2.1999.god 

 

PREDMET: Prigovor za otkaz ugovora o zakupu br.3572/0216 od 30.10.1997 godine 

 

Ovim putem blagovremeno i u roku podnosimo ovaj Prigovor (Vas dopis smo dobili 

15.2.1999 godine), na vas otkaz ugovora o zakupu u ul,Mutapova 12, 11.000-Beograd, broj 

ugovora 33572/0216 od 30.10.1997.godine. 

 

Vasi navodi su neosnovani, jer nije tacno da mi nedovoljno koristimo nase prostorije. Mi ih 

zimi manje iskoriscavamo, jer nemamo sredstva da placamo grejanje (struju). A kada je 

toplije vreme, imamo nase dezurstvo, i te prostorije su nam vrlo iskoriscene. Mi smo vrlo 

siromasna organizacija, koja pokriva svoje troskove iz mizernih primanja nekolicine celnika. 

Radimo u interesu opsteg dobra, nikada i ni od koga nismo dobili bilo kakvu finansijsku 

podrsku. Uzimajuci ovo u obzir, vas otkaz nije u skladu sa humanim nacelima, i sa zakonom. 
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U nadi da cete nam omoguciti  da imamo prostorije, i da mozemo nastaviti da obavljamo nasu 

humanu funkciju u sluzbi interesa zakona i ljudskih prava. 

 

u Beogradu 

 

 

-8 фебруар 1999.године. Деса изгубила кључ у снежним сметовима у 

Миљаковачкој шуми. 

 

Деса станује у суседству, на десет минута хода од мога стана. Њен стан је за мене на 

лепшем месту од мога, зато што је на мало већем узвишењу. Али на Десу њен стан 

делује помао депресивно.`` Мрачно је, нема сунца``, стално ми се жали. `` твој стан је 

много светлији``. 

 

Уобичајили смо да се шетамо редовно у Миљаковачкој шуми инад наших станова. 

Иако је крхка и витка, ипак је врло витална. За њу, као ни за мене, нимало није битно 

какво је време, када год бих је позвао у шетњу у шуму, она би моју понуду одмах 

прихватала, шетала би се по сунцу, киши, ветру, снегу, кошави. 

 

Изненађује ме њена издржљивост, зими би носила на стопалима врло танке чарапе, а 

понекад би по снегу дошла у шетњу босих ногу, а њене ципелице би обично биле тако 

танких ђонова и врло плитке. Газила би понекад такорећи босим стопалама по снегу. 

Никад не назебе.  

 

Позвао сам је данас да прошетамо, она увек, одмах прихвати. Шума је била у белом, 

снег накривио огољене гране, дивља кошава из неба баца у очи грудве снега, дан је а 

замрачило се, хладно је.  

 

Овакво време је за мене најбоље за шетњу. Данас сам утопљен, капа, рукавице, топао 

зимски капут. Деса иде испред мене у неком капутићу, нема капу, него преко плаве 

косе пребацила некакав танак шал.  `` Идемо, назепшћеш``, питам је.  

 

 
 

Уместо одговора она се изненада оклизну на благој ннзбрдици, нађе се у дубоком 

снегу. Пружи ми  руку да је извучем из смета, када стаде на ноге стресе снег и закикота 

се из свег гласа: `` Попијем чај, и све је у реду``. 

 

Изађосмо на средину шуме, код борића. Она се ухвати за џеп: `` Нема ми кључева од 

стана``. Окрете се у месту. `` Хајде са мном знам где сам их изгубила``, и кретосмо ка 

врху шуме.  
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Она стаде, саге се, зачепрка по смету, и радосно узвикну: `` Ево кључева, нашла сам 

их``. 

-1999.godina. Napad na nasu organizaciju. 

 

Obavestavamo da se na nasu organizaciju i njene clanove, vrse novi pojacani pritisci i napadi. 

Miodrag Djordjevic nas predstavnik za Istocnu Srbiji iz Knjazevca,  je juce napadnut u svojoj 

kuci, prete Miodragu Dimitrijevicu predstavniku za Istocnu Srbiji iz Kladureva, dr. 

Branislavu Pavlovicu predsedniku Napredne stranke, koji je nedavno imao saobracajnu 

nesrecu u sumnjivim okolnostima ponovo je narusen licni stambeni prostor i imovina, sa 

razlicitih strana pristizu vesti o nasrtajima.i provokacijama. 

 

Tomislavu Krsmanovicu, predsedniku, prete u njegovom stanu, zahtevaju da odustane od 

stvaranja koаlicije. Posle pretnji telefonom da ce biti ostecen nov PC nastao je kvar i ne moze 

da prima poruke. 

 

Osioni i asocijalni agenti koji ne razumeju dovoljno o cemu se radi, su zloupotrebljeni i 

nahuskavani na postene patriote. Njima nas Pokret jedino treba kao neprijatelj. Mi se bavimo 

politikom da bi se branili, sto smo vec objasnili ranije.  

 

Pozivamo policiju i vojsku da se pridruze svome narodu, i da odbiju da ucestvuju u projektu 

unistavanja vecine. I da ne dozvole, da pojedinci iz redova tajnih sluzbi seju zavade, da bi za 

to dobili novac, a na stetu vecine. Ne dozvolimo da nas grupa delikvenata iz tajnih sluzbi koja 

je u nemilosti svojih stranih gospodara, jer se pokazuje da nije na nivou,i koje medjunarodna 

zajednica  zeli da  zameni kompetentnijim licnostima iz redova opozicije, zavadja 

medjusobno, i da na unistavanju vecine sicari. Postavimo se prema medjunarodnoj zajednici 

kao dostojni partneri kadri da bolje osiguraju interesa medjunarodne zajednice ovde nego li 

oni. Pozivamo medjunarodnu zajednicu da u nas ima poverenje, i da izvsri smenu onih koji  

nisu u stanju da evoluiraju i da se menjaju, u skladu sa promenama u okruzenju. 

 

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava (http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

-Без датума-1999.година. - Privatizacija-prevara zaposlenih i javnosti 

 

-  

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Prema profesorima i strucnjacima ekonomistima, novi nacin privatizacije koji proposuje novi 

Zakon o privatizaciji, nije nista drugo do prevara.zaposlenih i javnosti. Dobijaju se besplatne 

akcije koje su najobicnije hartijesine,  koje ce da stoje novopecenim akcionarima koji su su ih 

dobili za dzabe, po ladicama sledecih godina, ili decenija, ili nikad nece biti naplative, niti ce 

davati dividende. 

 

Eksperti tvrde da su vecina firmi koje daju takve besplatne akcije zastarelih i neiskoriscenih 

kapaciteta, da ce uskoro masovna otpustanja da nastanu, da nemaju kapitala, da je los 

menadzment, i da davanje besplatnih akcija nije dobro resenje. 

 

Na delu je jos jedna ujdurma. Da se u metezu, vecinskog paketa docepaju direktori i mocnici 

.A u opstoj nesigurnosti nasi Srbi iz  Dijaspore ne zele da investiraju u nesigurnu ekonomiju i 

drzavu. 

 

Oni koji misle da za bagatelu i na prevaru dodju do vecinskog paketa, ustvari  nisu svesni 

dubine i pozadine igre. Oni ce za kratko biti vlasnici, vecina firmi ce propasti, bice oslabljena 

drzava i ekonomija. I na kraju ce i oni biti gubitnici. 

- 

Без датума-- Strajkovi prosvetara 

 

Prema nezavisnoj stampi u Beogradu strajkuje 25 skola, traze se redovnije plate, isplata 

regresa i bonova za topli obrok. Zahteva se potpisivanje Kolektivnog ugovora koji ce biti u 

sluzbi interesa prosvetnih radnimka srednjih i osnovnih skola. Ujedno strajkovi iako imaju za 

motiv socijalne zahteve, su u osnivi pobuna protiv stanja u drustvu i upropascavanja 

obrazovanja i omladine. Ucionice su hladne, deca izgladnela i neobucena, preplasena, pred 

njima su uznemireni nastavnici i profesori, nema sredstava za drustveni standard, pomagala. , 

knjige. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava se protivi reformi obrazovanja u sadasnjim uslovima .Ako bi 

se to desilo, to bi bila reforma , koja bi samo pogorsala stanje , kao sto je to ucinila Reforma 

univerziteta. Sada je najvaznije pomoci ucenicima i njihovim porodicama da prevazidju 

sadasnju krizu. I treba polaziti od toga, da su socijalne razlike enormne, vece nego li ikad, i da 

postoje flagrantne nejednakosti medju ucenicima. Otuda rezultati ucenja uopste nisu odraz 

nadarenosti deteta nego uslova zivota.  

 

Pozdravljamo odluku zvanicnika koji su kazali za vreme bombardovanja da nijedan ucenik ne 

sme ponavljati. 

 

Pomozimo decu da prezive ova teska vremena.  

 

-Pokret za zastitu ljudskih prava(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

PRETE SAMOSPALJIVANJEM-SRBIJA 

 

Nekoliko aktivista Pokreta za zastitu ljudskih prava saopstavaju, da ce izvrsiti 

samospaljivanje, zato sto su izlozeni razornim progonima, pa na taj nacin zele da iskazu svoj 
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protest i nemirenje sa terorom,  koji  se sprovodi nad njima i njihovim porodicama., i da tako 

zrtvujuci svoje zivote, privuku paznju javnosti na nevidjenu tiraniju koja vlada u zemlji. I da 

potstaknu narod na pobunu protiv tiranije i unistavanja vecine gradjana. 

 

-  

 

Radomir Veljkovic (1926) penzionisani pukovnik JNA i bivsi profesor Vojne akademije u 

Sarajevu ( tomovi 1-4), je proveo u Centralnom zatvoru u Beogradu od  1973 do 1988 izlozen 

mucenjima,  zbog verbalnog delikta ( okvalifikovao J.B.Tita kao krivca za masovna krsenja 

ljudskih prava, progone postenih oficira JNA, greske na Kosovu, itd), ima status "zatvorenika 

savesti Amnesty International", jedan od osnivaca Pokreta za zastitu ljudskih prava. Posle 

oslobadjanja iz zatvora boravio je  u  svome stanu u Sarajevu, gde je po dolasku sadasnje 

administracije u nejasnim okolnostima drzan od muslimanskih vlasti godinu dana u zatvoru 

kao "spijun Beograda" , gde je mucen i dva puta bio u klinickoj smrti. Na nasu intervenciju i 

pojasnjenje, pusten je iz zatvora i dosao u svoju kucu u Belu Crkvu u Banatu. Opet su nastali 

progoni, lisen je na nezakonit nacin prava na njegovu penziju, oduzet mu je nezakonito deo 

njegove kuce, izlozen je napadima i pretnjama ucenama kao "neprijatelj","protivnik 

Slobodana Milosevica".Radomir Veljkovic nema drugog izlaza, sprema se da pobedi 

progonitelje, da izvrsi samospaljivanje i da ih tako blamira u javnosti , obzani necuven teror i 

pokrene druge da se bore protiv nasilja. 

 

Dobroljub Vojinovic, glumac u penziji iz Beograda, poznati humanitarni radnik  nazvan"Deda 

Mraz", i trkac maratonac, je nasilno i nezakonito deloziran iz  stana u Beogradu, ciji je on 

zakoniti vlasnik,  u koji se uselila porodica povezana sa kriminalcima. D.Vojinovic je u 

posleratnim godinama proveo 6 godina na robiji kao politicki zatvorenik, poznat je kao 

opozicionar, i zbog toga sudovi i milicija odbijaju da ga zastite. Bio je izlozen policijskim 

privodjenjima i obracunima zbog zalbi i ucestvovanja u javnim protestima. Spavao je  po 

parkovima, zeleznickim stanicama, nedavno je dok je isao ulicom, na njega jurnuo nepoznati 

automobilista, i tesko ga povredio, provodio je izvesno vreme na rehabilitaciji u Banji 

Koviljaci. Za vreme boravaka u bolnicama se zali da je bio zrtva neadekvatnih medicinskih 

tretmana od strane lekara clanova JUL-A i SPS-a. Posle toga nema gde da ode, nema sredstva 

za zivot, izlozen je svakodnevnim provokacijama i progonima. Zeli da se spali. 

 

Mirko Jelic, profesor iz Beograda, poreklom iz Bosne, je nezakonito i nasilno  izbacen iz 

njegovog stana, kao "politicki nepodoban","ucesnik protesta opozicije",bio je privodjen i 

policijski  maltretiran, zato sto se zalio u nekoliko navrata je premlacen na javnim mestima i 

teze povredjen sa upozorenjem "da drzi jezik za zubima ili ce biti ubijen" . Profesor Jelic koji 

je u medjuvremenu izgubio posao, nema sredstva za zivot, krov nad glavom, porodica se 

raspala, spava na javnim mestima, izlozen napadima i obracunima, lisen prava na medicinsku 

zastitu , nema drugi izlaz nego da se zrtvuje i spali, i tako privuce paznju na sadiste i 

potstakne druge da se bore protiv njih. 
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Miodrag Milojevic, tehnicar iz Beograda, je isteran nezakonito iz radnog odnosa i oduzet mu 

je stan koji je bio legalno dobio od preduzeca RAD iz Beograda, sud mu nije pruzio podrsku. 

U vise navrata strajkovao gladju na javnim mestima posle cega je bio pritvaran ,bio je 

smesten nasilno u Psihijatrijsku bolnicu Laza Lazarevic u Padinskoj Skeli(ciji je direktor dr. 

Markovic a predsednica Upravnog odbora je pr. dr Mirjana Markovic, supruga Slobodana 

Milosevica) 

 

Obavesticemo i o drugim aktivistima Pokreta za zastitu ljudskih prava izlozenim opasnim 

progonima poretka i dovedenim do ivice samoubistva i gurnuti u beznadje i jedinu alternativu 

vide u samoubistvu. 

 

Mi smo jos 1975 i kasnije sve do danasnjih dana, obavestavali o pokusajima samospljivanja 

ili pak o onima koji su se zavrsili smrcu.Sve se to moze videti u nasim saopstenjima iz toga 

vremena koja cemo obznaniti. 

 

Sada je situacija gora. Nasilje i progoni, nasrtaji na privatnu imovinu, zastrasivanja,  su 

dostigli takav nivo da je vecina gradjana dovedena na ivicu izdrzljivosti i sve cesce se cuju 

pominjanja samoubistva, ne samo od strane starijih nego i od mladjih osoba. 

 

To je delo sulude poltike grupice megalomana i ekstremista, koji su odavno izgubil kontakt sa 

realnoscu, i jedini izlaz da valorizuiju svoje interese vide u unistavanju vecine, sirenju losih 

procena i zavada, da bi u opstem metezu za jos kratko vreme punili svoje dzepove na stetu 

nacije i drzave. 

 

Pozivamo opoziciju, nezavisna medija, sindikate, organizacije za zastitu ljudskih prava, 

Dinastiju Karadjordevic, SPC, nase ljude u Dijaspori, da odmah stave na dnevni red pitanje 

masovnih progona u SRJ i satiranja vecine. 

 

Pozivamo vas da nas podrzite u zastiti ovih gradjana! 

 

-1999.година. Сибила ме упозорава да се приближава рат. 

 

 
 

Желим да будем у Београду тада, са тобом и мојом мајком. 

 

VECINA GRADJANA NIJE U STANJU DA  PLACA DUGOVANJA 
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Vecina gradjana nije u stanju da  plati racune za struju,  komunalije, poreze i takse. 

 

 
 

Gradjani nisu u stanju da ispunjavaju svoje obaveze prema drzavi i dobavljacima usluga, jer 

nemaju novca,  jer drzava, preduzeca i penzioni fondovi ne ispunjavaju svoje obaveze prema 

njima. 

  

Poslednjih nedelja mnogima su iskljuceni telefoni, jer nisu platili telefonske racune. Vecina se 

snalazi, pozjamljuje, jer se bez telefona tesko zivi, ali ima prilicno onih koji nisu u stanju da 

izmire dugovanja prema postanskoj kompaniji, te ima oduzimanja telefonskih linija. Poznata 

je praksa poslednjih godina, na koju se zale mnogi gradjani, sindikat PTT, nezavisna medija i 

organizacije za zastitu ljudskih prava, da  se masovno gradjanima isporucuju netacni 

preuvelicani racuni za telefonske usluge. Nikakve provere i zalbe ne pomazu, bezobzirna 

pljacka nezasticenih gradjana se nastavlja iz meseca u mesec. Mnogi gradjani koji nisu u 

stanju da plate netacne racune, ostaju bez telefonskih linija, koje onda vicni iz PTT kompanije 

prodaju za par hiljada maraca, i bogate se na nemocnim ljudima. Razvila se istinska 

nezakonita trgovina ovako oduzetim telefonskim linijama. 

 

Stanje sa dugovanjima za struju se popravilo za penzionere, jer su dobili bonove umesto tri 

neisplacene penzje, kojima mogu da placaju potrosene kilovate. Ali oni koji ne dobijaju plate 

od preduzeca koja ih im ne isplacuju, nezaposleni, koji primaju minimalne plate, socijalni 

slucajevi, siromasni, nece cesto biti u mogucnosti da plate racune za struju. Nekima  vec seku 

struju, utuzuju ih, salju sudske izvrsitelje da popisuju imovinu, gomilaju se kamate. Poseban 

problem su racuni za komunalije. Poznata je praksa gradskih sluzbi iz ranijih godina da 

prepisuju astronomske kamate, podnose tuzbe i donose hitne predsude,i daju naloge da se ide 

u stanove i vrsi popis imovine za prodaju. Svakojaki nameti i takse, porezi su alarmantno 

narasli, to je namet na vilajet i harac nad nezasticenom rajom. Ako se neko sudi mora da plati 

astronomsku sudsku taksu, a do pravde se krajnje tesko dolazi, cesto nikako. Em plati 

advokata, sudske troskove i takse, a presude nema, rocista se odlazu, a ako se i presudi nije po 

pravdi i zakonu. 

 

Vecina gradjana sa strahom sacekuje postara, jer moze doneti opomenu za neplaceni racun, 

tuzbu sudu, odluku o iskljucenju struje ili telefona, opomenu, obavestenje da ce doci sudski 

popisatelji da prrocene imovinu. 

 

Srbija ce uskoro na dobos. Pocece masovni sudski procesi i popisi imovine, dolasci 

popisatelja i sudskih izvrsitelja sa milicijom, a cesto u stanovima zabarikadirani ocajni 

gradjani sa sekirama i tojagama. 

 

Sta ciniti? 
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Drzava i svi oni kojima gradjani duguju, moraju imati daleko vise razumevanja za ekonomsku 

situaciju vecine. Oni ne mogu traziti  od gradjana da ispunjavaju svoje obaveze, ako oni nisu 

ispunili svoje obaveze prema njima. 

 

Situacija je cesto tragikomicna. Npr, banka zbog nekog malog prekoracenja ili manje 

finansijske nediscipline, rigorozno kazni prestupnika, a ta ista banka je npr. tome prestupniku 

oduzela i nezakonito prisvojila njegovu zivotnu deviznu ustedjevinu, i nikome ne odgovara za 

to. Ili npr. mnogim gradjanima kojima je ploslednjih godina provaljeno u stanove, najcesce 

pocinioci nisu pronadjeni, ili ako je to i bio slucaj, skoro nikad nisu obestetili svoje zrtve.ili 

bili kaznjeni od sudova.  Osteceni gradjani su ih tuzili sudovima, sudski procesi se rastezu 

godinama, sudovi jednostavno tako cineci stite kriminal, a ti isti sudovi brzometno dolaze da 

popisu imovinu tim opljackaim gradjanima.ako nisu npr, platili struju. Ovakvi primeri su 

pravilo. 

 

Oni koji imaju suvise,dobro se zna kako su to stekli,  treba da daju oni koji nemaju sredstva 

da prezive. Mora se imati  manje sebicnosti i samozivosti. Treba omoguciti gradjanima da 

placaju u vise rata, i ne udarati astronomske kamate. I treba stvoriti mogucnost ljudima da 

svojim radom zarade potrebna sredstva za zivot. 

 

- 1999.година. KOALICIJA-NEOKALJANI. 

 

У појединим опозиционим странкама и удружењима се  кристалише једно ново виђење, 

у политичким гибањима нема свеже крви, најрадикалније политичке странке и јавни 

посленици су вешто истиснути, потиснути на маргине.  Сматрају, да су челници већине 

актуелних `` успешних`` политичких странака, проистекли из левичарских странака, 

које су и раније били на власти, да је мало међу њима оних који немају било какву 

мрљу на савести.  

 

Отуда, доле наведене политичке странке и организације, се залажу да на јавној сцени 

заживе аутентичне националне снаге, и појединци, неокаљани.   

  

-Pokret za zastitu ljudskih prava, tel.3911829 

-Pokret za ujedinjenje Srbije i Crne Gore, Nebojsa Djelosevic, tel.666233, 

3223301,lok.348;Ivan Preksjki, tel.766700 

-Napredna stranka, dr. Bane Pavlovic, tel.620131, 625376, 3220248, 3246624 Bandini 

-Stranka samostalnih ptivrednika, Milovan Petrovic, tel.022-52137, 011-452626 

-Udruzenje ostecenih deviznih stedisa, tel.Slobodan Petrovic, tel. 39166689;Misa Oparnica, 

tel.4443202;454786 

-Udruzenje podstanara Jugoslavije, Blazo Popovic, tel.139362.Nole Lekaj, tel. 

187290;188053;Momcilo Oparnica, tel.645876 

-Srpska svetosavska stranka, dr Zarko Gavrilovic, tel.3441229;455007;Skocic, 

tel.190388;Vojocukas, tel.606336 

-Radikalna stranka ujedinjenja, dr M.Nikic, tel.515183, Mladja Dimitrijevic, 

tel.53394786;Micki-685950 

-Konzervativna stranka, Milan Mladenovic, tel.104566; 437892 

-Radikalna stranka 21 veka, Ika Gligorijevic;tel.650608 

-Stranka prirodnog zakona, Branko Cicic, tel.533312, Edin-136944 

-Demokratska stranka Davidovic Grol-Hrnjicek, tel.427658 
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-Stara radikalna stranka, Milorad Stevanovic, tel.635885; 3240906;dr Desimirovic 

Vladimir,tel.766293 ;dr.Ljuba Protic, tel.782388 

-Ravnogorski pokret, Aca Spasic, tel. 4222516,;Micovic-782790;A Djuric-

1769360;19121918 

-Narodna radikalna stranka, Mile Jeftic-134429,Jovan Ducic, tel.645859 

-Srpski monarhisti Australija, Miroslav Hrnjicek, tel.427658 

-Nezavisni sindikat penzioner, Misa Djuric, tel.624924;3238226 

-Forum roditelja, tel.4440651 stan Divna Stefanovic 

-"Orasac", Budimir Pavlovic, tel.189543 

-Srpski poljoprivredni klub,Vuka Djermanovic, tel.1779131 

-Dristvo za negovanje lepog ponasanja, Dusanka Bojicic, tel.457222 

-Svesrpski savez, Misa Kostic, tel. 411050 

-Knjizevni klub "Karadjordjevic", tel.411050, Misa Kostic 

-Dobroljub Vojinovic, Deda mraz, tel.3240225 

-Medjunarodno drustvo za individualne slobode, T.Krsmanovic, tel. 3911829 

-Udruzenje bivsih politickih zatvorenika.Vojinovic, tel.3240851; Danilo Krstajic, 

tel.513669;S.Pantic, tel.409817 

-Dristvo za zastitu zivotinja, Nina Drndarski, tel,752694 

-Sveti Djordje, Misa Djekic, tel.4886245;4897035;429258 

-Tomislav Zekic, tel.420476;172036 

-Drustvo za povracaj oduzete imovine, Bata Ignjatijevic, tel.4882225 

-Akcija za borbu protiv zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe, 

-Drustvo za zastitu bolesnih, starih, Olga Jeftic, tel.4882226 

-Nikola Radosevic, tel.762162 

-Srpski rojalisticki blok, tel.Mihajlo Mladenovic, tel.104566 

- 

 

-1999.година-NIJE  VAZNO  KUDA  IDEMO- VAZNO  JE  DA  STIGNEMO  NA  

CILJ. 

 

"Nije vazno kuda idemo-vazno je da stignemo na cilj"-to je bila omiljena krilatica poslednjih 

desetak godina vladavine u prethodnoj SFRJ. 

 

 
 

Sve osvescenijim aparatcicima, ali koji  jos nisu jasno uvidjali uzroke sunovrata, i cemu on 

vodi, nudjeno je jedno opravdanje, jedna vrsta samoobmane, racionalizacije. Idemo negde, ne 

znamo gde, ali imamo poverenje u nase mudro rukovodstvo, koje ce nas na kraju krajeva 

dovesti do nasih svetlih ciljeva. Tacno je da ima teskoca, pa i manjkavosti, ali Boze moj, ko 

radi taj i gresi, upskos svega mi cemo doci do naseg pobedenosnog cilja. To je cesto bilo 

porucivano od zvanicnika. 



780 

 

 

Tako je govoreno sirom zemlje, od Triglava do Djevdjelije. Evo ih stigli su do cilja. To su  

Srbija i Beograd. Ostavili su svoje  Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Krajinu, svoje stanove i 

nekretnine, radna mesta i polozaje, firme u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na 

Kosovu i u Makedoniji, 

 

Umesto da se prekine sa prodajom magle, i objektivno proanalizira situacija, i napravi plan 

mera sanacije sveopste i duboke krize, i dalje se ide u nejasno, i odluke manjkaju potpuno 

objektivnih cinjenica. Ponovo se ide negde, cini nam se ovoga puta u Beograd i Beogradski 

pasaluk. 

 

Dangama se ne moze dozvoliti da nas sve upropascavaju, zarad svojih dzepova, koje ce ubrzo 

njihovi bosovi isprazniti i dati ih drugima, a njih baciti na otpad i na groblja. Mi znamo dobro 

sta ce biti sa"mafijasima","serlok holmsima","balkanskim spijunima","obavestajcima" i td, 

koji sada terorisu nezasticene po Beogradu i Srbiji, stare, nemocne, bolesne, invalide, 

izbeglice, decu, zene, mi znamo sta ocekuje vrlo brzo te"heroje", "silnike","sefove", ustvari 

najobicnije kukavice i slabice, ocekuje ih tragicna sudbina izdajnika i kriminalaca, udesi , 

bolestine. 

 

"Mi masovno unistavamo gradjane, ukljucujuci i zene i decu", kazao je 1920 godine 

boljsevicki vodja Buharin. Valjda misleci da se masovno zrtvuju ljudi, radi nekih nejasnih 

ciljeva, ali da ce se na kraju doci do pravog svetlog cilja. Vidimo ga sada svi. Ruski narod 

izumire.  

 

Pozivamo sve  zrele snage u nasoj zemlji da se nametnu medjunarodnoj zajednici kao 

pogodniji partneri, umesto ekstremista cija je jedina strucnost da rade na opstoj steti i 

propasti. 

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

Poredak pokusava ponovo da prevari narod 

 

Koalicija na vlasti zloupotrebljavajuci medijski monopol  pokusava da sireci  neistine zavede 

gradjane i sebe predstavi kao bogom danu vlast, koja ce naciju izvesti jos jednom iz krize,  i 

povesti je ka blagostanju i preporodu.   

 

Mora se priznati da ima veliku umesnost manipulacije medijima, iz cega bi opozicija trebala 

da izvuce pouke. Ne radi se samo o verbalnim porukama, nego i o tome da se narodu servira 

od muzike pa do svih  drugih sadrzaja, sve ono sto on najvise voli, sto mu sada treba. A to je 

lepa narodna, starogradska  muzika, sve one zabavne i druge melodije, koje su gradjani slusali  

kada su ipak bila bolja vremena, i kada je zivot bio normalniji, umesto zapadnog dzez, i roka, 

koji manje prijaju  ukusu vecine, pogotovu sada posle medjunarodne izloacije zemlje. Ovome 

treba dodati emisije sa nacionalnim sadrzajima, iz istorije i geografije, protkane porukama o 

ekonomiji, kulturi i drugim prakticnim sadrzajima jednog normalnog zivljenja. Jednom reci, 

rezimska propagandi stab nudi vrlo zavodljivo gradjanima relaksaciju, povratrak normalnom 
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zivotu, korenima, tradiciji, kontinuitetu. A sto je pravi melem na ranjenu dusu nacije kojoj 

treba identitet, normalna egzistencija i optimizam. 

 

Sve bi ovo bilo divno, da je iskreno. Ove zavodljive pesme i poruke morskih sirena, pogotovu 

jer  padaju na plodno tle pasivnosti ili neosvescenosti opozicije, imaju za cilj da privuku 

glasace, to je izvanredna predizborna kampanja, to je delo izvanrednih masovika sa 

decenijskim iskustvom prethodnog sistema. Na delu je pokusaj nove prevare. Vlast se ne 

moze da pomiri da su nuzne promene, i da ne mogu vecito biti isti na vlasti, i da treba da 

ustupe mesto onima koji ce naciju izvesti iz krize, a oni koji su gresili treba da puste kormilo 

drugima, i da sada postanu opozicija. 

 

Koalicija na vlasti ponovo, po ko zna koji put, sto sve traje od 1945 godine, propagira da je 

potrebno se zrtvovati, dok ne dodju nova vremena, " da narodna drzava ojaca", "u ime visih 

ideala","da se treba strpeti". A svi  mi vidimo, kako su se ranije ispunjavala njihova obecanja. 

Stalno je bilo sve gore. Jasno je da vrhuska na vlasti zeli da sacuva vlast, da prigrabi sto vise 

moze za sebe, i da jos jednom  prevari i namagarci narod. 

 

Na redu je opozicija koja svojim jedinstvom i mudroscu treba da narodu otvori oci. 

 

-Март 1999.године.Са Десом у старом крају. 

 

Деса је рођена 1953.године, у Београду, у скрајнутој уличици, недалеко од Цвијићеве 

улице, негде на пола пута од улице 29 новембра и Подвожњака у Рузвелтовој улици. 

 

1978 године њен отац је добио садашњи стан од његовог предузећа. Деса се никада није 

могла прилагодии на нови стан, иако је био пространији и комфорнији, она је потајно 

жалила и патила за ранијим пребивалиштем. 

 

 
Цвијићева улица. 

 

Будући да су моји родитељи становали све до 1955 .године у улици Генерала Махина 

код Дунав станице ( том 2), а та два стана на неки начин гравитирају оближњим 

местима окупљања, као што су например били Дом Браће Стаменковић, Бископ Дрина, 

Дунав станица, итд, она ме је често скоро молила:`` Хајмо данас у наш стари крај``. Да 

идемо у повратку на  бозу и ћетен алву у посластичарницу  у Македонској улици, преко 

пута Дома омладине, и то је била једна од њених потајних жеља и предлога. 

 

Понекад би, када би била расположена ми казала љупко: `` Ти си Македонац``, она зна 

да сам рано детињство провео у Македонији ( том 1).` 
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-1999.година-- SMIRENOST I RAZUM. 

 

"Neka svako uradi ono sto moze pa ce narodu biti dobro"-Vuk Karadzic  

 

"Ne cinite nikad nista sto se  protivi vasoj savesti, pa cak ako to od Vas i drzava trazi",Albert 

Einstein.  

 

Sadasnja slozena  kriza  koja se pogorsava i produbljuje iz dana u dan, se moze razresiti 

jedino smirenoscu i razumom. Jednostavno, svako treba da radi na pravi nacin, ono sto mu je 

zadatak. Radnici u fabrikama, zemljoradnici u poljima, sluzbenici iza saltera, naucnici u 

svojim kabinetima, vojnici na braniku zemlje, policija u odbrani zakona i reda, politicari u 

kreiranju i vodjenju politike, lekari u bolnicama,djaci i studenti u ucionicama i aulama, sudije 

u sudovima, itd. 

 

Ako svako radi kako treba svoj posao, automatski se osiguravaju najbolje odluke,sto ima za 

posledicu brza i znacajna unapredjenja na svim nivoima. I obratrno, ako se donose 

neracionalne odluke, i zadaci , na svim ovim nivoima ne obavljaju kako treba, dolazi do 

nazadovanja . 

 

Mi smo zapali u krizu, zato  sto ovi zahtevi nisu bili ispunjavani dugi niz godina. Izlaz je u 

stvaranju drustvenog okvira koji ce omoguciti vecini gradjana da se valorizuju, postanu 

motivisani i strucni .I da bude stimulisana maksimalna kreativnost. I da pocne da funkcionise 

maksimalno postovanje nacela sposobnosti na radnom mestu i u obrazovanju.  

 

Tada ce nestati krize, pretnje medjunarodne zajednice i sankcije, slozice se razliciti entiteti 

drzave, politicke grupacije, suceljeni regioni i gradjani, etnicke grupe medjusobno,  doci ce do 

preporoda na svim nivoima .Postacemo cenjeni kao narod i drzava, kao gradjani i pojedinci.  

 

Zasukati rukave treba odmah. 

 

I ne cinimo ono sto se protivi nasoj savesti, cak da to od nas i drzava zahteva. Ovo nije 

zastarelo nacelo, niti ce ikad biti zastarelo. Moze doci do perioda kada je ono manje 

postovano, kao sto je to danas slucaj, ali oni koji zalutaju to ipak uvide, i dodju kroz patnje do 

licne zrelosti.  

 

 

-1999.godina-OPOZICIONA OKUPLJANJA  U KRIZI 

Nesloga i nedostaak takticnosti u SZP 
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Отац и седам синова , отац показује синовима седам прутова. Позива их да буду 

сложни. Сваки прут засебно је лако сломити. А свих седам заједно немогуће. 

 

Srpska opozicija je potpisivala ovih dana dokumente i odrzavala okrugle stolove o izbornim 

uslovima., i preduzimala i druge akcije za jacanje opozicione akcije, sto treba pozdraviti kao 

zdrav napor da se prevazidju nesporazumi i lose procene. Ujedno ovaj proces treba ojacati, jer 

se upravo na nivou nedostatka razradjenih metodoloskih postavki, strategija i losih procena i 

zavada oko pojedinih elemenata saradnje i koalicija stvaraju pukotine. I zbog toga su sve 

dosadasnje koalicije opozicije padale na ispitu. 

 

Srpska opozicija je vrlo heterogena skupina, iz cega proizilaze razliciti ciljevi, metode i 

strategije opozicione borbe. Opozicionari su osobe koje zive godinama u izvanrednim 

okolnostima, njima prete i njihovim porodicama, diskriminisu ih, ugrozavaju njihovo zdravlje 

i bezbednost, ranjavaju ih ili ubijaju, svakodnevno zive u krajnjem stresu.,dovodjeni su u 

vremensk tesnac. Svugde nailaze na zamke i prepreke neprijateljskog okruzenja, intrige, 

spletke, zavade. Dusevno i nervno stanje vecine gradjana je dovedeno u pitanje. Nije cudo sto 

su onda i opozicionari nervozni  i ponekad impulsivni u procenama i postupcima. I sto su 

ranljivi i podlezu ponekad surevnjivostima,manama liderstva i ne obuzdavaju svoje sujete u 

dovoljnoj meri. Za posebnu osudu je ogovaranje stranackih kolega do cega dolazi narocito u 

kontaktima sa Srbina iz Dijaspore i strancima. Takvi ogovaraci i intriganti zaboravljaju da 

time pre svega govore o sebi i da blamitraju celokupunu opoziciji, i nas narod.  Jer su takvi 

postupci svojstveni  primitivnim  narodima. 

 

U krizi su medjljudski odnosi, ljudi se cesto tesko slazu i u svojim porodicama ili sa 

najblizima. A kako ce se sloziti opozicionari koji se udruzuju danas u koalicije u Srbiji, koji 

su cesto u mnogo cemu razlicitih vidjenja i stavova, preplaseni od druge strane da ih ne 

prevari,  koji cesto nose lose uspomene na postupke svojih sadasnjih saradnika, ili znaju za 

njihove ranije nеodmerene postupke. Prve  ozbiljnije provere stabilnosti ovakvih koalicija kao 

sto su podela mandata i poslanickih i izbornickih mesta, nastupi na medijama, predsednicka 

kandidatura, podela donacija i sponzorstva-novca, su vrlo brzo vodila u svadje i raspade 

koalicija. 

 

U ovakvim okolnostima sve prethodne koalicije su se raspadale. Sto je veci broj clanova 

koalicija sve je veca sansa da dodje do razmimoilazenja. 

 

Da bi doslo do udruzivanja i sloge opozicije, sto je jedini uslov da bi opozicija mogla da 

pobedi na izborima, mora postojati svest o ovakvom vrlo slozenom kontekstu, i izuzetan trud 

da opozicija prevazidje ove neusavrsenosti i manjkavosti. To se dosada nije desavalo i 

koalicije su propadale. 
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Srpska opozicija treba da izvuce iskustvo iz devet godina opozicione borbe. I da shvati da je 

njen sustinski problem da dosada nije bila u stanju da medjusobno saradjuje. Sve koalicije su 

propadale, raspadale su se stranke i organizacije, cesto bez da je u pitanju bila razlika u 

politickom vidjenju, nego zbog psiholoske ranljivosti, i impulsivnih reakcija dusevno 

iznurenih i uznemirenih opozicionara. Ili nazalost ponekad, i zbog njihovih sujeta i nerealnih 

liderskih ambicija i strahova od puceva,  preotimanja pozicija i sl. 

 

Mi smo svojevremeno pristupili SZP-Savezu za promene,  videci u njemu najsnazniju 

koaliciju grupaciju, na celu sa Milanom Panicem. i drugim uglednim licnostima. Doveli smo 

tuce stranaka i organizacija. Uvideli smo jos jednom neprelezane boljke, teze o velikim i 

malim strankama, velikim i malim licnostima, nipodosatavanja i spletkarenja, sicardzijstvo , 

liderske ambicije, prebrze procene. Jednom recju zakljucili smo da SZP, iako je bio najjaca, i 

danas je to, opoziciona koalicija, ne ulaze dovoljan napor da izvuce pouke iz raniji propusta, 

da ne pokazuje zelju da sve ukljuci, da pod svoj kisobran sve stavi, da svima omoguci da daju 

doprinos. Distancirala se DA, zatim sada i SD, doslo je do nesporazuma sa DS  i DSVM u 

vezi prerastanja SZP u koalicioni savez. Desetak stranaka koje se osecaju zapostavljene zele 

da napuste SZP.   

 

Mi i dalje vidimo u SZP najjacu snagu u Srbiji i jedinu koaliciju kadru da pobedi na izborima. 

Ali pod uslovom da prevazidje pomenute nedostatke. Sve se svodi na to da se osposobi da 

saradjuje i ukljuci sve snage u svoje aktivnosti, da dobije u takticnosti i diplomatskom bon 

tonu, da unapredi psiholoski nivo svojih lidera, da dobije u emotivnoj i politickoj zrelosti, da 

se osposobi da prevazidje zamke druge strane. Smatramo da  SZP treba radi ovoga da ukljuci 

u rad  PSIHOLOGE i PSIHO-SOCIOLOGE i eksperte za razresavanje konflikata . 

 

Ukoliko SZP ne uspe da otkloni sadasnje manjkavosti koje su napravile znacajne pukotine 

doci ce ubrzo do raspada i ove koalicije, kao i svih drugih dosada. SZP ce pasti  upravo na 

planu medjuljudskih odnosa  niske psiholoske umesnosti ophodjenje njenih lidera. 

 

Ovim ne zelimo da prebacujemo SZP bilo sta nego da damo dobronameran savet..Уjedno 

pozivamo Dijasporu da svojom odmerenoscu i prizemljenoscu,zajedno sa svim nasim  

srpskim  institucijama  i ustanovama  pomogne  da se sve nacionalne snage iz zemlje i 

Dijaspore sloze i tako smene vlast.  

 

 

-Март 1999.године. Косово. 

 

Приближава се дан када треба да будем на скупу ИСИЛ-а у Копенхагену. Радује ме да 

сретнем пријатеље, да будем тамо и да видим Скандинавију, по први пут у моме 

животу. Али сам у исто време све забринутији оним што се дешава у земљи и у вези ње. 

 

На Косову букти рат, гину свакодневно људи, ми смо у немилости  међународне 

заједнице.   
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Бој на Косову јуна 1389.године. 

 

А поредак уместо да све уједини, незналачки и импулсивно наставља да притиска и 

обеспомоћује овај јадни народ. 

 

Враг је одавно однео шалу. Где им је разум? 

 

Првог марта је  завршен протест на Филолошком факултету у Београду, враћени су 

смењени професори. 2 марта  Адем Демаћи даје оставку на место политичког 

представника ОВК, сматра да споразум из Рамбујеа не би гарантовао независност 

Косова.  5. марта  ОХР Карлос Вестендорф је сменио Николу Поплашена (СРС РС) с 

`положаја председника РС. Брчко проглашено за неутралан дистрикт, ван Федерације и 

РС.  

 

9 марта МУП Србије расписао потернице за неким припадницима ОВК, укључујући 

преговараче Хашима Тачија, Јакупа Краснићија и Рам Бују.10. марта  Ричард Холбрук и 

Крис Хил разговарају 10 сати са Милошевићем, који не пристаје на улазак НАТО-а.    

 

12. марта  Чешка, Мађарска, и Пољска су постале чланице НАТО.. 

  

Српски патријарх Павле je био у посети Загребу, којом приликом је разговара са 

кардиналом Божанићем и председником Туђманом. 

 

Од 15 до 18 марта је одржана друга рунда преговора у Рамбујмеу. Српска  делегација 

одбија да потпише споразум који предвиђа долазак 30.000 војника НАТО на Косово, те 

њихов слободан пролаз и имунитет у целој Србији.  

 

Албанска делегација потписује споразум за који српска страна каже да је "непостојећи". 

 

 20 марта верификациона мисија ОЕБС напушта Косово. 21 марта су  у Приштини 

убијена четири полицајца. 22. марта Посматрачи ОЕБС-а напуштају Косово. 

 

Пратећи развој догађаја се питам: да ли је уопште погодно време да одем у Копенхаген, 

када Југославији прете ратом?. Поредак ће ме сада опет оптужити да сам страни 

плаћеник и издајник, који бежи из земље да се спасе бомбардовања, и који је добијо 

новац од оних који нам прете бомбардовањем. 

 

Мој син Милан  има здравствене проблеме. Налази се на Другој хируршкој клиници. 

Имао је врло болну, мада лакшу, хириршку интервенцију. После посете  њему, сам се 
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враћао у стан на Миљаковцу,  да се припремам за пут. Био сам врло узнемирен и у 

зебњи због свега. 

 

Хтео сам да разменим 100 долара ( ИСИЛ ми је послао минималну своту да покријем 

трошкове пута), да бих могао купити возну карту на железничкој станици. На излазу из 

болничког круга приђох врло забр инут  црнопутем продавцу девиза. Он брзо узе 

новчаницу, тутну ми нешто ситнине у руке, и брже боље побеже.  

 

 

19.3.1999.године.-- TOMISLAV  KRSMANOVIC 

Stanka Paunovica 70, st.3,11090-Rakovica, Beograd 

Tel/faks=3911829 

 

KRIVICNA PRIJAVA 

SUP-u Opstine Savski  venac  

 

Dana 19 marta oko 12 casova ispred apoteke na ulazu u krug bolnica u ul. Doktora Subotica 

(iz Bulevara JNA) , mladic romske nacionalnosti oko 25 godina, mi je ponudio da zameni 100 

$ u dinare, uzeo novcanicu, dao mi jedan deo sume u dinarima (oko 500 dinara,umesto 

1.800), i dok sam ja proverio koliko mi je dao, on je pobegao. 

 

Obliznji ulicni prodavci robe su mi kazali, da je on tako prevario veci broj gradjana dosada, i 

da uprkos toga  dosada nije priveden pravdi. 

 

 
 

U nekoliko navrata je tamo vidjen od mojih poznanika da i dalje obavlja svoj posao i pljacka 

gradjane. na istome mestu. 

 

Podnosim ovu KRIVICNU PRIJAVU protiv pocinioca, sa zahtevom da njegov identitetr STO 

PRE ustanovite, da ga privedete pravdi i da ja budem obestecen. Stojim vam na raspolaganju 

da zajedno odemo tamo, ili da vam ja javim kada ga tamo vidimo da vasi ljudi dodju i da ga 

privedu. 

 

Tomislav Krsmanovic. 

 

( Напомена: органи власти нису никад открили починиоца). 

 

 

-18-21март 1999. Учествовање на регионалном скупу ISIL-a у Копенхагену. 

 

Затегнутости на релацији Југославија-Међународна заједница су све израженије. 

Поредак Слободана Милошевића запенушано оптужује опозицију и невладине  

организације да су страни плаћеници и издајници, да су споља јачани, са циљем да 

оборе званичну власт, и да земљу ставе под контролу страних западних држава. 

НАТО, САД и ЕУ.  
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Народу је очигледно, и са разлогом, постао омражен поредак Милошевића, можда због 

тога имају више симпатија за странце, него ли за домаће тиране.  

 

Милошевић то не схвата, поготову не може да разуме зашто је тако. 

 

Као што је приказано, србијански медији и поредак су годинама јавно квалификовали 

Покрет за заштиту људских права и њеног председника, то јест писца ових редова,  као 

политичку странку финансирану од стране ЦИА. Пажљив читалац томова 3 и 4, ће се 

сетити да сам ја неосновано био етикетиран тада, и раније,  као `` упрегнут у кола  

анти-југословенске пропаганде``, `` блати самоуправну Југославију``. 

 

Значи поредак Слободана Милошевића, упркос што сам искрен патриота, уместо да 

обустави драстична и систематска ускраћивања  мојих права и мојих блиских, сада 

злоупотребљава моју сарадњу са ISIL-ом, који никад ни једном речју није било шта 

казао, споменуо, или учинио лоше у вези Југославије, оптужује ме да штампам 

либертаријанске књиге. А које немају ни најмању политичку инсинуацију у вези 

Југославије. Стављају ми званичници на терет``преводи и публикује субверзивну 

америчку литературу``.  

 

Желим да истакнем да су челници ISIL-а исказали истинско задовољство мојим  радом 

на публиковању либертаријанских књига у овој регији., у тешким околностима које сам 

описао у  претходним поглављима овога тома, ISIL ми редовно шаље емајл поруке, или 

факсом, добијам редовно њихов часопис који повремено излази, понеку брошуру, или 

књигу. 

 

Од Скупа ISIL-а у Попраду у лето 1992.године ( том 4), су настала наша комуницирања 

и дружења, стицао сам њихово поверење савесним радом на публиковању 

либертаријанских књига, оданошћу ствари људских права и својој земљи, поштењем 

.Они су високо ценили да ја нисам профитер који жели да заради новац. Једноставно, у 

мени су видели упорног борца за његова угрожена права, лојалног грађанина, али који 

очекује њихову заштиту.  

 

Тачно је то, мој главни мотив сарадње са овом организацијом је био, ја сам им то 

саопштио дискретно, да ме заштите од насиља коме сам био изложен. Били су пријатно 

изненађени мојим брзим учинком са скромним средствима, која су ми ставили на 

располагање. Уз минималне трошкове сам уз велики труд, покренуо квалитетно 

публиковање ових књига на појединим балканским језицима.   

 

Они су Американци, то значи да све што раде, чине врло смишљено и методично. 

Њихова мисија је да шире либертаријанску филозофију широм планете, и тај задатак 

обављају врло умешно. Њима су потребни носиоци, окосница  кампање, то су књиге 

либертаријанских аутора, пре свега занимљива књига професора Кена Скуланда `` 

АВАНТУРЕ ЏОНАТАНА ГАЛИБЛА``. Око које желе да окупе младе из целог света, да 

је проучавају, преводе, и промовишу на различите начине.  Ја сам добио овога пута у 

Копенхагену, као што ће се видети мало касније, престижно признање BRUCE EVOY 

MEMORIAL AWARD za 1999.годину. Баш зато што сам публиковао либертаријанске 

књиге.  
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Закључио сам, дакле они од мене очекују да покренем лавину превођења књиге 

професора Скуланда, као што сам покренуо борце за људска права. То је за мене било 

признање. и дало ми је ново самопоуздање. Учинићу све да оправдам њихово поверење. 

А они ће ме, уверен сам у то, заштити од насиља београдског поретка.  

 

Тако је и било, охрабрени су либертаријанци широм планете мојим примером, књига је 

почела да бива превођена широм света. 

 

Поред књиге, њима је био потребан и неко, ко је могао бити представљен у свету 

либертаријанаца као `` ХЕРОЈ``. Мени је делимично била намењена таква улога. 

Завршио сам постдипломске студије из пропаганде у Бриселу, мени није било тешко да 

овога пута препознам примену фундаменалних начела маркетинга, и пропаганде. 

 

Лидери ИСИЛ-а су врхунски интелектуалци, стручњаци, поврх свега часни и коректни. 

Они су осетили да ја схватам о чему се ради, и због тога су ме још више ценили. ИСИЛ 

је америчка организација, и ту је присутна политика. А политика је сурова, њоме царују 

једино интереси. Али они су либертаријанци, искрено се залажу за бољи свет, у коме ће 

бити поштоване индивидуалне слободе и права.  

 

Био сам задивљен њиховом коректношћу и испољеном разумевању за моју позицију. У 

најтежим данима по нашу земљу, никад ни једном речју нису стали на страну оних који 

су нас окривљавали.  

 

 
 

Убеђен сам да је то и моја заслуга. 

 

Приликом моје посете Годишњем скупу ISIL-а у Риму, октобра 1997.године, Мери Лу 

Гачер ми је значајно саопштила, да ме ISIL позива на регионални скуп у Копенхагену, 

Данска, који ће бити одржан марта 1999, године, и да ће они финансирати ову моју 

посету. Начин на који ми је она то саопштила, ми је назначио значај који се придаје 

мојој будућој посети, она ми је очевидно ставила до знања да обавезно дођем.  

 

Што је заголицало моју знатижељу, размишљао сам о чему би се то могло радити?  

Никад нисам био ни у једној земљи Скандинавског полуострва, иако ту регију Европе 

не познајем, предосећам некакав нејасан дискретан нордијски шарм.  

 

Дошао је и тај дуго очекивани дан. Кренуо сам возом ноћу 19 марта , преко Беча , до 

Хамбурга, где треба се укрцам на воз-ферибот, до Копенхагена. 

 

Са Сибилом сам измењао емајл поруке, назначио сам јој тачно време од када до када ћу 

бити у Копенхагену, и договорили смо се да се видимо, и када ће ме сачекати у 

повратку на Железничкој станици у Хамбургу. Изузетно ме је обрадовала њена кратка 

емајл порука:`` Путујем са тобом за Београд, остаћу дуже``.Нисам хтео да је испитујем 

зашто жели да остане дуже у Београду? Вероватно постоји некакав јак разлог? Који? 

Моја радост је сада била увећана, учествоваћу на Скупу ИСИЛ- а, посетићу по први пут 
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у животу Скандинавију, срести драге пријатеље либертаријанце из разних земаља, а у 

повратку ће ми се придружити Сибила, па ћемо се заједно вратити за Београд.  

 

Биће то незаборавно сентиментално путовање возом кроз неколико земаља, надам се, 

унапред уживам у томе.. 

 

Дремајући у возу ка Бечу, сам постајао све узбуђенији и радоснији, све нестрпљивији  

еволуцијом будућих наговештених необичних догађаја. Живот је тако леп, размишљао 

сам. La vie est belle, како кажу Французи. Доноси изненадне обрте, када им се најмање 

надамо. 

 

Воз је у Бечу стајао пола сата, изашао сам на перон и сео на клупу. Ка мени се упути 

енергичним кораком млађи човек, изразом лица, искреним осмехом очију, гестовима, 

тако личи на доброћудне људе из наших крајева. Помислих-неки наш човек на раду у 

Аустрији. Наклони ми се учтиво, помало старомодно, средњоевропски  театрално, као 

да хоће да прозбори`` Слуга покорни``. Није ипак наш човек. Онда помислих: овде су 

још живи старомодни аустроугарски манири,  салонски дух и уштогљеност. Седе 

опуштено поред мене, и обрати ми се на почетничком енглеском, каже да је син 

чувеног мађарског фудбалера Пушкаша. Да ли је то тачно, да није преварант, или 

лопов?. 

 

У мом купеу ка Немачкој, и кроз Немачку, су се повремено мењали путници, али је 

купе обично био скоро полупразан. Негде у Аустрији у купе уђоше два младића, 

препланули, држали су скије  у рукама, које уредно сложише на полицу. 

 

У Хамбургу сам ујутру сео за воз за Копенхаген.  За мене је био незабораван призор, 

када се цела возна композиција укрцала на фери-бот и кренула као лађа морем, воз је 

пловио кроз благо узбуркано, већ помало северно, сиње море, као да је брод. Около су 

гласно кричећи летели бели галебови. Небо је било сиво. У даљини су се виделе сиве 

линије обала, бескрајних песковитих плажа, које је запљускивало беличастим 

таласићима плаво оловно северно хладно море.  

 

 
 

 

Ушли смо скоро нечујно у Железничку станицу Копенхагена. Био је сивкаст дан. Питао 

сам се да ли објективно видим стварност, све ми се чини да око мене трепери 

тајанствени Север, да је свугде око мене магловита и хладњикава Сканднинавија. Иако 

је дан био пријатан,  и није био хладан, нема снега, па Данска је на југу Скандинавског 

полуострва, видех у пролазу у згради железничке станице кафе, у њему младиће и 

девојке, али видех и средовечне људе и жене. Да ли ми се чини, или умишљам, прибили 

се, да буду блиски, жељни људске близине  и топлоте .  

 

Да ли је тако? Или ми се само чини? Како клима делује на понашања људи?, питам се.  
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Копенхаген. 

 

Нађох телефонску јавну говорницу, снађох се некако брзо за жетон, позвах једног од 

домаћина, младог Пала Јенсена, Данца. Мушки врло смирен глас из слушалице ми се 

јави учтиво:`` Долазим за неколико минута колима``. Дошао је такорећи у трену. Знамо 

се преко интернета, он је уприличио врло информативан и користан Адресар свих 

сарадника ИСИЛ-а, широм целе планете, који ми је био од велике користи у раду.  

 

Из кола изађе повисок светло смеђ млад, витак и шармантан човек, на мене је одмах 

оставио упечатљив утисак својом пословношћу, делује врло интелигентно, мало 

говори, али све каже. Врло је одмерен и учтив, уредан и дисциплинован. Поврх свега 

елегантан. Благо ли се Данској са оваквим људима. За неколико минута се нађосме 

пред одредиштем, то је висока и уска зграда, изгледа да је то неки скроман хотел, или 

ђачки интернат, у коме ће се одигравати представа Скупа ИСИЛ-а Марта 1999.године у 

Копенхагену.  

 

Крочисмо право у рецепцију, уђох у лифт на 9 спрат, право у собу за коју сам добио 

кључеве. Пал ће ме сачекати пола сата док се ја припремим. А онда идемо колима негде 

на неко друго  место, да сусретнемо све пристигле либертаријанце. Успут ми је Пал 

објаснио да је ово регионални скуп и да неће бити много учесника. 

 

Стадосмо пред неким рестораном. Уђосмо унутра. Зачудих се, нигде нн једног госта. 

Скренусмо у један повећи сепаре, то је права сала, пред нама се као на биоскопском 

платну показа неколико спојених столова у облику подужег правоуагаоника. Спазих 

Винца Милера председника ИСИЛ-а, Мери Лу Гачер, Хуберта Јонгена и његову 

супругу, остали присутни за столом су ми били непознати. Сви су плави, међу њима се 

зацрни на дну стола глава младе жене црнке. Нема Кена Скуланда. 

 

Када смо се појавили, присутни су нас само дискретно осмотрили, људи из западних 

земаља не испољавају своја осећања. Нити љубопитљивост. Са моје стране сам пак 

слично реаговао, оценио сам да не би било примерено да се са свима рукујем, или пак 

да приђем и да се поздравим само са Винцом Милером. Онда бих то требао да учиним 

са свима.То би било претенциозно, помислих. Зато им се само свима учтиво дискретно 

наклоних, али највише у правцу Винца. Седох смирено, и ућутах. Није ми било тешко 

да немушто проценим да им се мој поступак поздрављања свидео као учтив и одмерен. 

 

Ујутру сам схватио зашто сам био позван на овај скуп.  
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Винц ми се ујутру у пролазу јавио, био је онако огроман и снажан весео и насмејан. 

Назвао ме је:`` Томиш`. То је моје име на енеглеском, као некакво тепање.  

 

Потом се право ка мени упути Мери Лу Гачер. Ухвати ме пријатељски за руку, и 

повуче у страну:`` У 12 часова ће бити скуп присутних, даћу ти реч``, саопшти ми. 

Кажем да ми се обратила са ``ти``, енглеска реч`` you``, се може превести са `` ти`` , или 

са ``ви``. Када ми се Енглези тако обраћају скоро увек то схватам као `` ви``. Тако то 

доживљавам и када разговарам енглески са Европљанима. Али са Американцима је 

обично то другачије разговарање и поимање смисла ове речи, они су много 

једноставнији и директнији, они брзо руше баријере, и брже се зближавају. Тако сам 

доживео и ово ословљавање .  

 

Мери Лу Гучер , ПАЖЉИВ ЧИТАЛАЦ ЋЕ СЕ СЕТИТИ НАШИХ ИНТЕРАКЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ПОГЛАВЉА. ОНА 

ЈЕ ВРЛО ИНТЕЛИГЕНТНА И КОРЕКТНА. 

 

ЗАТЕКЛИ СМО ПРЕПУНУ САЛУ МЛАДИХ ЛИБЕРТАРИЈАНАЦА, ТО СУ СКОРО СВИ БИЛИ СКАНДИНАВЦИ. ТО СЕ 

ВИДЕЛО ПО ПЛАВИМ КОСАМА, САЛА СЕ ПЛАВИЛА  ОД ПЛАВИХ КОСА. ВИДЕХ И ЈЕДНОГ ТАМНОСМЕЂОКОСОГ.  

 

МЕРИ ИМА ИЗУЗЕТНО ИСКУСТВО У ЈАВНИМ  НАСТУПИМА, ТО СЕ ВИДИ  ПО ЊЕНОЈ  НЕНАМЕТЉИВОЈ 
САМОУВЕРЕНОСТИ, ИЗБОРУ РЕЧИ, НАЧИНУ КАКО ИХ ИЗГОВАРА И УСМЕРАВА У СВЕ КРАЈЕВЕ САЛЕ, ОНА ВРЛО 

ДИСКРЕТНО ПРАТИ РЕАКЦИЈЕ АУДИТОРИЈУМА,  И ВЛАДА ЈАЧИНОМ И ТОНАЛИТЕТОМ ГЛАСА.  ЗАПАЗИО САМ ЈОШ 

НА СКУПУ У РИМУ ОКТОБРА ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, А ТАКО ЈЕ И ОВДЕ,  ДА ОНА ВИШЕ  НЕ ПРИЛАЗИ И ЗАГРЛИ 
СВАКОГА ПРИСУТНОГ, ТАКО ЈЕ ЧИНИЛА У ПОПРАДУ ЈУЛА 1992.ГОДИНЕ. САДА СЕ ПОНАША ДРУГАЧИЈЕ. 

 

 
Мери Лу Гачер, прв а с лева. 
 

МЕРИ ИСТУПИ СМИРЕНО ПРЕД ПРИСУТНЕ, ЦЕЛО ВРЕМЕ ЈЕ ГОВОРИЛА О МЕНИ, И ИСТИЦАЛА МОЈЕ ИЗУЗЕТНЕ 
ЗАСЛУГЕ У БОРБИ ЗА ЉУДСКА ПРАВА. ЧАК СЕ ОСВРНУЛА И НА ДАЛЕКЕ ГОДИНЕ МОГА ДЕТИЉСТВА, И РАТНЕ 

ДАНЕ, И ЗАВОЂЕЊЕ КОМУНИЗМА У ЈУГОСЛАВИЈИ.  

 
ОТКУД ОНА СВЕ ТО ЗНА? ПИТАО САМ СЕ ПОМАЛО УЗБУЂЕН ТАКВИМ  ИЗНЕНАДНИМ ПОХВАЛАМА.. 

 

ОНА ЗАСТАДЕ И СВЕЧАНО ПРОГОВОРИ: ``СРПСКИ  ЛИБЕРТАРИЈАНАЦ ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ ЈЕ ДОБИТНИК 
ИСИЛ-ОВОГ ПРИЗНАЊА `` BRUCE EVOY MEMORILA AWARD``. КАДА ЈЕ ТО ПРОГОВОРИЛА УЗЕЛА ЈЕ У РУКЕ ВЕЛИКУ 

ВИТКУ СТАТУУ ``КИПА СЛОБОДЕ``ПОЗВАЛА МЕ ЈЕ РУКОМ ДА УЗМЕМ РЕЧ. ПРЕ НЕГО ШТО САМ ОДРЖАО КРАТАК 

ГОВОР,  ОНА ЈЕ КРАТКО ДОДАЛА: `` ОН ЈЕ ДРУГИ ДОБИТНИК , ПРВИ ДОБИТНИЦИ СУ БИЛИ ВИНЦ МИЛЕР И ЏИМ 
ЕЛВУД, ЧЛАН САВЕТА ДИРЕКТОРА ИСИЛ-А.`` 

 

ПРИСУТНИ СУ ДИСКРЕТНО ЗАПЉЕСКАЛИ, САСВИМ ДРУГАЧИЈЕ НЕГО ЛИ КОД НАС КАКО СЕ ДЕШАВА У СЛИЧНИМ  
ПРИЛИКАМА. 

 

МОЈ  ЕНГЛЕСКИ НИЈЕ ТЕЧАН, УЗБУЂЕН САМ,  И ДА БУДЕМ  ИСКРЕН, ОБРАДОВАН, ОВИМ ИЗНЕНАДНИМ 
ПРИЗНАЊЕМ. У ИСТО ВРЕМЕ САМ  ВРЛО ЗАБРИНУТ, ЧУО САМ ОВДЕ ДА ЈЕ ЈУГОСЛАВИЈА  ПРЕД  ОБЈАВОМ РАТА И 

БОМБАРДОВАЊЕМ. ГОВОРИО САМ ПОМАЛО НЕРВОЗНО О НЕПОШТОВАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ, И 

ОПИСАО ШТА САМ СВЕ ДОЖИВЕО.  
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КАДА САМ ЗАВРШИО РАЗГОВОР, МЕРИ МИ ЈЕ ПРЕДАЛА СТАТУУ, И  КУТИЈУ У КОЈУ МОГУ ДА ЈЕ СПАКУЈЕМ  И ТАКО 

НОСИМ У БЕОГРАД. ПРИСУТНИ СУ ОПЕТ КРАТКО ЗАПЉЕСКАЛИ. 
 

У РАНО ПОПОДНЕ СМО ПОСЕТИЛИ ПАРЛАМЕНТ ДАНСКЕ У КОПЕНХАГЕНУ. МИ У БЕОГРАДУ ОД 1990.ГОДИНЕ 

ИМАМО ПАРЛАМЕНТ ТАКОЂЕ, АЛИ ТАМО СЕ ГАЛАМИ  И ПРЕПИРЕ, СКОРО ДА СЕ ПОТУКУ. ОВДЕ САМ ВИДЕО 
СМИРЕНЕ И УГЛАЂЕНЕ ПОСЛАНИКЕ. ОНИ СУ ТУ, НЕ ДА СТРАНЧАРЕ, НЕГО ДА СЕ БОРЕ ЗА ИНТЕРЕСЕ СВОГА 

НАРОДА И ДРЖАВЕ. МИ НА БАЛКАНУ НОСИМО  ТЕШКО БРЕМЕ МУТНОГ ВИШЕВЕКОВНОГ НАСЛЕЂА  

ОСТРАШЋЕНОСТИ И МРЖЊЕ. 
 

ЗАШТО ЈЕ ТАКО? ПА ТО ЈЕ ОПИСАНО У ТОМОВИМА ОВЕ САГЕ. 

 
НАКОН УРУЧЕЊА ССТАТУЕ, МОЈ СВАКИ МОМЕНАТ ЈЕ БИО ИСПУЊЕН. АЛИ МИ НИКО НИЈЕ ЧЕСТИТАО, СЕМ 

ГОСПОЂЕ ЈОНГТЕН, ОНА МИ ЈЕ ПРИШЛА У ХОЛУ И БЛАГО СТЕГЛА РУКУ И ПРИЈАТЕЉСКИ СЕ НАСМЕШИЛА..  

 
 

   

19-21 март 1999.године--    TOMISLAV KRSMANOVIC dobio medjunarodno 

priznanje  
    THE  BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD za 1999.godinu                  

 

 

Obavestavamo javnost  da je TOMISLAV  KRSMANOVIC , predsednik Pokreta  za zastitu 

ljudskih prava(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html),  i predstavnik ISIL Medjunarodnog 

drustva za individualne slobode, San Francisco za Jugoslaviju 

(http://solair.eunet.yu/~tom/isil.html), dobio  medjunarodno priznanje THE BRUCE EVOY 

MEMORIAL AWARD za 1999 godinu. 

 

Ovo znacajno medjunarodno priznanje je inaugurisano 1998 godine u znak secanja na 

Marshall Bruce Evoy, poznatog borca za individualne slobode i ljudska prava, osnivaca 

Libertarijanske partije Kanade, i clana Saveta direktora ISIL, San Francisco, koje se  daje 

pojedincima iz celoga sveta zasluznim za ostvarenja u oblasti unapredjenje  demokratije. Ovo 

priznanje su 1998 godine dobili Vince Miller, predsednik, i Jim Elwood clan Saveta direktora 

ISIL,a nedavno je uruceno Krsmanovicu u Parlamentu Danske u Kopenhagenu. 

 

Ovo odlicje je dodelio Krsmanovicu ISIL-International Society for Individual Liberties, San 

Francisco (http://www.isil.org) kao priznanje za njegov dugogodisnji angazman u borbi za 

demokratiju i unapredjenje ljudskih prava, i za doprinos publikovanju knjiga libetarijanskih 

autora na juznoslovenskim jezicima. ISIL  ima svoje kruzoke u oko 100 zemalja sveta, 

ukljucujuci i Istocnu Evropu i Rusiju ( ciji  su  tamosnji  predstavnici  poslanici i mocni 

politicari), i zalaze se za stimulisanje uloge trzista, slobodan  protok  ideja, roba i ljudi, za 

ogranicavanje uloge drzave i  slobodnu  utakmicu  pojedinaca. ISIL i zapadni libertariajnci su 

bili protiv bombardovanja nase zemlje i zalagali  su  se  protiv  sirenja neistina o srpskom 

narodu, za objektivno informisanje zapadne javnosti. 

 

Nas predsednik je veteran borbe za ljudska prava i osnovao je Pokret za zastitu ljudskih prava 

1975 godine u znak otpora rastu krsenja ljudskih prava, on je tada ustvrdio da  se ljudska 

prava krse masovno, i predvideo sadasnji krajnje porazni ishod. Zbog  toga  je prosao kroz 

razlicite oblike represije, ukljucujuci otkaze, privodjenja, osude za verbalne delikte, i slanja na 

prevaspitavanje u specijalne kaznene  ustanove, gde je bio  izlagan torturama. Jos nekoliko 

izuzetno prestiznih medjunarodnih  ustanova najavljuje interes za Tomislava Krsmanovica sa 

zeljom da ga predloze za njihova priznanja i nagrade. 

 

Krsmanovic je  bio  sa  razlicitih strana  osporavan, predmet  intriga i diskreditovanja, 

izolacije, do danasnjih dana pod medijskom i svakom drugom blokadom i gusenjima, bez 

ikakve podrske. Ova   nagrada   je  dokaz  da istinske vrednosti ipak u ovom slucaju 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)
http://solair.eunet.yu/~tom/isil.html
http://www.isil.org/
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pobedjuju, i potvrda je ispravnosti kursa koji  zauzimamo, ujedno je podstrek svim znanim i 

neznanim borcima da istraju. Ocigledno je da medjunarodna zajednica na ovaj nacin zeli da 

podrzi pragmaticare, umesto ostrascenih ekstremista. Krsmanovic porucuje:"Slozimo se 

umesto sto se svadjamo. Samo tako cemo izaci iz krize. Ako zelimo da menjamo  

svet, prvo treba da izmenimo sebe".  

 
Ovo priznanje ce bez sumnje izvuci nasu organizaciju i predsednika iz medijske blokade i 

otvoriti nam medijski prostor. Krsmanovic je dobio ovo znacajno priznanje za doprinos 

demokratizaciji, njemu treba dozvoliti da preko medija ostvari bolje drustvo. 

                                     za Pokret za zastitu ljudskih prava,  

 

Што је многе инспирисало да то исто учине, као што ће се видети у следећим 

поглављима и томовима.            

 

Они су у мени видели истинског либертаријанца, чак су ме повремено називали 

LIBERTARIAN  HERO. To сам више схватао као охрабривање, него ли да стварно тако 

мисле. Али је чињеница, да су били упознати са мојим страдањима због борбе за мојa 

права, чему су се искрено дивили. Или ме жалили, како ко. Једном приликом ми је 

Стiвен Браун казао у Попраду 1992.године:``Имаш дар и моћ да окупљаш око себе и 

мотивишеш, испиришеш прегаоце за корисне пројекте, познато је како си покренуо 

лавину дисидентских окупљања у Београду``.  
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УВЕЧЕ СЕ ДЕСИО ЈОШ ЈЕДАН УЗБУДЉИБ ДОГАЂАЈ, СВИ СМО СЕ УПУТИЛИ У ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕСТОРАН У 
КОПЕНХАГЕНУ, КОЈИ  ДРЖЕ МОСТАРЦИ. ЈОШ ИЗ ДАВНИХ ГОДИНА МОГА БОРАВКА У БРИСЕЛУ ( ТОМ 3), ПОЗНАЈЕМ 

КАКО ИЗГЛЕДАЈУ ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕСТОРАНИ. АЛИ ТАДА ЈЕ ПОСТОЈАЛА ``ЈУГА``,НИЈЕ БИЛО РАТОВА И 

КРВОПРОЛИЋА. САДА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ. ДА ЛИ СУ ВЛАСНИЦИ СРБИ? ЦЕЛО ВЕЧЕ НИСАМ ЗБОГ ТОГА ПРОГОВОРИО НИ 
ЈЕДНУ РЕЧ. ИПАК, СВУГДЕ СЕ ШИРИО  ОМАМЉУЈУЋИ МИРИС ЋЕВАПЧИЋА И БОСАНСКОГ ЛОНЦА, МИРИСАЛА ЈЕ 

ШЉИВОВИЦА. СЛУШАО САМ ПРЕДИВНЕ СЕВДАЛИНКЕ. ПА ЗА МЕНЕ СУ СЕВДАЛИНКЕ ОДУВЕК БИЛЕ ВРХУНСКА 

ОТМЕНОСТ НАШЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ. 

 

УЈУТРУ САМ ОТПУТОВАО ВОЗОМ ЗА ХАМБУРГ. БИО САМ ЗАДОВОЉАН. ОЧЕКУЈЕМ ДА МИ ОВО ЗНАЧАЈНО 
ПРИЗНАЊЕ ПОДИГНЕ КРЕДИБИЛИТЕТ И ПРЕСТИЖ У БЕОГРАДУ И ШИРОМ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГДЕ САМ 

ДЕЦЕНИЈАМА БИО ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉАН, И ГДЕ СУ МИ БИЛЕ ПРИКАЧИВАНЕ СВАКОЈАКЕ ЛАЖНЕ ЕТИКЕТЕ., СВЕ 

ДО НЕУРАЧУНЉИВОГ ЛУДАКА.  
 

ВАЉДА ЋЕ И ВЛАСТИ САДА БИТИ ОПРЕЗНИЈЕ?. ИПАК, БИО САМ ЗЕБЊИВ. ЈА САМ ОД 1992.ГОДИНЕ ПРЕДСТАВНИК 

ИСИЛ-А ЗА СРБИЈУ, А НАСРТАЈИ НА МОЈА ПРАВА НИСУ ЈЕЊАВАЛИ, ОНАКО КАКО САМ ЈА ТО ОЧЕКИВАО.  
 

МОЈ  КОФЕР ЈЕ БИО НА СТАЛАЖИ ИЗНАД СЕДИШТА, А ИЗДУЖЕНА ФУТРОЛА СА УПАКОВАНОМ СТАТУОМ ПОРЕД 

МЕНЕ НА СЕДИШТУ.   
 

ВОЗНА КОМПОЗИЦИЈА ЈЕ УШЛА ТАЧНО НА ВРЕМЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКУ СТАНИЦУ ХАМБУРГ, ПОМАЛО САМ БИО 

ЗАБРИНУТ КАКО ЋУ У ТОМ ОГРОМНОМ ПРОСТОРУ ПРОНАЋИ СИБИЛ.. 
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ОБРАДОВАН ПРЕПОЗНАХ ЈЕ ИЗ ВАГОНА НА ПЕРОНУ, УПРЛА ПОГЛЕД У ПУТНИКЕ КОЈИ ИЗЛАЗЕ ИЗ ВОЗА. 

СПАЗИСМО СЕ, ОНА СЕ НАЂЕ У МОМЕ ЗАГРЉАЈУ. `` ДЕЛУЈЕШ ПОМАЛО БЛЕДО И УМОРНО``, РЕЧЕ МИ. 
 

`` ИМАМО ВОЗ ЗА БЕЧ ЗА ПОЛА САТА``, УПУТИСМО СЕ НА ОБЛИЖЊИ ПЕРОН, САЧЕКАСМО НЕКОЛИКО МИНУТА , 

КОМПОЗИЦИЈА СЕ НЕЧУЈНО, СКОРО НЕВИДЉИВО ПОСТАВИ, И МИ СЕ ПОПЕСМО У УДОБАН КУПЕ. БИО ЈЕ ПРАЗАН. 
У КОМПОЗИЦИЈИ ЈЕ БИЛО МАЛО ПУТНИКА. 

 

ЋУТАЛИ СМО СРЕТНИ ШТО СМО ЗАЈЕДНО.  
 

 
 
У НАШ КУПЕ ТИХО, СКОРО НЕВИДЉИВО И УЧТИВО, КРОЧИ СРЕДОВЕЧАН ПЛАВ ЧОВЕК. СЕДЕ ПРЕКО ПУТА МЕНЕ. 

ОЦЕЊУЈЕМ ДА ЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ, ОН ЈЕ ВРЛО УЧТИВ И ПРЕФИЊЕН, ПАЗИ СТРОГО НА СВАКИ СВОЈ ПОТЕЗ. 

ДРЖАО ЈЕ У РУКАМА КЊИГУ, ВИДЕХ НЕМАЧКЕ РЕЧИ. 
 

СИБИЛ И ЈА ИЗБЕГАВАМО ДА РАЗГОВАРАМО ПРЕД ДРУГИМ.  ЋУТАЛИ СМО, ОНА СЕ НАСЛОНИ НА УДОБАН 

НАСЛОН, ПОЛАКО ЈЕ ДРЕМАЛА.. ТИХИМ ГЛАСОМ  ПИТАМ ЈЕ ДА ЛИ ЋЕМО БИТИ БОМБАРДОВАНИ? СПОМЕНУХ ЈОЈ 
НЕНАМЕТЉИВО ДА САМ У КОПЕНХАГЕНУ ДОБИО ЗНАЧАЈНО ПРИЗНАЊЕ ИСИЛ-А . ОНА МЕ ПОГЛЕДА  СА 

УВАЖАВАЊЕМ, АЛИ БЕЗ ИКАКВОГ КОМЕНТАРА. 

 
НАИЂЕ КОНДУКТЕР, ПРЕГЛЕДА ВОЗНЕ КАРТЕ, РЕЧЕ НАМ НА НЕМАЧКОМ КАДА ИМАМО У БЕЧУ ВОЗ ЗА БЕОГРАД.  

 

МОЈЕ ОЧИ СЕ УТОМ СУСРЕТОШЕ СА ПОГЛЕДОМ НАШЕГ САПУТНИКА, БИО САМ ТАКОРЕЋИ ЗАТЕЧЕН И ПРИНУЂЕН 
ДА МУ СЕ ВРЛО ДИСКРЕТНО НАСМЕШИМ. ОН МИ ЈЕ СЛИЧНО УЗВРАТИО, АЛИ САМ НАСЛУТИО ДА  БИ БИЛО 

НЕУЧТИВО СА ЊЕГОВЕ СТРАНЕ ДА СТУПА У РАЗГОВОР СА МНОМ НЕПОЗНАТИМ САПУТНИКОМ, КОЈИ  ЈЕ ПОВРХ 

СВЕГА У ДРУШТВУ СА ВРЛО ШАРМАНТНОМ ЖЕНОМ. 
 

СИБИЛА ЈЕ  ДРЕМАЛА ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ, МАЛО СЕ ОДМАКОХ ОД ЊЕ. ВИДЕХ НА КОРИЦАМА КЊИГЕ САПУТНИКА 

РЕЧ У НАСЛОВУ ``ПСИХОЛОГИЈА``. 
 

ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ СПАЗИО МОЈ ДИСКРЕТАН ПОГЛЕД КА КОРИЦАМА КЊИГЕ КОЈУ ЈЕ ДРЖАО У РУКАМА. ПОГЛЕДИ 

НАМ СЕ ПОНОВО СУСРЕТОШЕ. ТАКО ЈЕ ЗАПОЧЕО НАШ  ТИХИ РАЗГОВОРА НА ЕНГЛЕСКОМ.  
 

`` ВАША ЗЕМЉА ЋЕ У НАЈКРАЋЕМ РОКУ БИТИ  БОМБАРДОВАНА ОД АМЕРИКАНАЦА`` ПРОШАПТА ТИХО ДА НЕ 
БУДИ  СИБИЛУ ИЗ ПОЛУСНА. ВЕЋ МИ ЈЕ У ХАМБУРГУ НЕШТО ТОМЕ НАГОВЕСТИЛА СИБИЛА. У ТО НИСАМ НИКАКО 

МОГАО ПОВЕРОВАТИ. КАКО ДА ПОВЕРУЈЕМ КАДА МИ НИКО ОД ЛИБЕРТАРИЈАНАЦА У КОПЕНХАГЕНУ О ТОМЕ 

НИЈЕ КАЗАО НИ РЕЧ? 
 

СИБИЛА ЈЕ, УБЕЂЕН САМ У ТО, ЧУЛА ЊЕГОВЕ РЕЧИ, А ОНА ЗНА НЕМАЧКИ ТЕЧНО, АЛИ УОПШТЕ НИЈЕ РЕАГОВАЛА, 

ЈАСНО МИ ЈЕ СТАВЉАЛА ДО ЗНАЊА ДА НИКАКО НИ РЕЧЈУ НЕЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У МОМЕ  РАЗГОВОРУ СА 
НЕПОЗНАТИМ САГОВОРНИКОМ. 

 

ЈОШ ЈЕДНОМ САМ БИО СВЕДОК ЊЕНЕ ИЗУЗЕТНЕ ПРЕФИЊЕНОСТИ. ОНА ЈЕ ПРАВА ДАМА. ТАКВА ЈЕ  БИЛА И АНИ 
ШОВО ИЗ БРИСЕЛА ( ТОМ 3).  ПРОЧИТАО  САМ У БОНТОНУ, А ТО САМ НА СВАКОМ  КОРАКУ ВИДЕО ЗА ВРЕМЕ МОГА 

БОРАВКА У БРИСЕЛУ,  КАДА СЕ ЖЕНА НАЂЕ У ДРУШТВУ МУШКАРЦА И ЖЕНЕ, ЊОЈ СЕ ПРВО ОБРАЋА ЖЕНА, И ОНА 

СА ЊОМ НАЈВИШЕ ИЛИ ИСКЉУЧИВО РАЗГОВОРА.. И ОБРАТНО. МУШКАРАЦ МУДРО ЋУТИ , ИЛИ  ДИСКРЕТНО 
ПРОГОВОРИ НЕОПХОДНУ РЕЧ УЧТИВОСТИ.  

 

А КОД НАС ЈЕ У БЕОГРАДУ ПОРЕМЕЋЕНИХ ОДНОСА МЕЂУ ЉУДИМА, И НАРОЧИТО ПОЛОВИМА, ГДЕ ЈЕ НЕРЕТКО 
БОНТОН ИСПАРИО, ЧЕСТО САСВИМ ДРУГАЧИЈЕ. МУШКАРАЦ  КАДА СЕ НАЂЕ У ДРУШТВУ МУШКАРЦА И ЖЕНЕ 

ЧЕСТО ЗАПОСТАВИ ЊЕНОГ ПАРТНЕРА, ОКОМИ СЕ НА ЊУ, ПОГОТОВУ АКО ЈЕ ПРИСУТНА ДАМА ШАРМАНТНА. 

ВИДЕО САМ ПОНЕКАД ДА СЕ ТАКО НЕУЧТИВО ПОНАШАЈУ И ПОЈЕДИНЕ ЖЕНЕ, ОСПУ БУЈИЦУ РЕЧИ НА 
НОВОПРИДОШЛОГ. БИО САМ ПОСТИЂЕН НА КАЛИМЕГДАНУ У БЕОГРАДАУ КАДА САМ БИО СА НЕКИМ 

ПОЗНАНИЦАМА, КОЈИ СУ ПОЧЕЛИ ДА НЕУМЕСНО ДОБАЦУЈУ СТРАНИМ ТУРИСТКИЊАМА. АЛИ САМ ДОЖИВЕО 

ИСТИНСКО РАЗОЧАРЕЊЕ СА ЈЕДНОМ ИНТЕЛЕКТУАЛКОМ,  БИЛО НАС ЈЕ НЕКОЛИКО МУШКАРЦА И ЖЕНА У КЛУБУ 
УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА У БЕОГРАДУ, УЂОШЕ И СЕДОШЕ ТРИ МЛАДА СТРАНЦА ЗА СУСЕДНИ СТО. ОНА ПОЧЕ ДА 

ИМ СКОРО НАМЕТЉИВО ДА ДОБАЦУЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ И ФРАНЦУСКОМ. 

 
ЗНАМ ДОБРО ДА ЈЕ У ЗАПАДНО ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ПОТПУНО ДРУГАЧИЈЕ. УПРАВО ТАКО СЕ ПОНАШАО МОЈ 

САПУТНИК, ЗА КОГА САЗНАХ ДА ЈЕ АУСТРИЈАНАЦ, ДА СЕ ВРАЋА ИЗ ХАМБУРГА, ГДЕ ЈЕ БАШ ЈУЧЕ ОДБРАНИО 

ДОКТОРАТ СА ТЕМОМ`` ПСИХОЛОГИЈА БРАКА``. 
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МЕЂУ НАМА СЕ ЗАЧЕО  ОБОСТРАНО ВРЛО ЗАНИМЉИВ РАЗГОВОР НА ТУ ТЕМУ. ТО ЈЕ БИЛА СТРАСНА РАЗМЕНА 

МИШЉЕЊА. ЧАСОВИ ПРОЛЕТЕШЕ НЕОСЕТНО. ОН МИ РЕЧЕ НЕГДЕ У СРЕДЊОЈ АУСТРИЈИ, ДА СИЛАЗИ НА СЛЕДЕЋОЈ 

СТАНИЦИ. МИ СМО СЕ ЗБЛИЖИЛИ, УСТАНОВИЛИ СМО ДА СМО ИСТОМИШЉЕНИЦИ, ИЗМЕЊАЛИ СМО ВИЗИТ 
КАРТЕ. ВОЗ БЛАГО ЦИМНУ И СТАДЕ, ОН ЈЕ ВЕЋ ДРЖАО КОФЕР У  РУКАМА,  РУКОВАСМО СЕ, СИБИЛА СЕ 

ФОРМАЛНО НАСМЕШИ И ПОЗДРАВИ  ГА.   

 
ПРИ ИЗЛАСКУ МИ ДОШАПНУ:`` НАДАМ СЕ ДА АМЕРИКАНЦИ ИПАК НЕЋЕ БОМБАРДОВАТИ ВАШУ ЗЕМЉУ, НИЈЕ ОВО 

1914 ГОДИНА``!. 

 
НА ИСТОЈ СТАНИЦИ У НАШ КУПЕ УЂЕ НАОЧИТ МЛАД ЧОВЕК, ИЗ НЕКЕ АЗИЈСКЕ ИЛИ АФРИЧКЕ ЗЕМЉЕ. ОН ЈЕ БИО 

ВРЛО ГОВОРЉИВ, УСТАНОВИО САМ ДА ЈЕ ИНТЕЛИГЕНТАН И ЛЕПО ВАСПИТАН, ОН ЈЕ ИЗ ЈОРДАНА, ТРГОВАЦ 

АРАПСКИМ ЋИЛИМИМА. И ОН МИ ЈЕ КАЗАО ДА ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕТЕ БОМБАМА. 
 

СИБИЛА ЈЕ ЦЕЛО ВРЕМЕ БЕЗ РЕЧИ ДРЕМАЛА. 

 
У БЕЧУ СМО СЕЛИ У ВОЗ ЗА БЕОГРАД, БИО ЈЕ 23 МАРТ 1999.ГОДИНЕ. 

 

РАНО ЈУТРО. У БЕОГРАД СМО СТИГЛИ КАСНО ПО ПОДНЕ.  
 

СИБИЛА МИ ЈЕ КАЗАЛА ДА БИ ХТЕЛА ДА БУДЕ ЗА ВРЕМЕ ОВОГА БОРАВКА У МОМЕ СТАНУ НА МИЉАКОВЦУ.  

 
ПАЖЉИВ ЧИТАЛАЦ ЋЕ СЕ СЕТИТИ ДА ЈЕ ЊЕНА СТАРА И СКОРО НЕПОКРЕТНА МАЈКА , УЗ МОЈУ ПОМОЋ БИЛА 

СМЕШТЕНА У СУСЕДНУ УЛИЦУ  СТЕВАНА ОПАЧИЋА , КОЈА ИДЕ ПАРАЛЕНО СА МОЈОМ УЛИЦОМ СТАНКА 

ПАУНОВИЋА, НАШАО САМ ЈОЈ СТАН КОЈИ ПРИПАДА БОЛНИЧАРКИ,  КОЈУ ПОЗНАЈЕМ, СА КОЈОМ МЕ ЈЕ УПОЗНАСЛА 
ДЕСА МИТАНОВСКА, КОЈА ЈЕ ЗА СОЛИДНУ ПЛАТУ ЧУВА И НЕГУЈЕ. ОВАЈ СТАН СЕ  НАЛАЗИ У ОНОМ НАЈВИШЕМ 

СКРОВИТОМ ДЕЛУ КОЈИ ГЛЕДА НА ШУМУ.  

 
ЊЕНУ МАЈКУ БИХ ОД ТАДА ПОВРЕМЕНО ПОСЕЋИВАО, РАЗУМНУ И КРАЈЊЕ СКРОМНУ И ЈЕДНОСТАВНУ СТАРУ И 

ОРОНУЛУ ЖЕНУ, КОЈА МИ ЈЕ ЗБОГ СВЕГА ШТО САМ ЗА ЊУ УЧИНИО, БИЛА ВРЛО ЗАХВАЛНА. ОНА ЈЕ ВРЛО МУДРА, 

ЗНАЛА ЈЕ ЗА МОЈЕ ОБАВЕЗЕ И НИЈЕ МЕ ОПТЕРЕЋИВАЛА ДУГИМ  РАЗГОВОРИМА. А ЊЕНА НЕГОВАТЕЉИЦА ЈЕ МОЈА 
ПОУЗДАНА ПОЗНАНИЦА КОЈА СЕ О ЊОЈ СТАРАЛА НА НАЈБОЉИ НАЧИН. ВИЂАО САМ ЈЕ ПОВРЕМЕНО, ЗА ВРЕМЕ 

МОЈИХ СВАКОДНЕВНИХ ШТЊИ У ОБЛИЖЊОЈ  МИЉАКОВАЧКОЈ ШУМИ,  У ТОПЛИМ ЛЕТЊИМ ДАНИМА, КАКО СЕДИ 

НЕПОМИЧНО, СВА СРЕТНА, НА УЗДИГНУТОЈ ТЕРАСИ ШТО ЈЕ ОКРЕНУТА ЗЕЛЕНОЈ ШУМИ И ТАЛАСИМА ОЗОНА,  
КОЈИ БИ ИЗ ЊЕ ДОЛАЗИЛИ. КАДА БИ МЕ СПАЗИЛА СА ТЕРАСЕ ЈА БИХ ЈОЈ СЕ НАСМЕЈАН ЈАВИО, ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ БИЛА 

СРЕТНА. ОСЕТИЛА БИ СЕ ТАДА СПОКОЈНА И БЕЗБРИЖНА.  

 
СИБИЛА ЈЕ СА ЊОМ РАЗГОВАРАЛА ТЕЛЕФОНОМ, А МОЈА СУСЕТКА БОЛНИЧАРКА ЈЕ ИМАЛА КОМПУЈТЕР, ПА СУ 

ТАКО МЕЊАЛЕ ПОРУКЕ.КАО ШТО СМО ЧИНИЛИ И СИБИЛА И ЈА. 

 
ДОШЛИ СМО У НАШ СТАН, И НАМЕРАВАЛИ СМО КАДА МАЛО ПРЕДАХНЕМО ПА ДА ПОСЕТИМО ЊЕНУ МАЈКУ У 

СУСЕДСТВУ. ОНА НАС ЈЕ ОЧЕКИВАЛА.  
 

СИБИЛА СЕ ОДМАХ ЈАВИЛА ТЕЛЕФОНОМ , И РЕКЛА МАЈЦИ ДА ЋЕМО ЈЕ ВЕЧЕРАС, МАЛО КАСНИЈЕ  ПОСЕТИТИ. 

ЊЕНА МАЈКА ЈЕ БИЛА СРЕТНА. 
 

СЛУШАЛИ СМО ПАЖЉИВО ВЕСТИ У 19 ЧАСОВА НА СТУДИЈУ Б:. 

 

ЗАР ЈЕ МОГУЋЕ, ЈУЧЕ, 23. марта САД су прекинуле све дипломатске односе са Савезном 

Републиком Југославијом?. Као да нисам поверовао својим ушима: данас 24. марта 

почело је НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије ваздушним нападима на 

војне и цивилне циљеве на целој територији тадашње СРЈ. У земљи је проглашено 

стање непосредне ратне опасности. 

 

 

 

 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%A1%D0%A0%D0%88
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Изађох на тренутак  до продавнице, сретох сусетку, колегиницу из Галенике. `` Ми сви 

помислили да си се ти на време уклонио од бомбардовања, а ти се вратио, баш си 

родољуб``?, као да се шали, обрати ми се она. 

 

Када чусмо следећу вест да је данас 39 људи погинуло у пожару у Тунелу Мон Блан ( 

Напомена: након чега је тај тунел био затворен готово три године), запазио сам да је 

ова вест нарочито привукла  Сибилину пажњу:`` Откуд баш данас на дан почетка 

бомбардовања Југославије``? , посматрала ме је испитивачки. `` То је пожар у подземљу 

највише планине у Европи, и то баш данас``. 

 

 
Монблан. 

 

 

Да нам не куца на врата шири пожар рата? 

 

Њена мајка је седела наслоњена леђима на удобни мекани кауч, а Сибила се прибила уз 

њу као мало дете. Моја сусетка болничарка  се смешила задовољно са стране. `` Хвала 

Богу и овој доброј жени`` скоро да загрли њену неговатељицу, ``мени је овде све како 

треба. Крај је миран. ``. Онда се окрете мени: `` Господину Томиславу дугујем посебну 

захвалност, он ми се јавља и посећује ме``. 

 

Погледах забринуто Сибилу, онда сусетку болничарку, па се обратих старој жени: `` 

Данас је почело бомбардовање наше земље``. Изненадило ме је њено смирено 

реаговање: `` Већ су они из НАТО бомбардовали Босну, и то ћемо претурити преко 

главе``. 

 

Хтео сам да их припремим:`` Они могу бомбардовати и Београд, нема разлога да ми 

цивили страхујемо, на мети ће бити војни и стратешки објекти``.  

 

Сви су ћутали. 

 

Упркос почетка бомбардовања на Косову бесни истински рат. Албанци су изузетно 

охрабрени. Али је сада на Косову поред полиције и ВЈ- Војска Југославије, бивша ЈНА-

Југословенсла народна армија, а ЈНА је била изузетно опремљена и обучена.  

 

Срби су војнички народ.. Албанци су апсолутно неравнопраан противник. 

 

Ови сукоби ће још дуго трајати. Јер њих подржавају поједине велике саиле. 
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-24 МАРТ-24 ЈУНИ : НАТО  БОМБАРДОВАЊЕ БЕОГРАДА. 

 
ПРВО СУ БИЛИ БОМБАРДОВАНИ ПОЈЕДИНИ ДЕЛОВИ СРБИЈЕ. А ОНДА ЈЕ ИЗНЕНАДА  ЗАПОЧЕЛО БОМБАРДОВАЊЕ 

БЕОГРАДА.  

 
ЕВО КАКО СЕ ТО ДЕСИЛО. 

 

Било је топло мартовско вече, Сибила је за компјутером у моме стану покушавала да 

успостави интернет контакт са њеном сестром. Врата од терасе стана су била широм 

отворена.  

 

Пребирао сам догађаје у КОПЕНХАГЕНУ И  ПИТАО СЕ ШТА ЋЕ СЕ СА НАМА ДЕСИТГИ? ДА ЛИ ЂЕ НАТО АВИОНИ 

НАПАСТИ  БЕОГРАД? 

 

Од како сам у овоме стану од 1997. године, обично, од почетка марта су ми непрестано 

широм отворени велики прозори у соби, а када стварно отопли, а то би бивало у 

априлу, отварао сам широм и врата моје терасе, која је директно окренута густом 

зеленилу. Одмах изнад мога стана је Миљаковачка шума, ово је миран део Београда, 

зелене бујне гране дрвећа скоро да улазе у моју собу. Уживам у свежем и чистом 

ваздуху. Од како сам у превременој пензији 1997, сам стекао нову, врло корисну 

навику, идем на плажу на Аду Циганлију, када је топло купачи се појаве и почетком 

маја. Ја сам од тада међу првим Београђанима који налазе здравље и одмор у овоме 

језеру у ширем центру Београда.  

 

А током целе године, нарочито у хладнијим месецима, идем на оближњу малу планину 

Авалу.  

 

Лето је за мене највећа радост, понајвише због Узовнице, проводим по цео дан на 

Дрини са черенцом, или се спуштајући низ њене брзаке, пењући се по оближњим 

брдима.  

 

Радовао сам се топлом времену, унапред се уживљавајући у чари лета која наилазе. 

Сем, ако чаролију не поремети рат. 

 

У једном тренутку се десило нешто што ме је збунило и зачудило.  

 

На Београд се спуштао благ сумрак. Вече је постајало свежије. Због нечега су се нагло 

отворила повећа врата терасе, што се досада никада није на такав начин нешто тако 

десило. Ветар, помислих, и заборавих у трену. Али схватих одмах да то није био ветар, 

врата се поново затресоше, овога пута јаче. Зачух доле негде у долини, у Раковици,  

некакву благу тутњаву, као да брунда некакав камион, нешто му није у реду са 

мотором?. Или деца бацају петарде? 

 

Скоро у трену сам схватио да то није био мотор аутомобила, него да је по среди нешто 

друго. Зачуле су се некакве експлозијице у долини , опет помислих-као да се деца 

играју петардама.  

 

`` Бомбардовани смо``, зачух у исто време узбуђен глас комшије из приземља,  

Милисава, он држи малу бакалницу у суседству. Није прошло неколико тренутака 

зачуше се сирене. Чух гласове да сви треба да сиђемо у склониште, оно је у подруму. 
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Сибила је одмах окренула телефон  њене мајке. Јавила се смирено љубазна и услужна 

болничарка, казала је мирно да лифтом силазе до улаза у подрум, и да не долазимо 

сада, него када прође узбуна. Сибила замоли да чује мајку, отуда се зачу смирен глас 

старе жене:`` Хвала Богу, и то ће проћи``.  

 

Сибила ипак одјури сама ка мајци. Отпратих је до врата зграде њене мајке,а ја се врат 

их у моју зграду и сиђох у склониште. Склониште је уствари велики стабилни бетонски 

подрум. Нисам знао да наша зграда има толики подрум. Ту су се сјатили скоро сви 

станари наше десетоспратнице. Само неколико од њих поближе познајем. Зачудо, није 

било панике, чак ни страха. Али је владала неизвесност, без да је било ко и било шта 

коментарисао и нагађао, како ће се ствари даље развијати. 

 

Искупио се свет, већину као да виђам по први пут, непозната лица. Наша зграда је десет 

оспратница, у њој има пар стотина станара. Стајао сам и посматрао у непознате људе и 

жене. 

 

Из транзистора једног од присутних смо слушали вести, оне су прилично узнемирујуће. 

Погођене су некакве фабрике, креће талас загушљивог ваздуха према Београду. 

 

Присутни у подруму су били добро обавештени.``Изложени смо бомбардовању 

наводно због несупеха Преговора у Рамбујеу и тзв. Случаја Рачак`. `` Узроци су много 

дубљи``, рече неко. 

 

Узбуђен глас новинара обавештава да су погођене зграде републичког и савезног МУП, 

и аеродром у Батајници. 

 

 

-  

 

``Интервенција НАТО-а је извршена без одобрења Савета безбедности због оптужби да 

српске снаге безбедности врше етничко чишћење косовских Албанаца. Непосредан 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Operacija_Potkovica
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
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повод за акцију била су дешавања у Рачку и одбијање југословенске делегације да 

потпише споразум из Рамбујеа`` неко је тада казао у подруму.. 

 

 

 
 

 

Следећих дана многи су престали да иду у склоништа, временом је то престала да чини 

већина становника наше десетоспратне зграде на Миљаковцу у Раковици, недалеко од 

брда Стражевица, које је било скоро свакодневно и сваконоћно бомбардовано. Слично 

су поступали и станари суседних зграда, и уопште у Београду, јер су сматрали да је то 

непотребно, да не треба сваки час силазити из станова у подруме, и излазити из 

сколоништа по звуку  сирене, многи имају малу децу, или старе, болесне  и немоћне у 

домаћинству, како да силазе сваки час са виших  спратова.  

 

А вести су стизале да у Београду није било неких промашаја и погодака у зграде 

настањене цивилима.  

 

 
Авион Нато узлеће из базе Авиано у Италији. 

 

Сибила и ја смо повремено били у моме стану, или смо проводили време са њеном 

мајком. Стара жена се сећала Другог светског рата. Она нам је казала:`` Знате како је 

било за време Другог светског рата, немачке штуке су сејале смрт хиљадама 

Београђана, и нису нимало штеделе стамбене зграде, ово сада је Хвала Богу нешто 

сасвим, сасвим друго``. 

 

Смиривању и охрабривању грађана Београда, и Србије, је изузетно доприносио врло 

необичан човек, по имену Аврам Израел, начелник Центра за обавештавање из времена 

бомбардовања Србије. Зашто кажем необичан?. Овај необични  човек је сажето и у исто 

време обејктивно обавештавао шта се догађа у земљи. Наговештавао је узбуне, и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B8_.D1.83_.D0.A0.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D1.83.D1.98.D0.B5.D1.83_.D0.B8_.D1.81.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.98_.D0.A0.D0.B0.D1.87.D0.B0.D0.BA
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наглашавао престанак опасности, оглашавао се да  Београђани остану у склоништима, 

или их убеђивао да нема опасности . Ми смо сви стекли истинско поверење у Центар, 

и у овога човека. 
 

Сазнали смо да је он изузетно храбар. Постојала је реална опасност да буде 

бомбардован Центар за обавештавање у Београду, и да је и он лично мета. Наредио је 

да се испразни цела зграда Скупштине града, и остао је сам у центру. Скоро два сата је 

био сам, док се његови сарадници нису вратили. 

 

Он је стекао изузетно поверење Београђана, разуме се због умешности обављаног врло 

сложеног и деликатног задатка, али сам чуо од многих, понајвише је стекао поверење 

својим самоувереним наступом, и ведрином коју је ширио око себе, и због једне речи 

коју би изговарао на крају: ГОТОВО!   

 

Његов израз лица, гестови, речи, су постале смирујуће обележје  живота Београђана за 

та скоро три месеца страха и стрепње. 

 

 
Аврам Израел. 

 

Тако нисмо ни више никада сишли у склониште.  

 

Сваку ноћ је гађано суседно брдо Стражевица, удаљена око 2 километра  у ваздушној 

линији од мога стана. Али ми смо ипак како тако били безбедни. Причало се да се тамо 

налазе важни војни радарски уређаји дубоко у земљи, и да су зато бацали највеће и 

најразорније бомбе да неутралишу радаре. Други су опет тражили узроке 

бомбардовања Стражевице у Раковици, у некој врсти пропагандног рата повезаног са 

називом тога брда и предграђа Београда Раковица. 

 

Из дана у дан смо сазнали извесне болне догађаје. Рушени су војни објекти, а на Косову 

се разбуктавао рат између ВЈ и ОВК, које су подржавали невидљиви и недокучиви 

авиони НАТО. Београд би повремено био изложен ударима углавном ноћу, посматрали 

смо са наше терасе у мрачно небо, авионе нисмо видели, али су сјактали рефлектори 

противавинске одбране, дакле нисмо видели авионе, али смо видели како из неба плове 

ракете, лебделе су као огромне вијугаве аждаје, као да иду на нашу зграду, па би 

скренуле негде другде. Понекад би смо чули експлозије. 

 

Занимљиво, безбедоносне Милошевићеве власти наставиле су и за време бомбардовања 

повремене опструкције рада на моме компјутеру. Дали зато што обавештавам шта се 

догађа у Београду? Они су неуморни. 
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11 априла је у Београду убијен новинар и власник дневног листа "Недељни 

телеграф", Славко Ћурувија. Држава је преузела опозиционо гласило Б 92. Чуо сам од 

комшија бивших колега из ИЦН Галеника, чији је власник постао Милан Панић (том 3), 

да ће му сарадници СПС и Милошевића отети Галенику, будући да  је поданик 

Америке која бомбардује нашу земљу. 

 

Упркос апсолутне надмоћности НАТО, ВЈ и држава су поступали смирено и 

професионално, наша земља има вековна искуства у вођењу ратова. 

 

Али ово није ни Први светски рат, нити Други светски рат. Ово је нешто сасвим друго. 

Непријатељ је не само невидљиви него и недокучив, нема га на копну, ово је рат ``en 

distance``, ракете ВЈ не могу да оборе авионе који лете на висини од 10.000 метара.  

 

``Руси не смеју од Амера да нам дају модерније ракете,` чују се коментари.  `` 

Американци најстрожије пазе да не дође до копненог рата, они то раде елегантно, само 

једном су се заглибили у Вијетнаму``, и то се истиче. 

 

Ипак, било је и цивилних жртава, 12 априла је НАТО погодио воз на мосту 

у Грделичкој клисури, погинуло 14 цивила. 1 априла  НАТО гађао албанске избеглице 

код Ђаковице - 73 погинула.  

 

15 априла је погођена Азотара и Петрохемија у Панчеву, у ваздух испуштена велика 

количина по здравље штетних материја. Дали ће отровни облак доћи до Београда?. 

 

 
 

Сада се легало у кревет касније  него ли раније, сан је био опрезнији, будило се чешће, 

али се зато спавало ујутру дуже. Бомбардовања су се обично дешавало увече, то јест у 

позним ноћним сатима. Али је понекад грмљавина почињала и раније. Само би се 

сирене зачуле и усред дана, телевизија је јавила прелетање авиона. 

 

Није било на тв и радију уобичајене реторике, непријатељске  анти-америчке, анти-

натовске, само је речено "прелет авиона". 

 

Неме страха, поготову не панике. 

 

Наш измождени, осиромашени и остарели народ, поврх свега частан и херојски, тада 

није мрзео никога.  

 

Али сам поносан да кажем да су Срби кроз историју били увек племенити, поготову као 

војници. Никад нису чинили насиље према цивилима, односили су се према 

заробљеницима уз стриктно поштовање међународних конвенција, никад нису 

понижавали друге народе, нити силовали жене поражених непријатеља. А ово што се  
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десило од почетка ратова на Косову и у Босни, о гласинама да су Срби силовали 

Албанке на Косову,  и Муслиманке у Босни, питам се колико су то стварно приче, које 

су чињенице?. Није немогуће, комунизам је изменио душу балканских народа. Све је 

могуће.  

 

Мој мудри школски друг Деја Вујинић ( томови 1, 2, 3 и 4), ми је недавно казао у 

Београду:‘‘ Није немогуће, можда су и Срби силовали, то би било по први пут у 

историји да се српски војник понаша нечасно и кукавички. Разуме се ако је то све 

тачно?. Деценијски комунизам је изменио психу људи, ово је суров рат опасно и 

подмукло позавађаних сучељених војски, а ми знамо да је поредак послао на ратишта 

бројне пацијенте психијатријских болница, наркомане, алкохоличаре‘‘.  

 

На то се надовеза Света Ћук ( томови 1, 2, 3 и 4):‘‘ А што су примитивни Албанци на 

Косову кукавички и систематски кроз историју силовали незаштићене Српкиње, ни 

речи. Није тешко препознати да је у овоме рату неко злоупотребио душевно уздрмане 

српске младиће, гурнуо их да тако недолично поступају, да тако унизе лик Срба, и да 

их још више оцрне и сатанизују у свету‘‘. 

 

И ја се умешах:‘‘ Члан наше организације Милош Червени, Словак из Баната ( подаци 

идентитета су измењени), је спашен од нас из азила за умоболне, где је био због 

критике званичне политике. Он је пре смештаја у болницу био врло смирен и 

уравнотежен, али после неколико месеци отуда је изашао измењене личности. Био је 

неколико година на ратиштима код Осијека и Вуковара, када се вратио срео сам га. Све 

ми је испричао. Иако јако душевно оштећен, ипак остао врло способан и стручан као 

аутомеханичар, је био наименован за  команданта тенковског батаљона. Поверио ми се: 

отуда крене хрватска пешадија, ми смо их косили, падали су као плева. Казао ми је да је 

био уцењен од Туђмана са 100.000 марака. ``Зашто си то чинио``?, питао сам га 

зачуђен, јер сам га познавао као племенитог и смиреног човека. ``Морао сам, иначе би 

ме убили пред свима.‘‘. ( Сетих се, са овим Словаком је тада био Босанац са Романије, 

млад и снажан, личи на вука, и он ми је испричао врло занимљиве причице:`` Били смо 

негде високо на Тари или Звијезди, доле испод нас врлети обрасле стењацима и 

беспућима, дубоко негде доле сјакти кањон Дрине дубок преко 1.000 метара, нападали 

нас муџахедини, јурили смо ка њима ивицом бездне провалије, први који је био 

наједном посрну и полете право у провалију, видех му ноге како нестадоше између 

стењака провалије,  као падобранац када искочи из авиона, сви ми пођосмо као по 

команди, као хипнотисани, право за њим, сви скачемо у амбис, у провалију којој се не 

види дно, полетох и ја, не знам шта ми би, али се ухватих у лету за грану дрвета 

израслог на окомитом стењаку и љуља се гранама над невидљивим дном провалије. 

Успех се са ње на дрво, па на следеће дрво, па се ухватих за корења дрвећа и некако се 

вратих на стазу у стењаку. Неки моји другари се окрвављени и поломљених удова 

пентрају, јаучу, већине нема, нестали су у бездну``. Овај жилави и несаломљиви 

Ромаијац ми је испричао и овај ратни догађај:`` Кретох војним џипом од Устипраче на 

Дрини ка Жепи, неиспаван, шта ми би, задремах, настаде прасак, схватих да сам  

заспао, џип преврћући се лети у  провалију поред џаде, ухватих се чврсто за држаче, 

џип удари о тло, и застаде, преврте се на кров, точкови су се окретали у ваздуху. Видех 

мој кук изокренут, нога стоји негде са стране, као да је отсечена. Из ране на глави поток 

крви. Ноћ ледена, децембар, пуца дрво и камен од мраза. Измрдах се ненако држећи 

рукама делове свога раскомаданог тела, бауљам узбрдо окомитом страном да изађем на 

пут, туда пролазе војна возила, начовечанским напорима се испнем некако до ивице 
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пута, онда клизнем наннже поново. Тако неколико пута. Зачух псе луталице, осетили 

крв, приближавају ми се. Једва се испех, и легох на сред пута, наиђе војно возило, и 

покупи ме ``. Тај Романијац је тада стајао преда мном јак и чврст као стена, као да му 

никад није било ништа. Он ми је једном приликом узвикнуо у пролазу на Зеленом 

венцу:`` Ово је био најпрљавији рат. Заспасмо нас неколико бораца, били уморни, топао 

мајски дан, а падале кише, земља влажна, подобијаше запаљења плућа, били су 

избачени из строја``). 

 

Да ли је тачно да је 27 марта Противваздушна одбрана Војске Југославије оборила 

изнад села Буђановци невидљиви амерички авион Ф-117А.? , слушам ову недоумици са 

различитих страна? А 17 априла је бомбардована Батајница. Пострадало двоје деце. 

 

Крајем априла је Београд био изложен јаким, ваздушним ударима. 21. 4. - 

Бомбардован Пословни центар Ушће ("ЦК") и избегличко насеље у Сурдулици. 

22 априла је погођена резиденција председника СРЈ на Дедињу.  Слободана 
Милошевића у Ужичкој 15 у Београду. Није било  повређених. Зграда је 

уништена до темеља. 

 

Нарочиту узнемиреност и жалост је је изавало бомбардовање  23 априла, када су НАТО 

авиони гађали зграду Радио-телевизије Србије у центру Београда. Погинуло је шеснаест 

радника телевизије. 

 

`` Зато да ова телевизија не напада НАТО``, чух. 

 

Сибилина мајка је цело време била расположена, она је адвентисткиња, са нама је 

разумно разговарала. Али јој се пореметио сан. Започела би да разговара, а онда би 

настало муцање. Повремено би се помало губила. Њена неговатељица нас је позвала у 

страну објашњавајући нам да на стару и болесну жену лоше делују бомбардовање и 

сирене. 

Нас двоје смо дању шетали по шуми, упркос  сирена и знакова за узбуњивање, који би 

нас повремено тамо затекли. Имали смо намеру да посматрамо како ракете пикирају на 

брдо Стражевицу. Чим би засвирале сирене брзо би полегали између борова, у рупе у 

шуми обрасле травом. Ипак, нисмо толико бринули што су се у шуми скривали војници 

са ратном техником, виђали смо их како долазе насмејани до камиона и тенкова  

закамуфлираних дубоко у шуми, окићени зеленим гранама и травама. Јер су у 

непосредној близини густо насељеног Миљаковца 2.  

http://sh.wikipedia.org/wiki/21._4.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Једно јутро смо пошли у ранију шетњу шумом, недалеко од малог боровњака су нас 

срела два тајанствена мушкарца, пришли су нам дискретно и учтиво:`` Не можете у 

шуму, тамо, међу борове су пале ноћас две ракете, нису експлодирале``. 

29 априла је бомбардована зграда РСУП-а ( Републичког секретаријата унутрашњих 

послова Србије). Том приликом је разорена супермодерна ново саграђена  зграда 

психијатријске болнице преко пута зграде РСУП-а Србије, такозвани злогласни 

Губеревац. Увек када бих пролазио аутобусом од правца Новог Београда и Сава центра 

ка  Франшу или Ауто команди, ова новосаграђена супермодерна зграда болнице 

аеродинамичних линија, ми је бола очи. Боравио сам пар дана у овој болници јуна 1975 

године (  том 3), услови живота у овој болници су били сурови и понижавајући. Са 

мном је туда пролазио један бивши пацијент ове болнице, гледајући сумњичаво и 

разжалошћен у нову зграду ми се обрати:`` Споља гладац, унутра јадац``.  

Овог Потемкиновог села југословенске  психијатрије више нема! Разориле су га бомбе 

НАТО! 

 

Једне друге ноћи су се затресли зидови, десио се земљотрес ( касније смо сазнали у 

Мионици).Ћутали смо. 

2 маја јединице југословенске ПВО су срушиле амерички ловац-бомбардер F-

16 крај Београда. Пилот је био спашен од стране спасилачких екипи америчке војске. 

Слушали смо на телевизији о рату на Косову. Како је могуће да спасилачка екипа 

америчке војске буде у Србији?  

7 маја авиони НАТО су бомбардовали кинеску амбасаду у Београду, убивши при том 

три службеника амбасаде и ранили још двадесет. Вероватно су били убеђени да се тамо 

укривају високи државници земље. 

Ове ноћи се десило нешто помало опасно по нас двоје и по наше суседе у оближњим 

улицама. И то по први пут од почетка бомбардовања. 

 

У поноћ смо 26 маја легли у кревет, раније него обично, да се испавамо. На 

телевизијским екранима смо пре тога растужени посматрали соло тачку групе младића, 

скоро помршавих дечака, док су се пењали једни другима на рамена, да тако направе 

високу кулу од њихових тела, одјекивала је врло меланхолична мелодија, која је у исто 

време била на свој начин лепа и ритмична, али је изазивала тугу и жалост: 

 
Ој Косово, Косово, земљо моја вољена, 

Земљо славних витезова Лазара и Милоша! 

Србадија кличе цела: не дамо те Косово! 

То је наше увек било, од давнина остало! 

Ој Косово, Косово, земљо моја вољена, 

Земљо славних витезова Лазара и Милоша! 

 

Неко би могао помислити да један оваква мелодија о најсветијем делу Србије, у време 

када се тамо води неравноправан рат, би могла имати за циљ да охрабри народ Србије и 

да га мотивише да брани своје земље.? Утисак је за Сибилу и мене био сасвим 

другачији, младићи нису били снажни и полетни, него анемични, или скоро кржљави, а 

меланхолија песме је наговештавала мирење са губитком српске свете земље.  

 

Можда други не доживљавају ову песму тако као ми?  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/F-16_%D0%A4%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/F-16_%D0%A4%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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За нас су сирене и хук летећих ракета постајали сваконоћна врста помало морбидне 

забаве. Ракете су након оглашавања сирена изненада наилазиле однекле, чини ми се од 

запада, њихале су се у ваздуху као велики дуги змијасти рептили. Муку нам све више  

 

причињавају јако намножени комарци. Обично их запрашивањем из авиона уништавају 

много раније, сада авиони не могу да полете. Од комараца не може да се спава. 

 

Али се испоставило да је та ноћ била најделикатнија од свих досадашњих. Нас двоје 

делимо поширок кауч.  

 

Али ја бих уживао да када је топло, разастрем по поду све до улаза на терасу, повећи 

мекан и подебљи душек. Тако сам учинио и ову ноћ.  

 

Сибила је стајала поред мене и посматрала пажљиво шта радим. Одмакла се и загледала 

у велику масивну дрвену полицу препуну свакојаких књига, уграђену у врата која деле 

собу и кухињу. Која се уздиже баш изнад простртог душека. Онда се загледала у 

прозоре, и стаклена врата терасе, који су тако близу лежаја на поду, сви баш изнад моје 

главе и тела. 

 

Заспао сам чврсто. Осетио сам да се прибила уз мене, повела ме као мало дете за руку 

ка каучу:`` Дођи да будемо заједно``. 

 

 
 

Затим смо зачули страховиту грмљавину, пришли смо тераси и прозорима,  

било је ведро небо обасјано светлошћу рефлектора и ракета, видело се као усред дана. 

Право ка нама је се њихала дугачка ракета, она ме је врло енергично и брзо повукла на 

кауч, који је најудаљенији и најсигурнији кутак собе. Зачула је се страховита 

детонација, као да је бомба ударила директно у нашу десетоспратницу. Прибили смо се 

уза зид собе на који је наслоњен кауч. Запраштала су стаклена окна на прозорима и 

вратима терасе. Зачуо се у соби врло јак тресак, помислио сам бомба нас је погодила?. 

Истога момента сталажа са књигама на зиду са друге стране собе удаљена неколико 

метара од нас, је уз снажан тресак полетела на земљу, притисак ваздуха изазван врло 

блиском и врло јаком експлозијом који је оборио, је био тако јак, да су врата између 

кухиње и собе попустила, оборила су полицу на под собе, на душек, књиге које су у њој 

биле су излетеле тквом брзином, да се то није ни видело, и сручиле се на под, само смо 

видео празне рафове полице која је падала на под собе.  

 

А гломазна сталажа је сада прекривала душек на коме сам малопре спавао. 
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Да сам остао на душеку био бих озбиљно повређен, можда и смртно? Сибила ме је 

спасила, као да је провиђење навело да ме позове да отуда дођем у кревет са њом?  

 

Врло снажан талас ваздуха нас је скоро оборио на под. 

 

Зар је могуће да смо погођени? 

 

Ћутали смо збијени једно уз друго. Шта ће се даље дешавати? Да ли смо погођени 

директно, или је ракета пала негде у близини?  

 

Утом је у соби реско зазвонио телефон. Телефонирање у позне сате је за мене истински 

мали стрес, није ретко да тада сазнам за неки тужан, или понекад трагичан догађај.  

Иако сам претпостављао да је то Сибилина мајка, са зебњом сам подигао слушалицу. 

Отуда се чуо смирен, али врло јасан глас:`` Госпођи је лоше, изгледа да је се 

шлогирала``.Сибила узе слушалицу из мојих руку:`` Одмах долазимо``. 

 

Сиђосмо из међуспрата на ком се налази стан, била је месечина, светло као усред дана. 

Сада је завладало затишје, било је мирно, владала је скоро апсолутна тишина. Пред 

нама се указао необичан и врло тужан призор, свугде по бетону испред свих зграда су 

по тлу разасуте тоне и тоне полупаног стакла са расклиматаних прозора и тераса. Неки 

полупани прозори су ландарали на промаји. Кренусмо ка стану у суседној улици 

Стевана Опачића, брзамо благом узбрдицом.  

 

Кроз ваздух је нешто засвирало и зафијукало, и све се више приближавало нашој 

згради, видели смо мало светлеће издужено тело, ишло је право ка нама. Повукао сам је 

снажно за руку, склонисмо се брзо иза зида оближње бараке, испружисмо се хитро по 

хладној  трави. На неколико метара од нас одјекну туп ударац нечега у земљу, али без 

експлозије. ( Када се све мало смирило, станари зграде су ујутру установили да је то 

била експлодирана, али нераспаднута противавионска  граната, која је залутала у наш 

кварт. Да је мало промашила и ударила у прозоре зграда, направила би велике штете и 

угрозила животе људи, срећом то се није десило). 

 

За пар минута смо већ били пред болесницом. Њена мајка је лежала нема и непокретна 

на каучу. Зенице и очи су јој се покретала. Гледала је дубоко потрешена, и са 

неизмерном љубави у своју ћерку, која је дошла из далека, да буде са њом у овим 

тешким тренуцима. 

 

Њена племенита неговатељица, каква случајност, и она је адвенткисткиња, нам  се 

обрати:`` Ноћас су гађали војна складишта недалеко одавде на врху шуме. Бомбе су 

пале на две три стотине метара одавде, све прозоре у околним улицама је поломио 

ваздух настао експлозијом``. 

 

`` Значи, наши прозори су због тога поломљени``, као да се нечега досети Сибила.. ( 

касније смо сазнали да у овом делу Београда нико није настрадао нити био повређен). 

 

Поново засвира сирена, да би се одмах зачула потмула тутњава авиона, видело се да 

лете брзо као муње по губећем звуку, који су надлетали, и пикирали, рефелектори су 

засијали небом и зачула се стидљиво противавионска артиљерија. А одмах затим су се 
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виделе ракете, као неки светли ваљак који иде небом ка циљу, и опет право према 

нашем кварту. 

 

Спас за њену мајку је ургентни смештај у болницу. Такорећи минути су одлучивали о 

њеном животу. Највећа трагедија је да се неко сада разболи. Нигде аутомобила. Нико 

не би из зграде пристао да рескира живот и да вози сада кроз нођ пуну ужареног челика 

и ватре, поред места бомбардовања, касарни и државних установа. Нимало се нисам 

плашио за личну безбедност, иако сам знао да возило, ако га нађем, мора до клиника у 

центру града проћи кроз делове града где највише падају бомбе. Ко ће на то пристати? 

Морална обавеза да се спасе један људски живот и смање патње старе и болесне жене, 

су ми дале натчовечанску снагу. Сибила је цело време упрла у мене очи, питајући се 

шта да радимо.? 

 

`` Морам по сваку цену наћи возило, идем доле у широку Борску улицу, да нађем било 

шта.  Чекајте ме, морам нешто наћи`. Изјурих из стана без да Сибили дам могућност да 

било шта каже. 

 

Напољу је севало и одјекивале су детонације, као ретко када дотада. Сишао сам у моју, 

мало прометну улицу Станка Пауновића, да зауставим било које возило које наиђе, 

стаћу пред њега, па нека ме згазе. Нигде никаквих  кола у мојој малој улици, сиђох у 

широку градску артерију Борску улицу, нигде таксија, амбуланти, улицом из даљине је 

јурио према мени  сумануто аутомобил великом брзином, као помахнитао, помислих 

човек се негде жури због нечега неодложнога. То је био полицијски аутомобил.  

 

Енергично излетех испред возила.Били су принуђени да снажно прикоче, реско 

зашкрипаше кочнице, зауставише се. Рекох им о чему се ради, унутра спазих два 

снажна млада милиционера. Одмах  заврнуше волан, стадоше пред зграду, изађосмо 

сви, право у стан на спарту. Сибила нас је посматрала љубопитљиво, онда се 

обрадовала.  

 

Млади и снажни полицајци ставише сироту старицу у повећу плетену жућкасту 

наслоњачу, право у лифт, па је некако сместише на задње седиште повећег аутомобила. 

Сибила је узе за руку, и стави јој другу руку нежно на главу. Кретосмо. "Возите што 

брже можете у Клинику Свети Сава код Железничке станице, тамо прихватају старије  

оболеле од можданог удара", рекох им.  

 

Почеше да се дошаптавају куда да иду, преко Дедиња, или преко Бањице, свугде је 

опасно, јер управо бомбардују оба кварта, тамо су државне установе и касарне. Обојица 

су ипак запевушила, безбрижно, и весело, као да се ништа не дешава, изгледа да их је 

све то бескрајно забављало, један је викао:" Нека пуцају, пуцајте, ми радимо свој 

посао", говорио је пркосно небу и невидљивим авионима и пилотима горе, запева из 

свег гласа веселу народну песму. Кренули смо кроз најбомбардованији део Београда, и 

у најгоре време. Али је ризик вредео, јер се радило о  спасу људског живота, јер се 

видело да ракете падају управо тамо негде у шикаре баш куда ми идемо, није се могло 

заобилазити. Гледао сам кроз прозор возила, видео сам ракету како лети као неко 

страшило, аждаја, светелећом главом истурена напред, прво се мало уздиже, лелуја, 

онда лети хоризонтално, а онда се почиње да спушта и устремљује на свој зацртани 

циљ. Да би потом одјекнула експлозија. Стигли смо на Бањицу, видех отпозади кроз 

стакло Војну  медицинску академију, нешто пре ње зграду Полицијске академије.  
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Милиционери завикаше из свег гласа:" Скрећи удесно.". Али тамо је се морало проћи 

поред касарни на Бањици, а и лево су биле касарне. "Дај гас право", повика један. 

Држали смо жену која није могла ништа да каже. Убеђен сам да је све схватала. 

Повремено би клонула главом и губила свест. Ауто је јурио великом брзином пустим 

улицама, нигде никог, ни возила, ни људи, све мрачно, ни семафора, Београд је био 

аветињски град.  

 

Сибила ме је тада врло зачудила када је казала:" Бог је предвидео смак света, прорадиће 

вулкани и земљотреси и сву земљу уништити, молимо се Богу да нас спасе". Гледао сам 

је као у неко непознато биће. Никад није била таква. Да ли је ја тек сада упознајем?  

 

За неколико минута стигосмо на Славију, још неколико метара низбрдо поред зграда 

Генералштаба стигосмо  пред жељену клинику`` Свети Сава``, преко пута улице су 

биле касарне. Само што смо отворили врата кола, проломи се  експлозија, тај осећај је 

тешко описати, ваздух и звук су нас скоро оборили  на земљу. Снажни милицонери са 

столицом у рукама у којој је била несретна жена су стајали сигурни у заклону. Никога 

нема да отвори, најзад се појави једна крајње усплахирена болничарка, рече строго и 

кратко:" Возите је горе у Ургентни центар". То је неколико стотина метара узбрдо. 

Натраг у кола и право тамо.  

 

Невероватна коинциденција, поново страховита експлозија на наше очи се сруши 

фасада једне од зграда Генералштаба ВЈ ( ЈНА) на углу Немањине и Кнеза Милоша 

улице. 

 

Најзад смо жену увели у ову клинику где су је примили. Милиционери су брзо носили 

велику наслоњачу. Сибилина мајке у наслоњачи оклембесила руке, избечила очи, и 

полуотворила уста. Била је мртва. Мислим да је издахнула пред зградом Генералштаба 

ЈНА. 

 

Лекари су само могли да  констатују смрт. ``Тело ће бити у мртвачници,  јавите се за 

неколико дана``. 

 

Милиционери су одбили наш новац, и било какву захвалност. Отишли су снажно нам 

стиснувши шаке, изразивши саучешће Сибили. 

 

Остали смо захвални. 

 

Имам врло лоша искуства са полицијом. Ови су сасвим другачији. Као да су са неке 

друге планете?. Ипак, заједничка страдања мире људе. 

 

Позна ноћ, али светла од рефлектора. Налазимо се у центру Београда, до стана у 

Раковици на Миљаковцу, има неколико километара. Како се вратити кући? `` Наћи 

ћемо неко возило``, кажем јој, иако знам да такво возило нећемо наћи.  

 

``Идемо пешке``, она предложи, што ја прихватих без речи. 

 

`` Идемо бившом улицом Маршала Тита до Славије, па онда Булеваром ЈНА до 

Аутокоманде, па даље до Бањице, па онда ка Канаревом брду, и Миљаковцу, туда је 

мирније, нема значајних циљева за бомбардовање``. 
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Кретосмо умереном брзином хода. Прођосмо Славију, стигосмо до Аутокоманде. Небо 

се поново засјактало, чуле су се сирене, одјекивала су брундања удаљених детонација. 

Када смо стигли до Аутокоманде, уместо да кренемо мирнијим Булеваром ЈНА, она 

захтева да идемо узбрдо ка Болници `` Драгиша Мишовић`` и Железничкој болници, па 

лево ка  ВМА-Војној медицинској академији, баш онуда куда смо малопре довезли 

њену мајку. А то је врло  рискантна маршрута, са свих страна су касарне, војне 

установе, срце државе.  

 

Да ли је она свесна куда жели да идемо? Да се у њој није због нечега пробудио 

самоубичаки инстинкт, запитах се, сећајући се шта је малопре казала ( `` Бог је 

предвидео смак света, прорадиће вулкани и земљотреси и сву земљу уништити, молимо 

се Богу да нас спасе``). Она никад тако нешто није раније изустила?. То су 

адвентистички цитати из Библије, а она је адвентиста. 

 

Када кренусмо у сусрет неизвесним деловима улица, питао сам се шта треба чинити ако 

бомба удари у касарну, поред које ћемо баш пролазити, она застаде и погледа ме право 

у очи:`` Када смо били испред зграде Генералштаба, баш када је погођена бомбама, 

спазила сам да је моја мајка окренула са напором очи, и да се загледала у пламтеће 

рушевине. Мој отац је био частан и лојалан официр ЈНА, зато је тако гледала у 

разрушени Генералштаб. После тога је склопила очи заувек``, Сибила је уздахнула, док 

су јој очи благо сузиле.  

 

-  

Зграда Генералштаба ЈНА у Београду. 

 

Већ ми је објаснила да је њен отац Словенац био у врсти немилости код његових 

Словенаца, као србофил, а да су га у војсци гледали помало са подозрењем, јер је 

Словенац. Приближавајући се аветињски празним касарнама, опет ме је 

изненадила:``Верске заједнице, које власти називају сектама, и против којих се боре, 

управо пуне саме власти. У верским зјњдницама је далеко заступљеније присуство 

мањинских народа, него ли у укупној популацији``. Она ми је на то већ једном скренула 

пажњу. Поново рече оно што сам већ чуо:`` У овим црквеним заједницама нађу мир 

кога нема ван њих, ту их нико не узнемирава или кињи. Ти несретници су убеђени да 

их поредак прогони затро што нису Срби, а то није тачно, већина је угрожена без 

обзира на веру и националност``.`` А поредак прогони поједине адвентисте и Јеховине 

сведоке, мотри на верске заједнице јер наводно осипају редове православних верника. 

А није у стању да прозре да ирационалном тиранијом снажно јача број припадника 

ових цркава``, закључих. ``Потпуно си у праву``, кратко се сложи. 
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Пролазили смо убрзаним ходом поред касарне, недалеко од Болнице `` Драгиша 

Мишовић``, када се крене ка ВМА и Бањици. Ноћ није била потпуно мрачна, 

повремено би кроз облаке провирио модри и сјајни месец, осветљавајући десно од нас 

иза ограде огромне војне касарне . Биле су потпуно празне, као напуштени библијски 

град на дну неког давно исушеног мора, нигде никога, нити страже на улазу, ни возила, 

ни светлости. Касарне су се модриле, као беспомоћне поражене армаде. Овај рат је 

чудан. Удара из неба, са висине где наша артиљерија не може да их  погоди. Причини 

ми се да се лопови ушуњавају да све покраду. А они би то могли, јер тамо нема никога.  

 

Нити их видиш, нити се са њима бориш на земљи, а поразе те! 

 

Са леве стране поред нас се појави зграда Амбасаде Данске, замандаљена, нигде 

никога. Изгледа да су и стамбене зграде испражњене, нигде човека, нигде светла у 

становима. 

 

Зачу се сирена, делује депресивно. Људи су и без бомбардовања у тешким бригама, 

депресија је епидемијска. Изнурени и осиромашени, најмање наоблачење би већину 

претварало у депресивне метеоропате. А сирена их дотуче. `` Ако крене ракета, 

пређимо одмах улицу, и лезимо иза зида неке стабилне зграде``, рекох гласно јер су 

снажне детонације онемогућавале нормалан разговор. Али се тргох, био сам пребрз, и 

тамо су касарне и војне установе. Небо запараше снажни рефлектори, зачуше се 

некакве пуцњаве, вероватно противавонска артиљерија, сјајан бљесак заслепи наше 

очи. Одјекну у непосредној близини страховита детонација. 

 

Сибила ме ухвати за руку, дрхтала је, сузила, вероватно због мајке. Погледах је у очи, 

па она је тихо плакала не само због мајке, него и због сестре, због оца, због изгнанства. 

Због нас. А око нас је бубњало и севало, као да је смак света.  

 

 
 

Опет ме је изненадила, никад није била таква. Стаде испред мене и загрли ме. Плакала 

је на моме рамену. `` Један мали незаштићен народ разарају, без икакве његове стварне 

кривице, каква свирепост и нехуманост``, скоро да је ридала. 

 

Из непосредне близине, чух њене речи испрекидане детонацијама. Она се сада нимало 

није плашила смрти. Вукла ме је право у пламен. Потсетила ме је на самоубице и на 

самоспаљивање. Видео сам једног таквог самоубицу на Тргу републике, који се 

самоспалио.  
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Ходајући право између касарни, рецитовала је високо уздигнуте главе, познате стихове 

Жака Превера о Барбари, надахнуто, као истинска глумица у позоришту, на савршеном 

француском језику, гласом је надјачавала ужасну ноћ. Она, Адвентисткиња,  је била 

краљица ове Ноћи Армагедона: 

 

 
 

¨Rappelle-toi Barbara 

N'oublie pas 

Un homme sous un porche s'abritait 

Et il a crié ton nom 

Et tu as couru vers lui  

Ruisselante ravie épanouie 

Et tu t'es jetée dans ses bras 

Rappelle-toi cela Barbara 

 

N'oublie pas 

Quelle connerie la guerre 

Qu'es-tu devenue maintenant 

Sous cette pluie de fer 

De feu d'acier de sang 

Et celui qui te serrait dans ses bras 

Amoureusement 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant 

Oh Barbara 

Mais ce n'est plus pareil et tout est abimé 

C'est une pluie de deuil terrible et désolée 

Ce n'est même plus l'orage 

De fer d'acier de sang 

Tout simplement des nuages 

Dont il ne reste rien. 
 

( Превод на српски:  
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Један човек испод неке капије, заклоњен 

викнуо је твоје име, Барбара 

а ти си потрчала њему по киши 

покисла, озарена, очарана 

и бацила си му се у загрљај 

 

Ох, Барбара 

велика је свињарија тај Рат и шта је са тобом 

сада под кишом од гвожђа, ватре, челика, крви 

А онај који те је стезао у загрљају, заљубљено 

да ли је умро, нестао или је још жив 

Ох, Барбара 

Али није то исто, јер све је порушено 

То су само посмртне капи кише, ужасне и очајне 

А није ни онај потоп кише, гвожђа, челика, крви 

већ просто киша из облака који нестају као пси 

као пси које доноси водена струја  

од које није остало ништа. 

 
 

-  

Полако је свитало. Кровови Београда су се димили. 

Касарне смо прошли, и ВМА. Приближавали смо се високим зградама Бањице. 

Стала је испред мене, у моје очи су се упериле њене плаве очи пуне суза, била је 

потрешена:`` Прогоне те јер си човек``. Опет ме је загрлила и рекла у лице из 

нeпосредне близине:`` Ти си најбољи од свих. Ти си сваког трена у моме срцу. Имаш 

много непријатеља овде и ван земље, али знај да имаш и врло моћне заштитнике``.  
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`` Ово бомбардовање је нова балканизација,  тако је било вековима``, окрећем  јој се док 

брзо корачамо наспрам запаљене зграде Полицијске академије. Она истог трена 

одговори:`` Нашим примером застрашују друге. Да виде како ће проћи ако се 

супротставе ``, њене речи заглуши нова сирена која је оглашавала још једну мору ове 

ноћи. 

Док је све тутњало око нас, испруживши се у трави наспрам високих зграда на Бањици 

узбуђени смо разговарали. Сибила:`` Срамна улога нам је дата  да будемо међународно 

страшило, као оне крпе по  моткама у њивама наших сељака у Банату, а били смо тако 

самоуверени, слављени од тих моћника као најдемократскији у Источној Европи``. Ја: 

`` Живимо у време брзих и неочекиваних промена, светски миоћници су зацртали да се 

распадну СССР, ЧСР и Југославија , ови овде су им у томе сметња``. Сибила:`` Шта би 

рекао на ово Тито да је жив, зато је и нестао, он не би ово дозволио``. Ја:``Они су и 

довели комунизам у нашу земљу,  сад им комунизам смета``, кушам је и потстичем.` 

Над нама је треперила сјактава аждаја и негде у близину пикирала.``Каква невиђена 

манифестација људске деструкције``, гледала је у запаљено небо, није још ни завршила 

проломи се недалеко од нас страховита детонација. Прибисмо се уз земљу, као да смо у 

рововима на попришту битке, учини ми се да нас засуше бусенови траве и камење.  

Ни она ни ја нисмо осећали ама баш никакав  страх. 

Када се све смири она настави:`` Они су довели комунизам, али им се отео контроли, 

сада им се овдашњи комунисти супротстављају``, размишља гласно. Наставих док је 

она ћутала:`` Није све  тако једноставно, има још и нешто друго, то су Албанци``. Она 

одмах одговори:`` Па да, и Турци, и Ватикан, и Аустроугарска, сви су они вековима 

нахушкавали слабе непросвећене Албанце против јаких јуначких духовних Срба, сада 

је настало стани пани, после векова подршке  јачања Албанаца, ЈНА и полиција су лако 

почели да потискују ОВК на Косову, могли би врло брзо лако стићи до Тиране``.  

То је говорила Сибила, ћерка Српкиње и оца Словенца, адвентисткиња. Али поносна 

ћерка официра ЈНА. Она застаде па настави:``Е ту је поента разлога овога 

бомбардовања, за  Италију би био велики пораз и срамота да Срби победе, и обеснаже 

њене вековне подршке Албанцима, па су морали да реагују овако каубојски. По цену 

невиђеног међународног скандала и бламирања. Овако нешто у Европи је незамисливо 

и недопустиво``. 

Заћутали смо у ноћи ватре и муња, а нигде облака. Она ми је после мале паузе казала 

искрено и из дубине срца, оно што и ја неумитно осећам и мислим:`` Вероватно ћу се 

на извесно време отселити са сестром у Америку, знаш да бих била сретна да дођеш 
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тамо, али знам исто тако да ти то никад нећеш учинити, овде ти је упркос свега лепо, 

имаш сина, блиске, стан, пензију, бавиш се оним што волиш, ти си и непоправљиви 

заљубљеник у Дрину, и твој завичај, за тебе је Америка непримамљива, ти би тамо био 

дубоко несретан. А и ја мислим слично као и ти, у својој земљи је ипак најбоље. Једино 

шта преостаје је да се ја овде вратим са сестром. То ћу учинити убрзо, бићемо вечито 

заједно. Желим дете, то је мој сан``. 

Она критикује САД и НАТО, али она не мрзи, њој је мржња страна. Она воли. Да мрзи 

Америку, не би се припремала да оде да тамо живи. 

Опет ме је загрлила широко обема рукама око врата. Нигде није било никога око нас. 

Сада је запевушила.  

Помислих, па она је рођена заводница. Да ли мени говори, а мисли у дубини себе на 

некога далеког непознатог вољеног? Ко зна  ШТА ОНА РАДИ ТАМО У ДАЛЕКОМ  

ПАРАГВАЈУ, ЛЕПОТИЦА, ИМУЋНА, А САМА? 

Непоправљиво сам сумњичав. Али она са мном ово чини из дубине срца, све ми тако 

изгледа, рецитовала је, шапутала шушкајући уснама  надахнута: 

Ne me quitte pas 
 
Moi je t'offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Où il ne pleut pas 
Je creuserai la terre 
Jusqu'après ma mort 
Pour couvrir ton corps 
D'or et de lumière 
Je ferai un domaine 
Où l'amour sera roi 
Où l'amour sera loi 
Où tu seras reine 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
 

( Превод на српски: 

Не остави ме 
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(Она ме је молила да је не оставим.Уствари ја сам њу молио да ме не остави). 

Даћу ти бисере кише 

Која долази из земље где киша не пада  

Ископаћу земљу после моје смрти 

Да покријем твоје тело 

Златом и светлошћу 

Направићу једну краљевину 

Где ће љубав бити краљ 

Где ће љубав бити закон. 

Не остави ме 

Не остави ме. 

Она ме је скоро молила. Не она није заводница. Не она није преваранткиња.  

А зашто спомиње  Ископаћу земљу после моје смрти, Да покријем твоје тело? 

 

Не остави ме 

Нећу више плакати 

нећу више говорити 
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Остави ме да постанем  

Сенка твоје сенке 

Сенка твоје руке 

Сенка твога пса 

 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas. 

Вукла ме је заповеднички за руку право у пожар, у бљесак челика. Била је сретна 

невиђеним хаосом  око нас. Срљајући, скоро самоубилачки, у сусрет ватри и ломљави, 

у ноћ  какву досада нисмо никада видели, нити могли замислити, понављала је страсно:  

Ископаћу земљу после моје смрти, 

.Да покријем твоје тело 

Да није сатаниста који ужива у пожару смрти? Или је подмукла заводница? Да није 

инсект богомољка који прогута мужјака после спаривања?  

Можда је перверзна, говори мени, а можда у мислима замишља да те медене речи 

упућује ономе далеком незнанцу у кога је смртно и безнадежно заљубљена, да му каже 

да ће се од мене тако некрофилски оргастично отарасити?  

Кога су змије уједале и гуштера се плаши. Не, она није извитиоперена. Неко је послао? 

Ко? Зашто?  Да она  није `` прикривени  иследник``? 

Али зашто сумњам у њу, чему то све?.Толико чињеница доказују да она не глуми. 

Не, она је жељна раумевања и искреног пријатељства. Жели породицу и дете. И да то 

буде вечност. Нашла у мени мир и спокој, који другде није могла имати. А на ово њено 

понашање вечерас, на њене неуобичајене изливе емоција, су је  потстакли смрт мајке и 

бомбе.  

Она ми је бескрајно захвална због сестре. Она уме да цени искрене пријатеље. Лојална 

је и часна. 

Опет ме је загрлила и казала гласом који не могу описати:` Ти си најбољи од свих``. 

Који су то сви, који су то други, хтео сам је запитати као толико пута раније?. Али сам 

мудро оћутао. 

Сибила је јавила сусетки болничарки да је њена мајка преминула.  

Били смо затим код ње. Она јој рече кратко:`` Сазнајем од ваших подстанарки из цркве, 

да је прогонитељ твоје сестре у Београду и да сумња да је ваша сестра овде, и да сте и 

ви овде. Он је у међувремену постао енормни богаташ, тргује кокаином, одлази и у 

Колумбију и Латинску Америку``. 
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Када чу ове речи Сибила се замисли. Ућутала је, очигледно је размишљала .`` 

Најхитније се тамо враћам , напуштам земљу``, рекла је кратко. Била је забринута због 

вести о ономе који је унесретио њену сестру.  

Њих две, обе адвенткисткиње су се договориле о сахрани преминуле мајке, да буде по 

адвентистичком обичају, Сибила јој је оставила потребну суму за сахрану у еврима. 

Када смо се вратили у стан , обавестила ме је да је због тога сазнања, обавезна да 

најхитније напусти Београд.   

Када је завршено данашње бомбардовање и када је се стање у земљи колико толико 

нормализовало, узели смо такси и о тишли право  на воз, одакле је отпутовала.  

27 маја Хашки трибунал је подигао оптужницу против председника 

Југославије Слободана Милошевића,  председника Србије Милана Милутиновића, 

потпредседника савезне Владе Николе Шаиновића, начелника Генералштаба ВЈ 

Драгољуба Ојданића, и министра унутрашњих послова Србије Влајка Стојиљковића. 

31 маја су медија објавила да је преминуо  Радомир Лукић, професор Правног 

факултета у Београду, познат по своме научном опусу о моралу. ( том 4). Са њим сам 

мењао мисли, и посетио га пар пута у његовој кући на обронцима Дедиња. Његов син је 

био ожењен Американком. 

Сазнали смо добру вест, 3 јуна Слободан Милошевић и Скупштина Србије су 

прихватили мировни предлог, који су јуче донели Черномирдин и Ахтисари. Радикали 

најављују оставке у влади. Ваљда ће престати бомбардовање?. Ипак то се није баш тада 

догодило. Преговори о повлачењу ВЈ се отегли. Десио се јак напад на рафинерије у 

Новом Саду и Панчеву. 

Војно-технички споразум у Куманову или Кумановски споразум потписан је 9. 

јуна 1999. године на војном аеродрому код Куманова, и означио је крај НАТО 

бомбардовања СР Југославије. Овим Споразумом су прекинути ваздушни удари НАТО 

на СРЈ. 

Дан касније усвојена је  резолуција 1244 у Савету безбедности.: 

Повлачење ВЈ са Косова и Метохије, покрајина постаје протекторат УН у саставу 

Републике Србије. Напади су суспендовани 10. јуна, након потписивања војно-

техничког споразума о повлачењу југословенске војске и полиције са Косова и 

Метохије. Истог дана у Савету безбедности је усвојена Резолуција 1244. по којој СР 

Југославија (Србија) задржава суверенитет над Косовом и Метохијом, али оно постаје 

међународни протекторат под управом УНМИК-а и КФОР-а. Са војском и полицијом у 

Србију је избегло више од 200.000 косметских Срба и других неалбанаца. 

 

СРЈ губи сву контролу над Косовом и Метохијом 

Потисивањем Војно-технички споразум у Куманову створени су услови за повлачење 

ВЈ и МУП Србије са Косова и Метохије, а у исто време кренуо је улазак снага КФОРА , 

и својеврсна трка између руских трупа које су биле стациониране у Босни и 

Херцеговини, и НАТО-а стационираних у Албанији и Македонији. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/Vlajko_Stojiljkovi%C4%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_1244
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A4%D0%9E%D0%A0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Колона руских возила из састава СФОР-а , кренула је споро без обавештавања команде 

СФОР-а и тадашњег команданта генерала Кевина Бернса до границе са СРЈ, а онда су 

пут наставили усиљеним маршем до аеродрома Слатина. Укупан пут је износио 620 

километара. На територију СРЈ је из Босне и Херцеговине преко Павловића ћуприје у 

Бадовинцима, ушла руска јединица са пет џипова, једним возилом за везе, 16 оклопних 

транспортера и 23 камиона у 10:30 11. јуна. Колона је прошла кроз Београд у 13:30, и 

преко наплатне рампе код Бубањ потока наставила према Нишу и касније ка Косову и 

Метохији. 
 
На Косово и Метохију први је стигао руски конвој са око 180-200 војника са 

обележијима КФОР-а из састава мировних снага УН, који је у центар Приштине 

ушао 12. јуна, у 1.30, где су га сачекали Срби из Приштине, а потом је наставио према 

Косову Пољу и приштинском аеродрому Слатина. 

Генерал Весли Кларк је наредио британском Генералу Џексону, команданту КФОР-а, 

да пресретне Русе и онемогући њихово заузимање аеродром, што је довело до затезања 

ситуације и инцидента на аеродрому Слатина. 

Истог јутра, нешто после пет часова, са територије Македоније на Косово и Метохију 

су први ушли британски војници. Границу су код места Блаце, са шест транспортних 

хеликоптера, прешли британски падобранци и припадници специјалне јединице Гурке, 

а непосредно затим на територију јужне српске покрајине ушле су колоне британских и 

француских војних возила. 

Први контингент од око 800 немачких војника у саставу КФОР-а ушао је око поднева 

истог дана на са македонске територије код Блаца, заједно са британским трупама, док 

су припадници италијанских снага ушли у ноћи између 14. и 15. јуна у Пећ, а немачки 

контигент КФОР-а у Ораховац. 

Војске Југославије је напустила Приштину 16. јуна, у конвоју од педесетак теретних и 

путничких возила, а њихов одлазак надгледали су представници мировних снага УН, 

чија су оклопна возила била на челу и зачељу колоне. 

Да ли овај споразум у Куманову, има неку скривену паралелу са чувеном кумановском 

битком?  

У Првом балканском рату, октобра 1912. године, одиграла се чувена Кумановска битка 

у којој је српска војска под командом генерала Радомира Путника до ногу поразила 

Турке. 

 
Војвода Радомир Путник. 

Ова победа је означила почетак пораза Турске у овом рату и отворила пут за коначно 

ослобођење Балкана из турског ропства. Српска војска је после више од 500 година 

поново овладала Косовом, а после Кумановске битке ушла је и у Скопље, престоницу 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D1%9B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Царевине Србије из 1346. године. 

 

``Онда Куманово за Косово, а сада Куманово-дајемо Косово``, казао ми је Десимир 

Вујинић. 

14 јуна  је Милошевић поред срушеног моста код Бешке свечано отворио радове на 

обнови СРЈ. Дана 26 јуна српске снаге су завршиле повлачење с Косова 12 сати пре 

рока, док су генерал Мајк Џексон и Хашим Тачи потписали споразум о 

демилитаризацији ОВК. 

Након повлачења снага Југославије са Косова, настала је освета, десиле су се масовне 

пљачке српских радњи у Приштини ,такође и остале имовине у више градова 

.Америчка организација Human right Watch je оптужила OVK за систематска злодела 

према Србима на Косову, с циљем њиховог протеривања. 

Убрзо после закључивања примирја, нестрпљива опозиција пиочиње да се организује и 

удружује да смени Милошевићеву власт. 29 јуна је у Чачку одржан први митинг Савеза 

за промене од бомбардовања, коме су присуствовали   

ДС, Социјалдемократија, ДХСС, ГСС, Нова Србија .  

 

Десимир Вујинић ( томови 1, 2, 3 и 4) о Јасеновцу. 
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Pokret za zasstitu ljudskih prava. 

 

 

SPORAZUM O PREKIDU BOMBARDOVANJA-KUMANOVO ZA KOSOVO. 

 

Nasa nacija i drzava na raskrsnici-SLOGA I DEMOKRATIJA ili  MEDJUSOBNI 

KONFLIKTI I DALJE PROPADANJE 

 

Posle 77 dana bombardovanja predstavnici SR Jugoslavije i Medjunarodnih snaga 

bezbednosti (KFOR), su u Kumanovu potpisali  9 juna SPORAZUM, kojim se nalaze da na 

Kosovo i Metohiju dodju snage  KFOR-a. 

 

Ovaj Sporazum i prekid bombardovanja je sa radoscu prihvatilo iznureno i ojadjeno 

stanovnistvo nase zemlje,  za koje je najvaznije bilo da vise nema straha i poremecaja 

egzistencije nastalih usled vanredne ratne situacije. 

 

Sporazum je od vise zapadnih medija okvalifikovan kao bezuslovna kapitalacija, dok su 

vidjenja opozicionih stranaka u izvesnoj meri izdiferencirana. One levo orijentisane Sporazum 
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vide kao jednu vrstu prevage SRJ,one u centru ocenjuju da je Kosovo potpalo za duzi period 

pod kontrolu drugih drzava, dok one nacionalisticke ili desne politicke stranke, smatraju da je 

doslo do istinske okupacije i gubljenja suvereniteta nase drzave. Srpska radikalna stranka 

(SRS) najavljuje neslaganje sa Sporazumom i istupanje iz Skupstine, dok Demokratska 

stranka Srbije (DSS), zauzima stanoviste da je NATO okupirao nacionalnu teritoriju, i da 

nastaje period njegove varvarske vladavine koja ima za cilj da se siri na ostatak drzavne 

teritorije. 

 

Zvanicni stavovi su da je na delu pobeda SR Jugoslavije, i  da predstoji oporavak i izgradnja 

onoga sto je poruseno. Lideri Republike Crne Gore pak ostro kritikuju ovaj Sporazum kao  

stavljanje Kosova zbog toga pod tudju kontrolu, ocenjuju da je ovim Sporazumom dato vise 

ustupaka nego li sto je to trazeno pre pocetka bombardovanja, i povrh svega da je doslo do 

velikih  steta koje su mogle biti izbegnute. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava pozdravlja prekid bombardovanja kao trijumf drzavnicke 

mudrosti, smatramo da je do sporazuma trebalo doci mnogo ranije, i da bi tako bile izbegnute 

ljudske zrtve i materijalna razaranja. Strana ingerencija i intervencija na Kosovu i Metohiji,  

do koje ce doci na osnovu Sporazuma, su dokaz nesposobnosti  obe upletene (albanske i 

srpske) strane, da same rese medjusobne probleme, da pregovorima razrese nesporazume, ili 

pak izrezirane zavade, te je usled toga doslo do intervencija NATO i drugih drzava 

medijatora. Kao i vecina gradjana, smatramo da je stavljanje Kosova pod stranu protekturu 

vrsta  nacionalnog poraza koji zahteva podrobne analize i izvlacenje pouka za buducnost. 

 

Odajemo priznanje nasoj vojsci, policiji, i svim onima koji su se borili protiv visestruko 

tehnoloski jaceg i opremljenijeg neprijatelja, njihovoj hrabrosti i mudrosti. Nasa vojska i 

policija su se kao Feniks  uzdigli iz pepela  prethodne politicke ideoloske indoktrinacije , i 

svega sto je ona nosila ( nepotizam, privilegije, tribalizmi, korupcija, bezakonje), i oslobodili 

se teskog bremena koji je opterecivao nasu nacionalnu savest od raspada SFRJ do danas. 

Mislimo pre  svega na  aktivnosti protiv pojave ratnog profiterstva, crnoberzijanstva, i 

suzbijanja pojedinacnih nedolicnih postupaka. Ovaj rat je na delu pokazao da su  nas narod, 

vojska i policija, uprkos opisanih razornih i pogubnih uticaja prethodnog perioda na nas 

nacionalni moral, na nasu kolektivnu svest i savest, u otsudnom momentu doziveli  katarzu i 

poceli da se vracaju  na neki nacin  svojim izvornim moralnim i nacionalnim vrednostima., i 

svi se ujedinili oko jedne ideje-odbrane drzave i nacije. 

 

 Sto se pak tice dejstva pojedinih paravojnih formacija u ratovima u Bosni i Hercegovini, 

Hrvatskoj i na Kosovu, bilo da su one pripadale .Albancima, Srbima, Hrvatima, 

Muslimanima, ili pak bile sacinjene od stranih placenika, njihovi nemoralni i necivilizovani 

postupci su dobrim delom poznati .One su imale za jedini rezultat stetu za sve narode i etnicke 

grupe, razbuktavale su rat, prizivale strane intervencije, sirile mrznju i osvetnistva i 

zagadjivale medjusobne nacionalne odnose, i razume se donosile bogat ratni plen opljackan 

od nevinih i nezasticenih gradjana. Nazalost, ovakvi nedolicni postupci su naneli stetu ugledu 

Srba, a u isto vreme ukrivani su postupci drugih etnickih formacija. Srbi su moralan i junacki 

narod. Osudjujemo prekoracenje ovlascenja bilo koje upletene etnicke vojne formacije, iza  

takvih postupaka se krila pohlepa, primitivna osvetnicka mrznja i netolerancija svojstvena 

kukavicama. Isticemo da je zavadama upletenih strana od strane pojedinih politicara ili 

zemalja stvorena mrznja izmedju razlicitih etnickih grupa, sto je vodilo projektima 

medjusobnih istrebljenja.  
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A ovakvi projekti su doveli do rata, i naneli su neprocenjive stete  obema upletenim stranama. 

I bili opravdanje za 77 dnevno bombardovanje, i doveli do sadasnje nove situacije na 

Kosovu.. 

  

Ovaj rat je po prvi put posle 1945 godine ujedinio sve razlicite politicke i druge opcije u 

jednu-odbranu ugrozene zemlje. Ovaj proces preporoda treba pozdraviti i ojacati svim 

raspolozivim sredstvima, jer je to pravi i jedini put vaskrsenja i izlaska iz corsokaka. 

 

 Ujedno, treba predociti da je bilo  stetnih pokusaja  homogenizacije nacije oko jedne 

politicke ideje i grupacije, kao i nastavljanja ranijih razornih postupaka pojedinih struktura 

tajnih sluzbi, koje su u vreme svakodnevnih bombardovanja udarnicki radile na sejanju 

sumnjicenja, losih procena, zavada i inscenirale hajke i obracune sa navodnim neprijateljima i 

sumnjivim licnostima. ( ukljucujuci i zacudjujuce postupke, uznemiravanja, smetnje i pretnje 

upucene celnicima i aktivistima naseg Pokreta za celo vreme svakodnevnih bomardovanja). 

 

 Predocavamo i ovoga puta da snage mraka i zla manifestuju na delu, i u ovim teskim ratnim 

vremenima, nameru da nastavljaju da vladaju mrznjom i zavadama, hajkama i progonima 

ljudi. Suprotstavimo im se u tome projektu! Ako to ne uspemo, nasa zemlja ce doziveti jos 

vecu tragediju, raspasce se, i nas narod ce biti pretvoren u vrstu roblja.  

 

Odajemo priznanje javnim sluzbama, vatrogascima, elektrodistribuciji, vodovodu, 

lekarima,sluzbama za uzbunjivanje i svima drugima koji su  omogucili normalno 

funkcionisanje u delikatnim i teskim ratnim uslovima. 

 

Ovaj rat je doveo do znacajnih ljudskih zrtava i materijalnih razaranja, mozda preko 2.000 

poginulih i 4.000 ranjenih, a materijalne stete se procenjuju na vise desetina miljardi dolara. 

 

Kao prvi zadatak treba pomoci zrtvama i njihovim porodicama, obezbediti normalno 

funkcionisanje drustva. I prionuti projektima obnove i ponovne izgradnje svega sto je 

razruseno.  

 

Nas prioritetni zadatak ce biti da zastitimo Srbe koji ostaju na Kosovu. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava se oduvek zalagao, za nacionalno pomirenje, prastanje i slogu  

.Upravo zbog toga smo bili u nemilosti onih snaga mraka koje su sejale mrznju i zavade. 

Danas nam je vise nego li ikada potrebna sloga i jedinstvo.  

 

Za svega devet godina raspala se nasa drzava, izgubili smo teritorije u Hrvatskoj, Bosni i 

Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, pali smo pod sankcije medjunarodne zajednice, doslo je 

do vrlo stetnih tenzija izmedju Srbije i Crne Gore, unutar regija  u Srbiji, narocito mislimo na 

Sandzak i Vojvodinu, Srbi su pozavadjani medjusobno, sa susedima i medjunarodnom 

zajednicom, satanizovani su kao narod u svetu, razbijene su institucije pravne drzave, 

oslabljena nasa ekonomija, u Srbiji vise umire nego sto se radja, bili smo izlozeni vise od dva 

meseca razornom bombardovanju-to su samo neke od stavki u nasem krajnje poraznom 

nacionalnom bilansu. 

 

 Mi nikada nismo pozivali na PRESUDJIVANJE nego na PROSUDJIVANJE. Ali moramo 

priznati da je ovo sto se desava posledica jedne neadekvatne politike, da su napravljeni 

propusti, koje treba otkloniti da se ne ponavljaju, greske treba ispraviti. Ne zagovaramo 
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okrivljavanja, potragu za krivcima, kaznjavanja, nego smo za iznalazenje  konstruktivnih 

resenja. Osudjujemo one koji seju hajke za krivcima za sadasnju krizu.  

 

Izlaz iz sadasnjeg corsokaka i krize vidimo u demokratskim i fer izborima, na kojima narod 

Srbije treba da da napravi autentican izbor, da izabere vlast po svojoj zelji i volji. Isticemo da 

su svi dosadasnji izbori bili lazirani, a sto je produbljivalo nacionalnu krizu i vodilo 

sadasnjem poraznom ishodu. Izlaz je u demokratskim izborima. 

 

Upozoravamo na moguce opasne smerove koje mogu uzeti zbivanja u nasoj zemlji, sada kada 

je rat zavrsen i kada na Kosovo dolazi KFOR. 

 

Umesto smirivanja i nacionalnog jedinstva  i sloge sto bi bilo najbolje resenje , prevagu mogu 

odneti  uticaji i intrige snaga mraka koje mogu nastaviti sa svojim  sejanjima losih procena i 

zavadjanja. U potvrdnom, bi moglo doci do novih laziranih izbora koji bi izazvali istinski 

haos i nove krize i tenzije,  produzetak sankcija i medjunarodne izolacije, sto bi vodilo daljem 

slabljenju drzave i nacije, odvajanju Crne Gore od Srbije, dezintegracionim procesima 

narocito na Sandzaku i u Vojvodini, zapostavljanju zbivanja na Kosovu, i svodjenju Srbije na 

Beogradski pasaluk.  

 

Svima nama je potrebna velika mudrost i odmerenost. Moramo svi zajedno identifikovati i 

onemoguciti kratkovide profitere koji zarad svojih sicardzijskih egoisticnih interesa  guraju 

naciju u sunovrat zavada i tenzija. 

 

Razliciti politicki subjekti na politickoj sceni Srbije i SR Jugoslavije, poduceni ranijim 

iskustvima, i razocarenjima, u visestranackoj politickoj utakmici od 1990 godine do danas, 

liseni svakojakih iluzija, mogu u pojedinim slucajevima biti orijentisani  na krajnje opipljive i 

materijalne interese. U okolnostima trajanja medjunarodne izolacije i nestasica benzina, 

cigareta i drugih artikala, vrlo je realno ocekivati novi val sverca i crnoberzijanstva. U to bi 

bio ukljucen vrlo veliki broj gradjana jer im bi to bio nacin da prezive teska vremena bez plata 

i penzija, bez prihoda. Ali bi klanovi mocnika koji kontrolisu granice i imaju infrastrukturu, 

moc i uticaj tu ubrali ogromne zarade za sebe licno (pod izgovorom da "je potrebno za vojsku 

i drzavu").Posto se ocekuje liberalizacija, kakva -takva sa medjunarodnom zajednicom, doci 

ce uskoro neko vreme obestecenja, kredita za obnovu i izgradnju, donacija, medjunarodnih 

privatizacija, razlicitih medjunarodnih participacija, koncesija,(puteva, izgradnje mostova, 

itd),humanitarne pomoci. Desice se isto ono sto se desavalo posle rata u Bosni i Hrvatskoj, 

mocni pojedinci ce se obogatiti ponovo. 

 

Dakle, vlast  omogucava licna i stranacka bogacenja. 

 

Zato predvidjamo pojacane stranacke borbe, jer sada je jasno, da se ne radi ni o kakvoj 

ideoloskoj borbi za vlast, nego borbi u kojoj pojedine grupe mogu videti mogucnost da se 

licno bogate. 

 

Moze doci do novih zaostravanja borbi grupa za vlast. Treba uzeti u obzir mentalitet stranke 

na vlasti i njenih lidera, da oni ponekad rezonuju da vlast nece ispustiti bez oruzane borbe, da 

nisu naivni da ispuste vlast drugima koji ce onda"da vecito zajasu", da ubiraju zarade, 

provizije. Nazire se neka vrsta balkanske latino-amerikanizacije, stvaranje potpuno 

korumpiranih rezima koji vode racuna samo o svojim licnim interesima. Ukazujemo na 

pojacane politicke aktivnosti i prepucavanja za vreme trajanja bombardovanja i na aktivnosti 

pojedinih struktura poretka sa ciljem da pojedine ugledne opozicione politicke stranke 
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diskredituju na Zapadu i tamo ih lise podrske usmeravjuci ih da ostro kritikuju Nato SAD i 

Zapad., a u isto vreme u zemlji ih kompromitujuci kao navodne "zapadne petkolonase".  

 

Predocavamo praksu ovih krugova koja se primenjuje vec dugi niz godina, koja je rezultirala 

satanizaciji Srba kao nacije, po istom receptu, diskreditovati i kompromitovati ma Zapadu sve 

snage, ukljucujuci i naciju, da bi jedino oni bili PARTNER. 

 

Nasa nacija i drzava se nalaze na jednoj istorijskoj raskrsnici i istinskoj prekretnici. Ili cemo 

krenuti putem demokratskog preporoda., ili cemo biti gurnuti u  nova  rastakanja, bezakonja i 

kradje, nasilja, beskrajne,koliko opasne  toliko i sterile politicke  tenzije  i obracune. 

 

Napominjemo da se na Kosovu predvidja funkcionisanje institucija pravne drzave, adekvatna 

finansijska podrska medjunarodne zajednice,  te zahtevamo da se tako postupi i u Srbiji. Ne 

mogu biti u jednoj drzavi dva pravna , ekonomska i finansijska sistema. Ukoliko 

medjunarodna zajednica nije zadovoljna liderima to ne treba da ispasta narod  .Upravo sada 

imamo jedinstvenu priliku da u zlu nadjemo i nesto dobro, tj. da u novoj situaciji koja nastaje 

na Kosovu pronadjemo neke dobre stvari za nas. To je da se i u Srbiji traga za vise 

demokratije i podrske ekonomskom i finansijskom razvoju. 

 

 Napominjemo da je  dosada medjunarodna zajednica zapostavljala pragmaticne opozicione 

snage te da je dosao pogodan momenat da umesto ekstremista budu podrzani umereni 

politicari. Ko ce ovde biti na vlasti zavisi u velikoj meri od medjunarodne zajednice. 

 

Stavljamo do znanja da sada posto je potpisan Sporazum o ustupanju Kosova na raspolaganje 

KFOR-u, moze na Kosovu doci do novih zackoljica, prepucavanja, zamajavanja, sto nas moze 

samo zavaravati i davati nam ilizije o nasoj snazi i moci, a za to vreme cemo gubiti dragoceno 

vreme da se priberemo i realno sagledamo stvarnost. 

 

Mi moramo biti prizemljeni i realisticni. Mi smo mala i siromasna zemlja, pod sankcijama 

medjunarodne zajednice, izolovana i pozavadjana sa susedima i medjusobno, mi smo nacija u 

slozenoj i dubokoj krizi. Ne ocekujmo da ce nas drugi izvuci iz krize, najvise se trebamo 

uzdati u svoje snage. Ovaj rat je pokazao da kada dodje otsudan momenat u nama se budi 

velika snaga i zelja za prezivljavanjem. Sada u miru trebamo da mobilisemo sve nase snage i 

potencijale da prevazidjemo krizu i krenumo ubrzano uzlaznom linijom obnove i razvoja. 

 

Izlaz iz sadasnje krize vidimo, u demokratizaciji zemlje, odrzavanju demokratskih izbora, 

jacanju uloge trzista, ukidanju sankcija i povratku u medjunarodne strukture i organizacije, 

obnovi i izgradnji porusenog, uz maksimalnu podrsku medjunarodne zajednice i drzava, 

finansijskih i drugih institucija.  

 

Nama je mesto u Evropi , OUN ,EEZ i drugim strukturama bratstva demokratskih naroda 

Evrope i sveta. 

 

 

 

Интервју са италијанским новинаром Албертом Мингардијем. ( на енглеском). 
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 Alberto Mingardi wrote:  

 

  Dear Mr. Krsmanovic (but for You I'm Alberto), 

 

  sorry for my late in answering You. 

 

  >Of course that I accepte to answer some questions for your magazine. Is it 

  >libertarian newspaper? 

  Of course it is. 

 

  >Could I answer the questions in French? 

  Ok, I'ld prefer English, but no problem (my questions will be still in 

  English. A friend'll translate for me your answers). 

 

  These are my three starting-questions : 

 

  - How is possible for You to be a libertarian in Serbia ? What are the 

  readings and the men that have influenced more deeply your thought ? 

 

  - What would be the possible role for individualism in a society like 

  Serbian, so influenced by communitarian ideas (nation, State...) and 

  ideologogies ? 

 

  - What are the spaces for free ideas and free men now in the Milosevic's Serbia? 

 

  Thank you very much. 

 

  Regards, 

  Alberto 

 

  --- 

  Regards, 

  Alberto 

 

  "Un asino posseduto da molti lupi viene presto mangiato" 

 

Tomislav Krsmanovic 

-P Dear Alberto, 

 

When I returned in Belgrade from ten days hollidays  I found your message ,glad to  

answer your challenging  and very interesting questions: 
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Question: How is possible for You to be a libertarian in Serbia ? What are the 

readings and the men that have influenced more deeply your thought ? 

 

Answer: Let me say that it is very difficult to be libertarian today in our country, and same  

situation was and in previous SFR Yugoslavia. The historical interrelationships of some  

Balkan nations is contained in the endless wars and clashes. Communisme during half of  

century has deteriorated the inherited condition, has impoverished the local populations  

and confronted them further. and produced new extremisms.It is very bad millieu  for  

libertarians and libertarian ideas. 

 

This what is happening in Yugoslavia and in Balkans could be seen just as a proof that the  

lack of liberty ,the unbridled growth of government power provoced recent crisis in our  

country.  When liberty is denied ,economy stagnates,culture deteriorates, sciences  

declines,living standard fails, and the human spirit languish. I have an idea that recent wars  

in Balkans  could be observed  as that previous national states are reaching their end, and  

that new  even more radical forms of nationalisms and statisms ,are only a passing stage  

toward civil societies. But there is resistance of nationalists and statists to this evolution. 

 

In 1975 we created our human right organization to protect our endargered human rights  

of founders and other citizens. We were victims of violations of our rights, without  

employements, harassed by the authorities, without a real reason given by our side. We  

decided to struggle for our rights. 

 

We pleadged for RIGHT TO SELF DEFENCE. We never wanted to be engaged in  

politics or to fight for power and confronte the legitimate authorities.For us THE  

AUTHORITY were given by the God, not good choice to oppose them.We were  

educated to not oppose to the authority, it was very dangereous to do it. in that time. But  

we told to the authority that we were victimised without reason by our side and asced  

them to telle us why we were persecutetd ,and what we should do to ceasse violations of  

our rights.,we told them that we want to correct us.The authority did not answer us and  

intensified the pressures. It is  clear that our human right activities were consequence  

rather than a cause of violation of our rights.THE SELF RESPONSABILITY principle  

contained for us to look for the way how to escape repression, how to protect our rights  

without to harm the right of others,without to irritate the authority. We concluded  in that  

time that ancient greek philosopher was quite right saing:"If you do not deal politics , the  

politics will deal with you". Since 1975 I had many conversations with eminent dissidents  

and human right activists from Serbia and former SFRY, aboute the motif, why somebody  

became dissident, including Milovan Djilas, Mihajlo Mihajlov, Vojislav Seselj, Franjo  

Tudjman, Vladimir Markovic, Vladimir Seks, Dobroslav Paraga, Vojislav Kostunica,  

dr,Kosta Cavoski ,and others, mostly they concluded the philosophical convictions,  

desire to change society and improve the democracy. My approach was allways based  

on my own sincerity and truth" I became human right activist not to struggle against the  

power, to change the society, but mostly to protect my endagered rights".Of course, later  

this struggle degenerated into the more general struggle for the respect of human rights of  

the majority of the citizens. 

 

I was in my struggle mostly autodidact. Without television, even often without radio, some  

newspapers, often mail confiscated, isolated, I was cutted of informations.My struggle  

was the result of my personal experience and strategies. In 1969 I have read an article  

wrote by prof. dr. Andreja Gams,professor of Faculty of Law,University of Belgrade,  
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world renowed scientists and human right activist analising yugoslav self-management  

model,  he told that "soviet stalinism "and "yugoslav self-management model"were not  

very different, they were diferent looking from outside, but that they are rather similerr  

inside, in their essence.Stalinist deviation claimed professor Gams is caracterised  by mass  

and uncontrolled privilleges ,murders,and opened violations of human rights-and that in  

the name of so called socialist moral.But self-management deviation which should struggle  

against stalinist deviation is flagrant moral deviation also.This deviation is justiffied by  the  

self-management ,and performed in the name of soicialist self-management moral,and  

supposedelely to protect self-management.But this deviatioin caused, sais professor  

Gams, very drastic and massif violations of human rights,not so visible as stalinist  

abuses,but also very dangereous.Because self-managem,ent deviation was performed  

resorting to more discrete and refined abuses,while stalinist abuses were opened.For  

instance in the field of employement, in Soviet union somebody lost amloyement because  

is "clas enemy", and it is told publicelly, in SFR Yugoslavia reason to loss an  

employement  could be the same(political discrimination),but this cause never  was  

mentioned,but it was  said:"infraction of working discipline" etc.Violations of human rights  

in Soveit union weer opened and in SFRY hidden. This thoughts of professor Gams were  

confirmation of my conclusions. In that time nearly nobody claimed that human rights    

were violated in Yugoslavia, who told it even was considered to be menthal  

pacients.Professor Gams encouraged me and gave me self-confidence to continue my  

work and direction of investigations. In 1977 Vaclav Havel and his group in  

Tchecoslovaquie edited CHARTER 1977 saing that society is controlled by the secret  

center of power.We arrived same conclusions in Yugoslavia, but were labeled  

as"exagerations",the example of Charter 1977 gave us courage and new self-confidence.  

Our group acknowledged that human rights in SFRY were vioalted in mass,systematic  

and flagrant way, but we were  contested and attacked by many sources and persons to  

exagerate,etc.In 1984 Vuk Draskovic, actual president of Serbian Renowal party,in that  

time as journalist of newspaper "RAD" from Belgrade told in this papers that human rights  

in Serbia and Montenegro are violated on mass and systematic way and told that there  

weere in that year aboute 700.000 individual compliants against the violations of human  

rights by the state and its organs. It was new appropval and confirmation of our claims  

and gave us new courage and energy.Of course, I was influenced in my struggle by many  

other persons  

human right organizations, journalists, etc. 

 

Question: What would be the possible role for individualism in a society like 

Serbian, so influenced by communitarian ideas (nation, State...) and 

ideologogies ? 

 

Answer: Kosovo is under the control of Nato, OUN and KFOR.,Bosnia and  

Herzegovine also,former SFRY does not existe any more, there are tenzions between  

Serbia and Montenegro and within Serbia between its province Sandjak and 

Vojvodina.Slobodan Milosevis has still always strong power in our country. It is not easy to 

belive that he will allow new democratic and regular elections, all previous elections were not 

fair and democratic.It is very possible that our country will continue to be the stage of 

conflicts and internal tenzions and international izolation. 

 

Since 1990 situation with human rights worsed very much.Corruptin, black market, 

nepotisme,   
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crime, increased very much. It is very good climat for growing of all kind of extremisms and 

irrationalisms, nationalisms, statisms.The consequences of 77 days of bombing are also very 

serious, human sufferings and victims, material damages of may be 40 miliards of dollars, 

destroyed infrastructures, roads, bridges, factories, loss of Kosovo, etc. 

 

That is very good millieu to look for the guilties, to iniciate persecutions of enemies, traitors, 

merceners, etc. Taking into consideration this facts,  role of individualism is placed in the 

very delicate and difficult position. The right solutions is civil society and 

capitalism,integration in the structures of the international community. The balkan people 

should be assisted to reach dialogue and peace,.Instaed giving word to the quarrelsome 

politicians and warriors, to the local  extremists, what was often case till now, an opportunity 

should bi given to the scientists, libertarians, pragmatic politicians.Such political extremists 

who for the sake of their careers are pushing millions of their compatriots into sufferings, 

wars, who are comitting mass and flagrant violations of human rights today in our country,are 

equally harmful for the international community and for the world,s peace and stability,and 

they cost international communityn a lot.That is why they ought to be replaced so that the 

international community can appoint in their place moderates and balnced pragmatists. These 

local extremists, in order to preserve their positions ,while exploiting the conviniences and 

infrastructures from the inheritad power,are working on a discreditting of the Serbian people 

and the Serbian opposition so that they only could be the only partners of the international 

community,they continue to governe by the chaos, confusion, hatrred.,by the mass production 

of false enemies. 

 

- What are the spaces for free ideas and free men now in the Milosevic's Serbia? 

 

The context for free ideas and free society in the actual Serbia and Yugoslavia is very 

delicate. and specific. Space is very limitted and against such very difficult circumstances and 

conditions ,there is space for freedom alternative. It is necessary to prepare the ne w 

democratic elections,to organise humanitarian aid because majoritry of the citizens became 

social cases, winter could be very difficult, no sufficient quantity of electricity, problems with 

central hating,no wages, pensions, poverty, shortages. NGO ,free and independent 

medias,human right organizations and concept of human rights, are rather compromised 

vallues in the eyes of the citizens after 77 days of bombings.But in spite this fact , I am 

convicted that the future of our country is just civil society and democracy, integration in the 

structures of international community.,peace instead the wars. NGO, independent 

medias,human right organizations, opposition parties, scientists,should be supported to build 

new democratic society, to reconstruct destroyed country and to provide humanitarian aid to 

the local populations. These organizations should be mediators, to promote better social and 

political climat, better understanding and to resolve all kind of conflicts in our country and 

this area. USA, West and OUN, should start to support here pragmatics instead of extremists 

and to promote free market and respect of human rights. 

 

I am still under the persecutions, isolated, pushed in media deprivation,my communications 

are often blocked, I am falsely proclamed to be"enemy""mercener",in spite the fact that I am 

patriote and with 62 years I am very poor person, an absolute proletaire. And Slobodan 

Milosevic and his rulling clas they are very rich, and after this war they are much richer than 

before. This war is a trick,our people and state are loosers, and a group of politicians and para 

groups are winers, plunders, black market, etc, it means that 

the war allow to them to became still more richer, and we the poors we became still more 

poor. West should iniciate proceede to cease persecutions of me and my familly, and of 
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course of many other citizens in our country. Majority of the citizens today in Serbia are 

victimised. 

(The end of the text). 

 

I will be here till next Friday(or Saturday),I am on your disposal to exchange some messages 

or ideas aboute your questions. I will be absent aboute 10 days, or little more, and then will be 

again in Belgrade during some days .Please call me Tomislav, Tomas , 

 

With kind regards 

Tomislav Krsmanovic 

 

1999.године- NE  TREBA  PRICATI  O ZLOUPOTREBAMA  VLASTI-TEZA KOALICIJE NA 

VLASTI 

 

Na mitinzima koje vec dvadesetak i vise dana odrzava SZP ( Savez za promene) je izreceno 

mnogo reci o razlicitim mogucim zloupotrebama vlasti i o tamnoj strani drustva. 

 

Medjutim oni koji su bili razoblicavani i stavljani na tapet, su se dosetili kako to da sprece. 

Prvo su pocele  da pljuste optuznice protiv  onih koji su ih javno kvalifikovali. A onda su 

preko svojih glasnogovornika u narodu poceli da sugerisu liderima SZP, " da narod smatra da 

ne treba suvise pljuvati i pricati .nego da treba traziti drugacije sredstvo borbe". 

 

Ocigledno je da je ne samo najbolnije za one koji nanose stete naciji, nego ja i najopaсnije po 

njihov poredak i njihove fotelje, da se  javno obznaznjuju zlodela koja oni cine. 

 

Setimo se samo poslednjih decenija, kada su slicne optuzbe za zlodela i zloupotrebe bile 

pocinjane, uvek je to sprecavano.  Osobe koje su nacinjale takve teme, su bile proganjane, 

proglasavane za neprijatelje i da blate drzavu, da su izdajnici i strani placenici,    ili pak da 

preteruju i da su dusevni bolesnici. 

 

Sve je cinjeno da se istina i losi postupci ukriju, i nastave sve do danasnjih dana. 

 

Nazalost, i dan danas postoje tabu teme, postoji citava jedna oblast drustva koja je ukrivena i 

o kojoj se ne sme pricati. Sada kada je SZP to pokusao, ucutkan je i naivno je naseo 

"sugestijama iz baze". 

 

Koje su to tabu teme? 

 

Pre svega je to Tajna policija, o kojoj se ne zna skoro nista, a ne govori nikada i nista. A ono 

upravlja ovom drzavom. Ne govori se i ne zna se dovoljno dakle o stvarnim vladarima drzave, 

ko su oni, kako upravljaju, ko im je gospodar, kome odgovaraju za svoje postupke, na koji 

nacin sprovode svoje direktive? Stanje ljudskih prava je veliki tajni vilajet , zna se jos uvek 

samo ponesto, povrsno i delimicno. Istina jos nije recena, i ne sme se kazati. SZP je sada to 

pokusao, dodirnuo je jedan tabu i odmah su mu skrenuli paznju na drugi pravac akcija. 

Drustvena kontrola (social control) kao jedna politicka multidisciplinarna naucna grana, koja 

je prigrabila i intsrumentalizovala sve drustvene oblasti pocev od  ekonomije, kadrovske 
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plitike, drzavne uprave, nauke, kulture, obrazovanja, pravnog sistema, medicine, i drugih 

drustvenih sfera, sve do sporta, narodne i zabavne muzike, protezuci se i na zelju da 

kontrolise i medjuljudske  odnose i porodicu, je oblast koja uopste nije istrazivana . A to je 

krajnje izazovna tema. Jos nije dovoljno objasnjen javnosti medjunarodni polozaj i uloga SR 

Jugoslavije. Oni koji to pokusaju bivaju okvalifikovani u malogradjanskoj  javnosti kao 

"paranoicari". Nazalost, tako je nas Pokret za zastitu ljudskih prava degradiran i stvoren mu 

los image u javnosti jos pre trecinu veka. Nas pokusaj da se kaze istina je predstavljen u 

javnosti "kao delo dusevno uzdrmanih osoba". Nazalost, mi smo tako onda bili okvalifikovani 

i od nekih danasnjih opozicionara  .Npr. nase tvrdnje da ima reziranih saobracajnih udesa su 

onda bile anatemisane kao"paranoja" a danas to isto tvrde lideri najvecih opozicionih stranki. 

 

Jos je uvek na delu "lakirovka", drustvene nauke umesto da objektivno proucavaju drustvo, su 

u sluzbi grupe na vlasti da ukriju ono sto oni zahtevaju i da ulepsa stvarnost. 

 

Pozivamo SZP, opoziciju, nezavisna medija i sve one umne ljude u zemlji i Dijaspori kojima 

je stalo do boljitka i izlaska iz krize, da kazu isgtinu. Tek tada se mogu praviti predlozi mera. 

A SZP porujucujemo da preskoci ovu malu preponicu. I da kaze ISTINU,  DETALJNO, 

KONCIZNO , UBEDLJIVO. Da najzad razoblici ono sto se ukriva.   

 

Da li trebamo da cekamo jos godine i godine pa da saopstimo istinu.  Da je istina recena ranije 

i blagovremeno, sadasnji ishod bi bio drugaciji.  

  

 

1999.године-Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tel/faks-381.11.3911829; e-mail-Pokret@Eunet.yu; Tom@Eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

МASOVNI  POLITICKI  PROGONI  GRADJANA  U  SRBIJI  I  JUGOSLAVIJI 

Podrzite nas da ove osobe zastititimo ! 

 

-  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava  prima svakodnevno zalbe gradjana koji u ocaju traze nasu 

podrsku da se spasu od neopravdanih progona i krsenja njihovih prava.  

 

Nazalost  ove osobe su potpuno nezasticene i ostavljene na nemilost onih koji ih progone i 

krse njihova prava. 

 

mailto:e-mail-Pokret@Eunet.yu;Tom@Eunet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Mi ne mislimo ovoga puta  na one koji su ugrozeni jer ne primaju njihove plate i penzije, 

socijalna davanja, kojima su oduzete devize, koji su liseni sredstava za prezivljavanje, koji su 

zrtve sudskih nepravdi i kinjenja svakojakih birokrata i gangova, kriminalaca, nego na sve one 

koji su izlozeni politickim pritiscima ,diskriminacijama i razlicitim oblicima nasilja od strane 

razlicitih etatistickih i para -etatistickih formacija: 

-clanovi opozicionih stranaka,.nezavisnih sindikata, organizacija za zastitu ljudskih prava i 

nevladinih organizacija, novinari nezavisnih medija 

-demonstranti i oni koji javno protestvuju na ulicama i trgovima 

-svi oni koji su nezadovoljni zvanicnom politikom i kritikuju vladajucu garnituru 

-bivsi politicki zatvorenici , i sve one osobe koje bi mogle biti svrstane u kategorije" 

neprijatelja", i njihovi srodnici, deca, unuci,  a ova lepeza na nesrecu je jos uvek vrlo siroka . 

 

Danas je vecina gradjana ugrozena u njihovim pravima, ili izlozena istinskim progonima. Na 

nesrecu jos uvek su na snazi tajni podaci o drzavnim neprijateljima i neprijateljskim 

porodicama. Jos uvek je vrlo veliki broj gradjana izlozen diskretnom, ali cesto razornom 

nadzoru od strane tajnih i drugih sluzbi. 

 

Na delu je istinska tajna operacija primenjena nad vecinom gradjana. Posledice su cesto 

pogubne. Ogroman broj gradjana je ne samo lazno okvalifikovan kao "neprijatelj" nego je 

izlozen razornim ingerencijama, sa teskim posledicama . 

 

O ovome se nazalost ne govori na pravi nacin. To je jos uvek tabu tema o kojoj se ne sme 

govoriti, strah je internaliziran u potsvest i kao  strazar sprecava u potsvesti ljudi da ovu temu 

stave na dnevni red.  Zalosno  je da su oni koji ovu  temu stavljaju na dnevni red , umesto da 

budu podrzani ponekad bivaju okvalifikovani kao nepouzdan izvor informacija ili da 

preteruju.(paranoicari). 

 

A sto samo ohrabruje pocinioce. 

 

Ne radi se samo o hapsenjima, sudjenjima za politicki prekrsaj, pocinioci pribegavaju 

drugacijim obracunima,.koji se mogu svrstati u arsenal metoda specijalnog rata nad 

nezasticenim gradjanima, kao npr: 

-fizicki obracuni na javnim mestima 

-politicka ubistva 

-nasrtaji na zdravlje i zivot pribegavajuci kao sto je to nedavno bio slucaj sa Vukom 

Draskovicem,  i drugima, aranziranim saobracajnim nesrecama, zloupotrebi medicinskih i 

farmaceutskih sredstava da se nanese steta zdravlju,  

-provale i pljacke 

-delozacije i isterivanja iz stanova 

-reket i ucene 

-kidnapovanja 

-navodjenje na prostituciju, kriminal, drogu, alkoholizam nesazrelih clanova porodice 

-nasilni smestaji normalnih dusevno uravnotezenih osoba u psihijatrijske ustanove 

-montirani sudski procesi kojim se politicki nepozeljna osoba osudjuje za nepocinjeno delo 

-podsticanje dece protiv roditelja 

-diskretni, ili ukriveni progoni dece u obrazovnim ustanovama 

-smetnje u zaposljavanju i u profesiji 

-maltretiranja od strane sudova 

itd itd 
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U nasoj zemlji je stvorena istinska kaljuga . 

 

Ovakvi  metodi substituisu vidljive oblike represije i ukrivaju ih. Cilj im je da se obavlja 

represija ali da se to ne vidi jasno. Poredak tvrdi da se ljudska prava postuju, jer navodno 

nema politickih zatvorenika, i procesa, a ustvari represija je masovna i razorna. 

 

Primera radi navodimo nekoliko primera ovakvih politickih obracuna: 

-nisu  samo Vuk Draskovic i njegovi saradnici  bli zrtve namestenih saobracajki, to se 

nedavno desilo i predsedniku Koalicije "Sumadija",predsedniku Napredne stranke dr. 

Branislavu Pavlovica i mnogima drugima, to se cesto desava i uobicajena je praksa.Npr. 

Dobroljub Vojinovic aktivista Pokreta za zastitu ljudskih prava je nedavno oboren 

automobilom na ulici ,uz pretnje pre toga, pocinioc nije pronadjen, njemu i dalje prete 

-nekoliko lidera opozicionih stranaka  se zalilo,ukljucujuci i Vuka Draskovica na progone 

medicinom i na razaranje zdravlja. A sta se onda cini malim anonimnim gradjanima? 

Aleksandar Alempijevic ugledni inzenjer iz Beograda je jedan od mnogih koji vode  sudske 

procese protiv amoralnih lekara koji su im upropastili zdravlje i pretili mu. 

-ucestale su nasilne hospitalizacije u psihijatrijske bolnice, i mi imamo vise zalbi. npr. 

Vujadin Milunovic je vec godinama na nezakonit nacin u PB "Male Pcelice", Miodrag 

Milojevic je nedavno bio smesten  na dvadesetak dana u PB"Laza Lazarevic" zato sto je 

strajkovao gladju ispred zgrade suda u Slobodana Penezica Krcuna u Beogradu.(rukovodece 

osoblje ove bolnice su clanovi JULa- i SPS). Jovan Andjelkovic profesor iz Ovce je nedavno 

nasilno smesten u ludnicu, jer je pokusao da organizuje strajk profesora  njegovoj skoli, itd. 

itd. 

-mnogi gradjani su i dalje drzani pod laznim psihijatrijskim dijagnozama 

-vecina bivsih politickih gradjana je proganjana i dalje. Radomir Veljkovic(1926) jeadn od 

osnivaca nase organizacije, pukovnik i profesor Vojne akademije u Sarajevu u penziji, koji je 

proveo u zatvoru  kao politicki zatvorenik od 1972 do   do 1988 godine, i ima status 

"zatvorenik savesti" i tretiran je kao "jugoslovenski Mendela"  je i i dalje proganjan, 

onemogucen da prima njegovu penziju, izbacen iz njegove kuce u Beloj Crkvi, izlagan 

provokacijama i nasrtajima i ugrozavanjma njegove licne bezbednosti kao 

navodni"neprijatelj" 

-Miodrag Djordjevic, bio kandidat za poslanika nase organizacije, iz sela Stanjinac kod 

Knjazevca je u poslednje vreme nekoliko puta opljackan, odneta letina, secena suma, 

pokradena stoka, provaljeno u kucu, prete mu ubistvom "zato sto je opozicija", sudovi i 

policija odbijaju da ga uzmu u zastitu 

-Miodrag Dimitrijevic iz okoline Petrovca na Mlavi bio nas kandidat za poslanika  na 

izborima, zbog cega je izlozen progonima, bio je napadnut dok je vozio kola i ranjen u grudi 

iz vatrenog oruzja, umesto da mu pruze zastitu  lekari su ga mucili u bolnici,  bio je vise puta 

fizicki zlostavljan od strane organa vlasti, onemogucen je da se zaposli, svakodnevno mu 

prete 

-Olivera Bosnjak pravnica iz Beograda nas aktivista i kandidat za poslanika je boravila godinu 

dana u Centralnom zatvoru gde je bila poslata na montiranom sudskom procesu za 

nepocinjeno delo. 

-Milos Bogdanovic iz Beograda je u vise navrata pretucen na javnim mestima zbog 

izrazavanja svojih ubedjenja, profesor  Mirko Jelic iz Beograda  nas aktivista je u vise navrata 

tesko pretucen na javnim mestima, receno mu je "da drzi jezik za zubima" .Tomislav Gluvic 

profesor iz Ripnja je takodje isteran iz sluzbe i pretucen vise puta na javnim mestima"zbog 

saradnje sa opozicijom" 

-Vuka Djermanovic, predsednica Srpskog poljooprivrednog drustva i nasa saradnica je 

delozirana iz njenog stambenog prostora bez zastite policije i sudova, izlozena je pretnjama 
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-dr. Ljubisa Djordjevic lekar Doma zdravlja  u Lominoj ulici u Beogradu je izlozen pretnjama 

zbog simaptija za opoziciju, Olga Jeftic,-defektolog iz Beograda je zrtva sudskih maltretiranja  

u vezi njene kuce  u Bogaticu,bila je ranjena sekirom od politickog mocnika i dosada nije 

dobila nikakvu sudsku zastitu, njoj i dalje ista osoba preti 

-mr.Miroslav Kostic, predsednik Svesrpskog saveza ,novinar Radio Beograda i romansijer, je 

maltretiran zbog svoga politickog angazmana na radnom mestu,  ing Raja Maksimovic 

poznati  naucni radnik i clan nase organizacije,  je predmet pokusaja izbacivanja iz 

sopstevnog stana  izlozen je svakodnevnim zastrasivanjima gangova koji zele da mu uzmu 

stan 

-Nadezda Petrovic inzenjer iz Beograda clan nase organizacije je predmet zastrasivanja i 

svakodnevnih pretnji, na nju nahuskavaju suseda sudiju i njegove sinove 

-Ljubodrag Rankovic,predsednik naseg MO"Smederevska Palanka" je deloziran na nezakonit 

nacin iz njegove kuce, sociolog Mladen Teofilovic clan nase organizacije je zbog toga isteran 

na nezakoinit nacin iz radnog odnosa, Miladin Salovic, iz Beograda bivsi jugoslovenski 

konzul u Portugaliji je isteran iz sluzbe zbog kritike korupcije i sada je fizicki radnik i izlozen 

progonima   

 

Ovakvi slucajevi progona su masovni.i vrsta zakonomernosti. 

 

Za njihove zalbe nema interesa od onih koj bi ih mogli zastititi. Mi smo ovakve slucajeve 

stavili na dnevni red jos 1975 godine. Nismo dobil podrsku. Pocinioci su bili ohrabreni. Sada 

su takvi slucajevi jos masovniji. Vecina gradjana je ugrozena. 

 

Nasa nacija je ugrozena. I aktivisti Pokreta za zastitu ljudskih prava. Mi imamo pravo da se 

branimo i da pomognemo  vecini gradjana. 

 

Pozivamo sve one koji mogu pomoci da nas podrze. Pre svega ovakve gradjane treba zastititi. 

Treba da dignu glas organizacije za zastitu ljudskih prava. NGO organizacije, nezavisna 

medija, opozicione stranke, nasi Srbi u dijaspori. Treba zahtevati od medjunarodnih 

organizacija da podrze ovakve gradjane. Treba da se STO PRE stvori front nacionalnog spasa. 

Treba sve ovo obznaniti. 

 

Nas narod unistavaju. A mi cutimo. Navodno se radi o obracunu sa "neprijateljima". sto je 

obmana nad neiskusnim  pojedincima iz aparata i policije. Kada mi dokazemo da su vecina 

ovih ljudi nevini, i da se radi o obracunu sa vecinom, nas onda van zemlje predstavljaju da 

smo "zastitnici Srba""srpski tribuni-smetnja medjunarodnoj zajednici". Nama se negira pravo 

na odbranu. 

 

Nama nedostaje solidarnost  Dok vecina nasih sugradjana strada mi cutimo. Obznanimo zla 

koja se cine nasem narodu. Isusimo kaljugu. Dok ne bude definitivno kasno. 

 

 

-1999.година-- SEKSUALNE SLOBODE I OROBLJAVANJE ZENA 

 

''K'o dim će se rasplinut' nebesa, zemlja će se k'o haljina istrošit', kao 

komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi 
mojoj neće biti kraja.Бог ће казнити оца што иђаше на ћерку,мајку на 

сина и брата на сестру.'' (Izaija )  



841 

 

 

 
Содома и Гомора. Похотљиви отац води три ћерке. 

 

 

Vise seksualnih sloboda u demokratskom drustvu moze voditi oslobadjanju zene- u 

nedemokratskom drustvu to je najbolji put za njihovo orobljavanje.  

 

-  

 

 

Vise seksualnih sloboda u demokratskom drustvu dozvoljava zeni da na bolji  nacin izrazi 

svoju seksualnost i potrebu za ljubavi, svoju autenticnu prirodu. Zena ima vise alternativa da 

u okviru njih traga za onim ljubavnim resenjem koje joj najbolje odgovara. Demokratsko 

drustvo joj omogucava vece materijalno bogatstvo, lakse dolazi do posla i egzistencije, brze i 

optimalnije se osamostaljuje. Ona je zasticena zakonom, moralnim vrednostima i normama, 

izvesnim tradicionalnim vrednostima,  koji  se bolje odupiru invaziji rusenja vrednosti koja je 

prisutnija u drustvima koja su  manje demokratska. U  demokratskim drustvima je 

konstruktivnija i jaca uloga crkve, sindikata,  politickih i organizacija za zastitu ljudskih 

prava, staleskih udruzenja i sindikata. Postoji javno mnenje i slobodna medija i naucni rad 

koji omogucava da se drustvo istrazuje i poznaje, ne postoje  tabu teme. Ljudsko mentalno 

zdravlje je adekvatnijeg nivoa u poredjenju sa nedemokratskim drustvima, drugaciji sistem 

obrazovanja, visi nivo kulture. Sve su to faktori koji daju zeni vise mogucnosti da kroz vece 

seksulane slobode koje joj se nude  dodje do najoptimalnije licne ljubavne realizacije. 

 

Nasuprot tome, u nedemokratskim, ili totalitarnim drustvima kakvo je nase, promocija 

navodnih seksualnih  sloboda  je najbrzi i najefikasniji put da zena bude jos vise 

obespravljena i orobljena. Jer te slobode koje postoje na papiru, ili  u zakonima, koje 

propagirajui javna medija,  koje se lansiraju na razne formalne i neformalne, vidljive i 

nevidljive nacine, daju pre svega slobode, pa i u ovoj oblasti, onima koji su jaci ekonomski i 

politicki,  ili fizicki. A na stetu slabijih, to su zene.  
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Pocevsi  od zaposljavanja i preduzeca i ustanove, pa preko obrazovnih ustanova, prelazeci 

kroz razlicite strukture drustva,  pa sve do porodice, zena ce po pravilu biti uskracivana u 

svojim pravima, i formalno  proklamovane seksualne slobode  ce biti privilegija jacih i 

mocnijih. Iz prostoga razloga sto u takvim drustvima ne funkcionise zakon, policija, sudstvo,  

 

 
 

- 

 
 

Crkva nema znacajnu ulogu, to su zatvorena i neproucena drustva, sistem moralnih vrednosti 

je oslabljen ili srusen,  prekinuta nit sa tradicijom,  poprodicas je oslabljena,  medjljudski i 

odnosi  medju polovima drasticno poremeceni.  

 

 
Остарели педофил. 



843 

 

 
 

 
 

Razume se, bolje ce proci zene iz porodica bolje situiranih na lestvicama drustvene moci i 

prestiza. A sto je manјiina, vecina ce biti predmet surove socijalizacije i pretvaranja u tela 

koje jaci zele da pretvore u objekt svoga posedovanja i pokornosti i poslusnosti. 

 

 

 

  
 

Velike su zablude feminizma u ovakvim okolnostima. Bez demokratskog drustva nema 

oslobadjanja zene, Zene i druge manjine su najcesce i najvece zrtve totalitarnih drustava. U 

njima stradaju slabiji. Vlada vucji zakon jacega.. 

 

  
 

Zato zene treba da postanu najveci zagovornici borbe. 
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-Srbija mrznje i ludila- delo "odlepljenih", svakojakih posasti. Sodoma i Gomora. 

 

 
Содомија. Секс са козом. 

 

 
 

 

 

" Skoro da bi se moglo reci da tesko da je po jedinici vremena ili  

glavi stanovnika igde u novije vreme bilo vise represije prema jednom narodu  

i prema jednoj drzavi, kako od svoje vlasti, tako i od drugih"- DSS 

 

"Srbija  masovnog nasilja, divljanja i mrznje, Srbija ludila"-SPO 

 

" Masovna represija nad nezasticenim zivljem, divljanja, to je Srbija"  

 

itd.itd 

 

Treba procitai izvestaje politickih stranaka, sindikata, organizacija za zastitu ljudskih prava. 

Svi kazu isto, Srbija je scena divljanja mrznje, ludila.  

 

Nedavno su na naucnom skupu u Domu omladine u Beogradu  nasi psiholozi i  psihijatri 

saopstili "da su se vlastodrsci odlepili". Rasireno je misljenje medju ekspertima da je izvor zla 

u onim sluzbama senke koje iz duboke pozadine seju lose procene i zavade. Ne radi se samo o  

korisnosti ovakve strategije i izbora mrznje kao sredstva vladavine, nego pre svega o 

manifestaciji psihologije ovih osoba. Mozemo shvatiti da nekome odgovara slab srpski narod, 

ali ne mozemo verovati da je potrebno unistavati srpski narod, sto sada rade ovde u zemlji. 

 

Sustina je u ljudima na vlasti , u njihovim licnostima, a to je pishologija vlasti.  

 

 Stavljamo ovo pitanje na dnevni red, u prilogu nas esej , detaljna analiza nasih psihologa i 

psihijatara na temu PSIHOLOGIJA VLASTI ( http://solair.eunet.yu/~pokret/psiholog.html). 

Dokle god se na znacajnim pozicijama nalaze ovakve osobe, koje su tamo i izabrane po tome 

http://solair.eunet.yu/~pokret/psiholog.html)
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kljucu, nema izlaska iz krize. Ovu oblast treba analizirati, i obznaniti, i prdeduzeti mere da na 

znacajne pozicije dodju dusevno stabilne  osobe, umesto ekstremista sklonih  

mrznji.  

 

Ovi aparatcici se upinju da sve druge progresivne pojedince i snage u zemlji podstaknu da 

kritikuju Zapad da bi ih tako diskreditovali na Zapadu, da samo oni budu ekspozitura Zapada 

ovde ( sto oni ukrivaju javnim napadima na Zapad, "da se Vlasi ne dosete", toj maskardi 

doprinosi i optuzivanje Zapada, pretnje Hagom, i td) ). Zapad se ocigledno orijentise sve vise 

na pragmaticare ovde, kojima sve cesce zamenjuje ekstremiste. To je sudbina izdajnika. 

Zavrse kao iscedjeni limunovi na djubristima . A Zapadu se nude da zamene ove prve oni koji 

su u svemu bolji od njih, i manje ce kostati Zapad. 

 

 

 

-1999.година-U ODGOVOR dr. Vladeti Jeroticu: Jedini pravi izbor i jedino pravo 

iskusenje( Casopis"ISKON" br.5)- 

 

 
Владета Јеротић. 

 

 

PORODICA U SINDZIRIMA. 

 

 
 

Tomislav Krsmanovic( Pokret@Eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html; 

http://solair.eunet.yu/~tom/isil .html). 

 

"Istina ce vas prvo uzasno razljutiti, a onda osvestiti" 

 

Problem braka i bracnih odnosa je vrlo dobro izabrana tema, ujedno to je jedan od kljucnih 

problema nase nacije i drzave., koji ukoliko bude dobro istrazen i analiziran moze dati 

odgovore o uzrocima danasnje nacionalne krize. 

 

Profesor dr. Vladeta Jerotic je prava licnost za jednu ovakvu temu i njegova analiza je zaista 

vrlo obogacujuca i dolazi u pravo vreme. I ukazuje na prave ishode i resenja. Ujedno podstice 

mailto:Pokret@Eunet.yu;
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;
http://solair.eunet.yu/~tom/isli.html)
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dalja razmisljanja.i trebalo bi da se oglase svi oni koji mogu razjasniti stvari i predloziti 

korisne ishode. 

  

Mi smo zapali u sadasnju krajnje tesku situaciju, jer  je doslo da raspada porodice, slabljenja 

tradicionalnih i univerzalnih moralnih vrednosti , sto se izmedju ostaloga odrazavalo kroz  

opadanje stope nataliteta  i poremecaja etnicke ravnoteze na stetu srpskog naroda u Bosni i 

Hercegovini, na Kosovu i Sandzaku., i do pojave bele kuge u Srbiji.  

 

A ove pojave su direktno uzrokovale  izmene granica drzave i potiskivanje Srba sa njihovih 

vekovnih etnickih teritorija.i slabljenje vitalnosti nacije . 

 

Treba reci otvoreno bez dlake na jeziku, da kod nas jos uvek postoje mnoge tabu teme, i 

oblasti koje su prekrivene velom tajni. To su i porodica i porodicni odnosi. 

 

Nazalost ovakvom stanju su doprineli i pojedini intelektualci.  

 

Pogodan je momenat da se  na dnevni red stavi pitanje konformizma pojedinih srpskih 

intelektualaca. 

 

Nedostaje energicno razotkrivanje i iznosenje cinjenica, nego se analiza svodi na teorijska i 

filozofska razmatranja, krajnje umerena. A to znaci ,istina se zaobilazi i svesno ili nesvesno 

ukriva. Cime se pojedine teme degradiraju i dalje sprovodi"lakirovka". Na delu je strah i zelja 

da se ne zameri mocnicima. Razume se na stetu vecine. Takvim konformisticki nastrojenim 

intelektualcima se omogucava da svoja misljenja obznanjuju preko sredstava komuniciranja, 

dok su oni intelektualci koji imaju radikalne pristupe onemoguceni. Ovim se dotice pitanje 

priznatih i nepriznatih intelektualaca. Postoje jos uvek tabu teme, ali i pojedinci kojima je 

onemoguceno da se pojavljuju u javnosti.,a koji bi mogli dati vrlo znacajan doprinos 

promenama. Dodao bih i da sadasnja slika intelektualnih elita nije odraz stvarnih odnosa 

snaga, nego vise ovakve selektivnosti vladaoca. 

 

Konformizam srpskih intelektualaca je  daleko  vise kao pojava izrazen nego li kod drugih 

juzno-slovenskih naroda, a da ne govorim  o Poljacima, Cesima , Slovacima., Madjarima, 

Rumunima, pa i Bugarima.  Nemci npr.  su bili u slicnim situacijama u ovome veku kao mi 

Srbi i Sloveni, ali ne zaboravimo da  su npr. nemacki naucnici i lekari,  svetovne licnosti u 

vreme najvece strahovlade nacizma za vreme Hitlera, bez dlake na jeziku optuzili naciste za 

ondasnja njihova nedela. Kod nas to nije bio slucaj, sem nekoliko retkih izuzetaka, 

najzalosnije je to sto oni hrabri pojedinci i najcesce nepriznati intelektualci ( priguseni ili 

uguseni) koji su takve tabu teme razotkrivali, umesto podrske od priznatih intelektualaca   

nailazili su na njihov potsmeh ili nipodostavanje. Ili su pak sluzili pojedincima iz senke da na 

njima prave svoje karijere. 

 

Onima koji su ukrivali istinu, dobro je dolazilo da tvrde da "samo budale govore istinu, ili one 

javno kazu  sto pametni u sebi potajno misle".da to"rade dvorske budale". 

 

 U koju kategoriju svrstati takve intelektualce iz prethodnog perioda  koji su svoj strah 

("pevac koji rano kukurice zavrsi u loncu"),racionalizovali nekim navodnim visokim 

intelektualnim nivoom izlaganja, intelektualnom odmerenoscu u izlaganju? "? 

 

Profesor  Jerotic govori o nekim paganskim osobinama Srba,  to bi se moglo svesti i na suvise 

izrazen konformizam, kako narod kaze"na se , u se, i poda se". Ne bih se slozio da se ovde 
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radi o genetskoj opterecenosti Srba, nego pre o igri geo-politickih i istorijskih koincidencija. 

Ali bez obzira na uzroke, ovu manjkavost treba otkloniti i poceti govoriti o svim skrivenim 

oblastima drustva i skinuti veo tajne sa tabu tema. 

 

Mi imamo pravo da govorimo otvoreno o svim temama, kao sto na to imaju  pravo i drugi 

narodi Evrope. To nam niko nece negirati. Imamo pravo da koristimo nasa prava pod uslovom 

da ne ugrozavamo tudja.  Ne smemo dozvoliti da opstaju tabu teme sto je svojstveno 

primitivnim civilizacijama. 

 

Brak i porodicni odnosi su na zalost tabu tema i dan danas. i ova oblast ni izdaleka nije 

dovoljno razjasnjena i proucena. Malogradjanski stid i zeniranje pred ovom skakljivom i 

intimnom sferom takodje frustrira  mnoge da o tome progovore otvoreno i koncizno. Ovo reci 

je delikatno, ponekad uslede sumnjicenja da se preteruje, ili cak i patranoicno reaguje 

 

Problemi porodice, razvoda,  opadanja stope nataliteta  danas postoje  u mnogim zemljama, 

ukljucujuci i one razvijene, ali je  manifestacija ove pojave  kod nas vrlo drasticna i bremenita 

pogubnim posledicama. Povrh toga odvijala se i odvija u vrlo specificnom i sustinski 

razlicitom kontekstu. 

 

Brak i porodicni odnosi nisu izbegli da budu u prethodnoj SFRJ pretvoreni u predmet sve 

prisutne i narastajuce drustvene kontrole (social control) , koja je kao cudoviste gutala sve 

oblasti drustva, ukljucujuci i licni i intimni zivot  pojedinca.  

 

Kada su komunisti dosli na vlast 1945 godine, a to je pocelo jos za vreme II Svetskog rata , 

oni su pokazali na delu da za njih ne postoji nikakva svetinja, da sve zele da drze pod svojom 

kontrolom. Tako su poceli brakovi po politickoj direktivi, podsticanja partijskih aktivista da 

partijskoj celiji podnose izvestaje o tome sta pricaju njihovi roditelji i srodnici, podsticanje 

dece da denunciraju svoje srodnike ili roditelje, poznati su slucajevi da su partizani streljali 

svoje roditelje ili bracu zato sto su pripadali drugacijoj politickoj opciji. 

 

Odmah posle rata novi poredak je ispoljio veliku ambiciju da SOCIJALIZUJE porodicu. U 

mnogim znacajnim dokumentima Komunisticke partije Jugoslavije (KPJ),kasnije Saveza 

komunista Jugoslavije(SKJ)  ,je pisalao doslovce:" Porodica kao osnovna i najznacajnija 

drustvena celija mora biti pod strogom kontrolom drustva i usmeravana shodno njegovim 

intencijama i principima". 

 

Posleratna SFR Jugoslavija je od pocetka svoga postojanja uzela kurs sve vece politizacije, 

politika je pocela da prodire u sve sfere politickog i javnog zivota, a vremenom je pocela da 

prozima i privatne sfere zivota gradjana i pojedinaca.. Socijalna(drustvena) kontrola kao vrlo 

slozena naucna disciplina koja se bavi metodima i tehnikama drustvene kontrole je postepeno, 

ali sve brze i sveobuhvatnije pocinjala da instrumentalizuje u svoje svrhe  sve vise sfera i 

oblasti javnog i privatnog zivota: kadrovsku politiku, ekonomiju, drzavnu upravu,spoljnu i 

unutrasnju politiku, informaciju, kulturu, nauku., pravni sistem,medjunacionalne odnose,  pa 

preko obrazovanja, do sporta, narodne muzike, pa i same medicine, zivota mladih, sve do 

medjuljudskih odnosa,  ukljucujuci i teznju da kontroli podvrgne porodicne odnose i intimnije 

sfere medjuljudskih odnosa. 

 

Ovakva politizacija je pravdana visim nacionalnim i drzavnim interesima, radi kolektivnih 

interesa potrebno je zrtvovati neke individulane interese i ne ispoljavati preteranu eticnost i 
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postovanje zakona pojedinaca i njegovih individualnih prava, privatnosti i intimnosti., da bi se 

tako odbranila prava vecine. 

 

Sumnjicenja su uzimala neslucene dimenzije. Svako okupljanje, druzenje, je izazivalo 

podozrenje, Crkva, Skola, i druge drustvene institucije koje su mogle uticati na ljude i njihove 

postupke, u kojima je dolazilo do udruzivanja ljudi, ukljucujuci i Porodicu, su od pojedinih 

eselona vlasti gledane sa sumnjicenjem, podozrenjem. Strah od konspiracije je uzimao 

neslucene razmere, neprijatelje je trebalo kazniti na svim nivoima, tamo gde su najosetljiviji, 

a to je i porodica. Setimo se kampanja Djure  Starog u Bosni  nad suprugama politickih 

zatvorenika da se razvedu od svojih supruga, to je se sirilo citavom zemljom, desilo se i 

Milovanu Djilasu,  dr. Andreji Gamsu  i mnogim drugim disidentima i borcima za ljudska 

prava.,to je pocelo  da postaje jedna vrsta zakonomernosti.  A mnogi su se razvodili jer su 

dosli u politicku koliziju sa supruznikom. 

 

 Ugnezdivala se praksa da politickim neprijateljima treba slabiiti, ili cak  razbijati porodice. 

Dok su Krajine, Kosovo, Bosna i Hercegovina potpadale pod tudju kontrolu, umesto da se 

bore protiv onih koji su tamo nadirali, lokalni mudri agenti u Srbiji su se bavili zavlacenjima u 

spavace sobe navodnih neprijatelja koj to najcesce nisu bili.   

 

Ovakva istinska agresija na intimnost  i integritet porodice,  je vremenom postala sve 

prisutnija. Ali je se teze  implementirala kod Albanaca, jer su ih stitili njihovi muslimanski 

kanoni, plemenska pravila, visoki zidovi oko kuca i tradicionalna zatvorenost i otpornost 

porodice na spoljne uticaje. Slicno je bilo i sa Muslimanima u Boni, Hercegovini i Sandzaku 

mada su i oni ipak u vecoj meri potpadali pod ovakve pogubne uticaje.  

 

Oni koji su  hteli da eliminisu ingerencije vlasti u intimne sfere zivota gradjana, bili su u tome 

onemogucavani. Ili proglasavani za klasne neprijatelje. Drzava je morala imati monopol, i 

Crkva, Skola, Roditelji, Supruznici, Profesori, Bracni savetnici. Agencije za bracno 

savetovanje,  nisu smeli da se mesaju u tudje poslove.  

 

Kada su pocele da se pojavljuju krajem 1970-oh godina agencije za posredovanje u sklapanju 

brakova, one su se bez da su njihovi politicki  neuki  menadzeri to shvacali onda, umesale u 

zabranjeni atar,  pokusale su, da gradjanima omoguce da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke. 

Odgovor krojaca ljudskih sudbina iz senke je bio razoran po sudbinu ovih agencija. One su 

bile ubrzo kompromitovane  i stvoren im je od strane njih smisljeno vrlo odbojan  IMAGE u 

javnosti (da su to neozbiljne organizacije, njihovi vrlo strucni i dobronamerni  oglasi su 

stavljani pored oglasa vrlo neozbiljnih licnosti, pronosene su glasine, intrige ,danas takve 

organizacije vide kao agencije za prodaju jeftinih zenskih usluga). A npr. kada se radi o 

bracnim savetnicima, i njihov ugled u javnosti je obaran, poznati su nam slucajevi da su se 

bracni savetnici udvarali zenskim osobama koje su dolazile po savete. i time ih 

kompromitobvali. A sta reci o smisljenom kompromitovanju ugleda Pravoslavnog svestenika 

? Radilo se o istinskoj zaveri da se oni kompromituju u narodu, nama su poznati slucajevi da 

su npr. agenti bezbednosti preobuceni u svestenicke odore  se na groblju okretali i zvizdali za 

udovicama posle sahrane njihovih muzeva. 

 

Posledice su vremenom postajale pogubne, udruzene sa drugim vrlo opasnim uticajima:krah 

javnog morala i sistema vrednosti, kriminalizacija drustva, krah institucija pravne drzave, 

kriza obrazovanja, slabljenje mentalnog zdravlja mladih i nacije, izvitoperenost medijskih 

poruka, siromastvo, strah. Ovome treba dodati nezaposlenost, odlazak van zemlje, a kao 

krajnji rezultat je doslo da jako povecane stope razvoda, produzenog selibata, stope udovistva, 
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drasticnog pada nataliteta. Danas su porodicni odnosi jako poremeceni u mnogim porodicama 

u nasoj  zemlji, na relaciji medju supruznicima, ili izmedju roditelja i dece, ili izmedju dece. 

Ucestali su fizicki obracuni, svadje, vecina brakova opstaje, ukolko ne dodje do razvoda jer 

nemaju gde da odu, zive u svadjama i neizmernom stresu, mnoga deca danas fizicki 

ugrozavaju roditelje. Roditelji vrlo cesto vise nisu u stanju da deci daju zeljeno vaspitanje. 

 

Porodica je u krizi,vrlo je visoka stopa razvoda, produzenog selibata i udovistva. Porodicni 

odnosi su cesto jako poremeceni, medju supruznicima, na relaciji roditelji- deca, prisutne su 

svade ili fizicki obracuni.Roditelji gube autoritet u ocima dece, ne mogu da im daju vaspitanje 

po svojoj zelji, da ih spasu od pogubnih uticaja ulice, iskrivljenog sistema vrednosti, nerada, 

droge ,alkoholizma, delikvencije.i pornografije. 

 

 
 

Omladina i mladi kao bioloski najproduktivniji segment stanovnistva  su u dubokoj i slozenoj 

krizi. Bez jasne prerspektive za zaposljavanje, postoje flagrantne socijalne razlike medju 

porodicama sto se tice uslova zivota i ucenja, vecina je na ivici siromastva i bede, deli 

sadasnju krizu-strah ,apatiju u vrstu beznadja, obrazovanje je nefunkcionalno i neracionalno , 

i povrh svega politiovano i cesto korumpirano, obrazovna sredina je cesto umesto da bude 

mesto za duhovni i intelektualni razvoj mladih ljudi, upravo suprotno, vodi usvajanju 

pogresnog sistema vrednosti, razvijanju netolerancije, mlade uce bubanju umesto resavanju 

problema  ,skolska  dvorista i sredina nisu dovoljno bezbedni, tamo vlada nasilje, ucene, 

pretnje.Nema jasne perspektive za zaposljavanje i resavanje stambenih pitanja. Rezulat su 

osetno produzene studije ili nezavrsavanje studija. Sve to odlaze vreme stupanja u brak, ili 

iako se stupi u brak zelju da se imaju deca, slabi i kida bracnu harmoniju i vodi razvodu. 

Mladi su sistematski gurani na marginu dogadjaja, u nerad i besperspektivnost, nocni zivot, 

umesto da rade ,privredjuju i zasnivaju svoje porodice. Sve se ovo drasticno odrzava na 

zdravlje mladih. kako dusevno, tako i organsko. 

 

Zdravlje nacije je lose, prema procenama zdravstvenih radnika koje su se mogle poslednjih 

godina procitati u srpskoj stampi samo 5 % gradjana je zdravo, stope mortaliteta i morbiditeta 

su u osetnom porastu, mi smo na dnu lestvice u Evropi a i sire, takvo zdravstveno stanje 

stanovnika ne moze favorizovati porast nataliteta.(Nedavno je objavljen nalaz jedne 

medicinske studije prema kojoj znacajan postotak mladih ima probleme sa potencijom,ili cak i 

sa plodnoscu sperme). jako su prisutne i dusevne bolesti, depresije, citava nacija je u vrsti 

beznadja. 

 

Moralna kriza na ovo takodje jako utice. Siromastvo, nezaposlenost, poremeceni odnosi u 

drustvu i medju polovima, ratovi, migracije, nepostojanje licne bezbednosti i imovinske 

sigurnosti, prisustvi nesputanih kriminalaca,  ne mogu nikako favorizovati natalitet. 

 

Mladi masovno odlaze van zemlje. 
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Usled ovakvog stanja mnogi su dovedeni u poziciju da ne mogu imati decu, ili da ne mogu 

imati onoliko dece koliko bi zeleli, ili pak nisu u stanju da se brinu o deci, i da ih vaspitavaju. 

Ne mogu cak imati nijedno dete, jos redje dva deteta da bi tako osigurali 

 

To je finale prethodne politicke manipulacije porodicom, Danas je stanje gore nego li 

ranije.Prema jednoj studiji sociologa Filozofskog fakulteta koja je nedavno objavljena u 

strucnoj periodici, porodice se raspadaju, u vrlo visokom broju porodica su se desili smrtni 

ishodi, bolesti, ranjavanja, tragedije, vecina porodica zivi u strahu i neizvesnosti. 

 

Prema procenama zima ce biti teska, predvidja se porast inflacije, nezaposlenost, kasnjenje 

plata i penzija, nestasice artikala, beda, danas vecina zeli da napusti zemlju, nikome ne pada 

na pamet da ima decu. 

 

Dakle, glavni uzrok pada nataliteta je politizacija, socijalizacija porodice u svrhe drustvene 

kontrole.To se nazalost nastavlja i danas, vlastodrsci  ispoljavaju  zelju da i dalje usmeravaju  

porodicne odnose po svojoj zelji. 

 

Jos krajem sedamdesetih godina su beogradski sociolozi u svojim istrazivanjima drustva 

isticali da su clanovi SKJ u svemu bolje pozicionirani u odnosu na neclanove ( profesija, 

zarada, stan, posedovanje kuca i materijalnih dobara, obrazovanje, uspeh dece u ucenju, da 

takoreci medju delikventima uopste nema dece clanova SKJ,  da imaju sredjenije porodicne   

odnose , manje razvoda, vise dece,. itd) 

 

 
 

Mi smo  nalaze ovih sociologa da clanovi SKJ imaju skladnije i stabilnije porodicne odnose  

predocavali svetovnim licnostima iz redova nase Srpske pravoslavne crkve i nailazili smo i na 

takve dileme  kao npr.:" to znaci da su clanovi SKJ moralniji"? Shvatalo se na neki nacin da 

se ne radi o njihovoj vecoj moralnosti nego da su usled.privilegija u povoljnijem polozaju sto 

se tice karijere, prihoda, stana, i da im to omogucava da blagovremeno resavaju svoje 

porodicne odnose i da imaju bolje uslove za cuvanje porodicnih odnosa i radjanje i vaspitanje 

dece.  

 

Potstaknuta  ovim istrazivanjima, grupa nezavisnih istrazivaca eksperata za istrazivanje 

javnog mnenja i.,socioloska i statisticka istrazivanja, ukljucujuci i autora ovih redova, je   u 

periodu 1979-1983 obavila uz rigorozne metodoloske postavke,  na reprezentativnom 

statistickom uzorku od 1.000 stanovnika Beograda istrazivanje koje je imalo za cilj da 

ustanovi kako politicki kvaliteti ( pripadnost SKJ, clanstvo u raznim samoupravnim i 

delegatskim telima, politicka pripadnost roditelja, ucesce u NOB-i, drustveno-politicke 

funkcije, priznanja i odlikovanja) uticu na drustveni polozaj ,zaposlenost i profesiju, 

posedovanje materijalnih dobara, uspeh u ucenju, porodici i brak, zdravlje. 
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Osnovni zakljucak je bio da izmedju clanova i neclanova SKJ postoji u svemu istinski duboki 

jaz: 

-profesija:clanovi SKJ se lakse zaposljavaju, imaju daleko uspesniju karijeru,  zauzimaju 

rukovodeca mesta,  

-prihodi:vise zaradjuju od neclanova istog nivoa obrazovanja, lakse dolaze do dopunskih 

honorara, lakse dobijaju kredite,olaksice 

-stan:brze dolaze do stana, stanovi su im u proseku novijeg datuna izgradnje, veci, 

konformniji, moderniji 

-posedovanje materijalnih dobara:imaju daleko vise kuca, vikendica na moru i u 

planini,automobile(modernije, ),camac,jahtu, placeve, Tv u boji, opremu,  itd. 

-rezultati u ucenju:deca clanova SKj postizu daleko bolje ocene u ucenju,  

-socijalna mobilnost: deca clanova SKJ daleko cesce ostvaruju pozitivnu socijalnu mobilnost, 

dok je kod neclanova obratno 

-zdravlje:clanovi SKJ su zdraviji 

- bracno stanje, sto je predmet ove analize:clanovi SKj ranije stupaju u brak, manja je stopa 

razvoda, produzenog celibata( i udovistva!), cesce i vise imaju dece, njihov  kvalitet 

porodicnih odnosa je bolji.,starosne razlike izmedju supruznika su manje nego li kod 

neclanova.  

 

Ovakve razlike izmedju clanova i neclanova SKJ smo objasnili boljim uslovima zivota, zivot 

sa manje egzistencijalnih problema i stresova, bolja materijalna i egzistencijalna  baza. 

Odbacili smo pretpostavku da to moze biti posledica vece sposobnosti ili vitalnosti clanova 

SKJ jer nema logicke osnove pretpostavki da postoje korelacije izmedju politickih ubedjenja i 

licne sposobnosti, ili pak konformizma , moralnih ubedjenja pojedinaca, koji su iz interesa 

pristupali SKJ .  

 

Uzroke sadasnje demografske i politicke krize treba traziti u drustvenim nejednakostima iz 

prethodnog perioda koje postoje i danas, u nepravednoj prirodi drustva, u sveopstoj 

politizaciji, sto je vodilo u iskljucivanje i diskriminaciju vecine, progone onih koji takvo 

stanje nisu sve cesce prihvatali posete. 

 

Kada se zna ovakav brlog koji je trajao pola veka, nije tesko razumeti otkud  silovanja u 

ratovima na ovim prostorima od 1990 godine do danas? To je bilo  kaznjavanje 

"protivnika".,ali ovoga puta od pojedinaca, koji su tako praznili  na drugima svoje ranije 

traume i strahove. Iako Srbi kroz istoriju nikad tome nisu pristupali da bi  kaznili svoje 

etnicke protivnike u ratovima koje su vodili. 

 

Dakle, kljucni uzrok treba traziti u socijalizaciji, politizaciji svih sfera , ukljucujuci i intimni, 

porodicni i bracni zivot u svrhe drustvene kontrole. 

 

Profesor Jerotic narocito ukazuje na erotizaciju sredine i na hedonizaciju. 

 

To je tesno povezano sa prednjom temom, i jos jedna je oblast u kojoj treba traziti razloge 

sadasnjeg ishoda. 

 

Erotizacija i hedonizacija su svetski rasiren fenomen, medjutim kod nas je drugaciji kontekst, 

i drugacije su posledice. Sasvim je nesto  drugo govoriti o erotizaciji i hedonizaciji u jednoj 

zapadnoj, ili nekoj drugoj drzavi gde snazno funkcionisu institucije kao sto su: porodica i 

autoritet roditelja,  crkva i versko vaspitanje, skola i obrazovni sistem, medija i sredstva 
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javnog komuniciranja, mreze savetodavaca ,pravni sistem i pravna drzava.,gde postoji kakva-

takva tradicija.  Negativni uticaji na mlade, decu, i na druge, mogu biti korigovani povratnim 

uticajem roditelja, skole, crkve, vaspitnim emisijama sredstava javnog komuniciranja, u tim 

drustvima jos uvek postoji kakav-takav sistem moralnih vrednosti i dejstvuju institucije 

pravne drzave.Npr, u Belgiji je nedavno milion ljudi demonstriralo na ulicama u osudu lanca 

decije pornografije.Kod nas tisina. 

 

 
 

Kod nas svega toga ima u dalekoj meri, a cesto nema ama bas nikako. 

 

U boljoj poziciji su bili pripadnici Muslimanske vere koja ih je vise nego, li pravoslavce stitila 

od pogubnih uticaja.Ovo narocito vazi za kosovske Albance cije kuce su okruzene visokim 

zidovima i gde su muslimanski kanoni jops uvek jako prisutni, novi sistem vrednosti nije 

toliko prodro kao kod pravoslavaca. Ovo je sacuvalo porodice Albanaca od raspada, a zatim  

Mulsimana u Sandzaku i Bosni i Hercegovini.  

 

.A ovo je se direktno odrazilo na stopu nataliteta i kreiralo okolnosti da dodje do sadasnjeg 

demografskog pogubnog  ishoda po pravoslavce. Ovome treba dodati i cinjenicu da su Srbi 

bili izlozeni snaznijoj politickoj inkadraciji , i derasinizaciji  nego li drugi narodi bivse SFRJ. 

 

Ateizacija je kod nas bila izrazenija nego li u Zapadnoj Evropi. I rusenje sistema moralnih 

normi i tradicionalnih vrednosti. 

 

Treba dodati da ovakva jedna evolucija nije uopste dovela do oslobadjanja zene i vece 

ravnopravnost zene. Naprotiv, feministkinje koje  na prvi pogled bi mogle  naci svoje adute u 

evoluciji do koje je doslo poslednjih pola veka,u SFRJ , uporedjujuci sa stanjem  u prethodnoj 

Kraljevini Jugoslaviji,  na kraju krajeva uvidjaju da nisu bile u pravu, i da sada zene imaju 

daleko manje prava nego li ranije. Danas zena ima vrlo malo na rukovodecim radnim 

mestima, one teze dolaze do posla,  daleko ih je vise medju nezaposlenima, smanjeno je 

njihovo ucesce u javnom zivotu, njihova uloga u porodici je drasticno degradirana, njene 

obaveze nisu manje, nego li ranije. U autoritarnim,ili totalitarnim rezimima, a danasnja 

Jugoslavija je vise nego li ovo drugo, najvise stradaju nezasticene manjine i slabiji. A to su 

pre svega zene, zatim stari i razne kategorije nemocnih osoba, izbeglice.  Zene u Jugoslaviji 

su danas nezasticene, izlozene razlicitim udarima i ucenama, prilikom zaposljavanja, na 

radnom mestu, od strane etatistickih grupacija  i razlicitih para-klanova moci .Zene pretvaraju 

u "tela kojima drugi upravljaju". 

 

Pokazalo se da erotizacija sredine umesto u oslobadjanje zene u lokalnom kontekstu vodi 

suprotnome, njenom orobljavanju i postvarivanju. 
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Prostitucija kao drustveni fenomen je jako aktuelna tema i broj osoba koji se time bave je 

ogroman. Postoje prostitutke po ulicama i parkovima , oko hotela i zeleznickih stanica, u 

raznim bordelima i kuplerajima, kafeima i sastajalistima. , pri agencijama za poslovne pratilje, 

za manekene, foto-modele, pri etatistickim i para organizacijama tzv."para-eskadroni ljubavi" 

koji ordiniraju u preduzecima, ustanovama, javnom prevozu, sastajalistima, diskotekama, itd. 

Pored vidljivih i manje vidljivih vidova prostituisanja postoje i oni skriveniji-prilikom 

zaposljavanja, dobijanja raznih dozvola,  u kontaktima sa mocnicima i imucnim, pa sve do 

autostopiranja 

 

-  

 

Danas su odnosi medju polovima kod nas krajnje poremeceni i dele sudbinu globalno 

poremecenih medjuljudskih odnosa, po devizi"sto vise zavade-to bolje". Povecana je stopa 

razvoda, produzenog celibata, udovistva, vanbracne zajednice, izmenio se u znacajnoj meri 

odnos prema starosti ljubavnog ili bracnog partnera, sve su prisutnije znacajne razlike u 

godinama.. Ono sto je narocito znacajno i sto  zabrinjava je da je ostatak porodica koji se nije 

razveo opstao najcesce "samo na papiru", cesto je da svako zivi svoj zivot, a formalna 

zajednica opstaje zbog stana, prihoda, zajednickih dobara, zbog dece. U porodicama su odnosi 

krajnje poremeceni, postoje svadje, obracuni  medju supruznicima a sve su cesci obracuni 

dece sa roditeljima, ima i pojave incesta. 

 

 
 

Vaspitanje dece, bilo seksulno vaspitanjem nego celokupno vaspitanje u ovakvim uslovima je 

u vecini porodica jako otezano, a u mnogim onemoguceno.Buducnost citavih generacija je u 

pitanju. Mladi su izlozeni pogubnim uticajima droge, alkohola, izopacenih medija, nasilja. 
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Mi smo nacija u krizi, obezvredjeni kao  pojedinci i kao  entitet. Slazem se sa profesorom 

Jeroticem da je presudan uticaj okruzenja na ono sto covek donese na svet svojim rodjenjem. 

Mi smo dovedeni u sadasnje stanje opisanim socijalnim inzenjeringom. 

 

Otuda na nama svima lezi ogromna odgovornost da svoju sudbinu zumemo u svoje ruke. 

 

 Mi smo ukljesteni i u krizi odnosa savremenog covecanstva. Mozda se to moze videti kao 

kriza odnosa Istoka i Zapada, Pravoslavlja i  Katolicizma( itd)?  Ali se to ipak moze svesti na 

pragmaticnije pokazatelje.To je kriza odnosa, novi odnosi snaga koji nam sada nalazu trazenje 

novih pozicija u okviru stvaranja novih geo-politickih relacija. I na ovoj razini bi trebalo 

traziti odgovore za uzroke krize u kojoj se nalazimo. I ujedno tragati za putanjom spasa.  

 

Moze se sloziti ili ne sloziti sa nekim stavovima po pitanju uloge i znacaja verskih zajednica 

kod nas, koje neretko zovu verske sekte. 

 

Tacno je da mladi ne umeju da biraju voce iz korpe koje im se nudi, kako kaze profesor 

Jerotic.  Ali se tu sustinski radi i o nekim drugim motivima. Nasa iskustva nam ukazuju da je 

bilo pokusaja  u Jugoslaviji, i ovoj i onoj prethodnoj, da verske zajednice budu 

instrumentalizovane u svrhe realizovanja politickih intencija socijalne kontrole. Pre svega je 

pogresan pausalan nominator-verske sekte, jer vecina ovih prisutnih zajednica ne bi mogla biti 

podvedena  pod taj  nazivnik. 

 

Treba razlikovati takodje one koje rade sa zvanicnom zakonskom dozvolom, tj. koje 

postupaju u okviru zakonskih ovlascenja i one koje to ne cine. Dobar deo pripadnika verskih 

zajednica u nasoj zemlji, je pristupio novoj  veri jer ga je najvise privuklo to sto je u novoj 

sredini pronasao razumevanje, mir i podrsku, neku vrstu zastite od neprijateljskog okruzenja. 

To su najcesce osobe koje bi mogle biti svrstane u grupu" zrtve diskriminacije i represije",iz 

raspadnutih porodica, ili onih u kojima su odnosi poremeceni, a za sta je cesto kriva ploliticka 

inkadracija. .Pojedine zvanicne transmisije danas  vode hajke protiv"verskih sekti", a upravo 

su one uzrokovale svojim postupcima brojcanom rastu ovih zajednica. Cinjenica je da je u 

prethodnom periodu jedna od politickih odrednica drustvene kontrole bila potraga za 

"neprijateljima". U te svrhe je dobro dolazilo npr. odbijanje Svedoka Jehove da sluze vojni 

rok, ili adventiscka ponuda literature na javnim mestima, i njihove propovedi. Zakon striktno 

propisuje uslove pod kojima se jedna verska zajednica moze registrovati i zakonski propisi 

treba da budu postovani. Glavni prestupnik je onaj ko gura omladinu u beznadje, nerad, nocna 

skitnicenja, nemoral, drogu, alkoholizam, i nudi  im besperspektivnost. A takve mlade osobe 

tako bivaju gurane u narucje" verskih sekti". Ujedno, u vreme poluvekovnog gusenja 

Pravoslavlja bilo je precutne birokratske podrske ovom trendu" da se oslabi reakcionarna 

uloga vecinske crkve"". 

 

Izlaz sa pravoslavne tacke gledista je u delovanje na motive osipanja pastve: zastita gradjana 

od nepravdi,sanacija porodice, moralni preporod,, ojacati Pravoslavnu crkvu da se ovakvim 

osobama moze baviti. Jer nasa Pravoslavna crka zeli na tome da radi, ali je potrebno da ojaca, 

i da ima i vise kadrova i infrastrukture. 

 

Izlaz nije u jadikovkama nego u akcijama. Prvo treba ovakvo stanje obelodaniti jer jos vlada 

konfuzija i neznanje. Onda treba praviti plan mera. Opozicija ovo treba da obznani, ona 

nazalost o ovoj oblasti jos uvek cuti.To treba da ucine nezavisna medija. Malogradjanski stid i 

zeniranje pred ovom skakljivom i intimnom sferom ometa mnoge da o tome progovore 

otvoreno i koncizno. Ovo reci je delikatno, ponrekad uslede sumnjicenja da se preteruje, ili 
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cak i patranoicno reaguje. Zivimo i dalje u drustvu tabua, tajni, skrivenih intervencija, 

prevara, manipulacija. Treba menjati zakonodavstvo, treba zahtevati da Tajna policija bude 

stavljena pod kontrolu Skupstina i institucija demokratske javnosti, treba gradjane vaspitati, 

obucavati, dati rec psiholozima, bracnim savetnicima, svestenicima. 

 

Izbori i smena sadasnje vlasti treba da dovedu i do smena manje vidljivih delova vlasti,.onih  

pojedinaca i aparatcika koji su nadojeni prevazidjenim mentalitetima i koji su psiholoski 

okostali i vrlo otporni na promene. 

 

Ujedno, treba stvoriti materijalnu bazu, zaposlenje, stanove, plate, sredstva, reformisati sistem 

obrazovanja,ozdraviti moral i dusu nacije. Onda ce krenuti i natalitet i porodica ce poceti 

polako da izlazi iz krize. 

 

 

1999.година-Tomislav Krsmanovic               

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd-Rakovica 

Tel/faks-3911829; Tom@Eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

BRAND IMAGE( IMIDZ) SZP-SAVEZA ZA PROMENE U JAVNOSTI- PITANJE USPEHA ILI 

NEUSPEHA 

 

Predlazem SZP istrazivacki projekat-bez naknade.  

 

SADRZAJ: 

1.Uvod 

2.Definicija i sadrzaj pojma BRAND IMAGE 

3.Neke pretpostavke o negativnim elementima IMAGE SZP 

4.Predlog istrazivackog projekta 

Projekat upitnika 

CURRICULUM VITAE 

 

1.Uvod 

 

Dozvolite da  vam predocim da gradjani Srbije vide  u SZP   jedinu opozicionu snagu koja 

moze pobediti na sledecim izborima. Na nama svima lezi ogromna odgovornost da ucinimo 

sve sto treba da SZP opravda poverenje gradjana. 

 

Ujedno, mi smo u kontaktu sa gradjanima, ima svakojakih komentara, i pozitivnih i 

negativnih. U javnosti se stvara predstava IMAGE (IMIDZ) SZP. Nas je zadatak da budno 

pratimo stvaranje i komponente ovoga IMAGE jer je to od presudne vaznosti za pridobijanje, 

ili odbijanje glasaca i simpatija gradjana. 

 

SZP vec ima predstavu IMAGE koja pleni simpatije vecine. Sadasnje  negativne primese  

predstave SZP se narocito odnose na stavove po pitanju Kosova, odnosa  prema Zapadu, 

tzv.SRPSKO PITANJE, integritet  Srbije i SRJ (ima i drugih elemenata koji zasluzuju 

izuzetnu paznju).A kada se  radi o liderima SZP   ,njihovi  politicki rivali su uspeli poslednjih 

godina da pronoseci glasine o njima, lazi i dezinformacije, u znacajnoj meri iskrive cinjenice i 

o njima i SZP  u nekim elementima stvore pogresnu i odbojnu predstavu u javnosti. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Ovakvi negativni elementi BRAND IMAGE (IMIDZ,PREDSTAVA) su  vestacki stvoreni i 

sustinski odstupaju  od stvarnih cinjenica .Ovi negativni elementi mogu odbojno delovati na 

glasace i umanjiti sanse SZP na sledecim izborima. Zato ukoliko SZP i njegovi lideri zele da 

budu uspesni  moraju pomno pratiti sta narod misli o njima i kakvu IMAGE imaju u njihovim 

ocima. 

 

2.Definicija i pojam BRAND IMAGE 

  

Uspesnost poslovanja jedne velike firme, ustanove, politicke stranke ili grupacije. je snazno 

predodredjena stavovima i predstavom koje ima u drustvenom okruzenju u kome egzistira i 

obavlja svoje aktivnosti.Svaka ova organizacija  ima neku predstavu u javnosti, reputaciju.  

Potrosaci, distributeri, gradjani, glasaci, itd,se opredeljuju li ne, upravo u zavisnosti od toga 

kakvu predstavu imaju o njoj.  

 

Ova predstava sadrzi  razlicite stavove i misljenja o organizaciji,kao sto su njena velicina, 

obim proizvodnje,istrazivackog rada, stepen inovativnosti, ,briga o zaposlenima,visina plata, 

,dinamicnost,humanitarne aktivnosti,ucesce u javnom zivotu,itd. A kada se radi o politickim 

strankama stavove o programskim opreljenjima, akcijama u javnosti, sve ono sto je ta stranka 

cinila ili nije cinila, o njenim liderima i aktivistima, itd. Ova predstava,koja se u ekonomskoj i 

politickoj propagandi naziva BRAND IMAGE(IMIDZ)se stvara iz jedne osnove koja sadrzi 

kako materijalne tako i druge elemente,i ustvari je jedna subjektivna interpretacija realnosti.  

 

Sa jedne strane je BRAND IMAGE koji plovi u potsvesti(ili svesti) glasaca, a sa druge strane 

su glasaci. Jos na nivou potsvesti dolazi do snaznih asocijacija ili odbojnosti izmedju licnosti 

glasaca i ove IMAGE. Ovo je kljucni nivo na kome se resava sudbina jedne politicke 

stranke.(ili lidera). 

 

Zato je vrlo znacajno da SZP i njegovi lideri saznaju precizno i snime  IMAGE koji imaju  u 

javnosti i druge politicke stranke i lideri drugih stranaka,  u razlicitim segmentima(gladsaci, 

medija, sindikati,i td) 

 

Treba da ustanovi sta ovi segmenti javnosti misle o SZP o njenim liderima, koje su negativne 

a koje pozitivne strane IMAGE-a, kako je nastala ova predstava, da li je zasnovana na 

cinjenicama ili je posledica pogresne interpretacije(usled nedostatka informacija, subjektivno 

vidjenje, i dr.). 

 

Sledeci korak je da se eliminisu nedostaci, negativne komponente IMAGE-a,i da se jos vise 

unaprede i sacuvaju pozitivne strane.Vrlo je bitno da IMAGE mora biti zasnovan na 

cinjenicama, ako nesto negativno stvarno postoji onda nedostatke treba ispraviti i tek onda o 

tome obavestiti javnost..Ako su negativne strane predstave posledica nedovoljne 

informisanosti potrebno je dati pravu informaciju. 

 

3.Neke pretpostavke o negativnim elementima IMAGE SZP. 

 

SZP i njegovi  lideri egzistiraju u vrlo slozenom drustvenom okruzenju (politickom, 

psiholoskom,socioloskom,ekonomskom,privrednom, itd). Prethodna SFRJ se raspala u ratu 

koji je odneo nekoliko stotina hiljada ljudskih zivota, milione ljudi izgnao iz njihovih domova 

i vise stotina hiljada njih usmerio prema SR Jugoslaviji. Zemlja je pod sankcijama i u vrsti 

medjunarodne izolacije ,oslabljena ekonomski i u dubokoj krizi identiteta, sa izrazenim 

tenzijama izmedju teritorija i razlicitih politickih grupacija, konfliktima i izgonom Srba sa  
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Kosova ,posle 77 dana bombardovanja,  kriminal i bezakonje,korupcija,su uzeli maha. SR 

Jugoslavija kao zemlja u tranziciji prolazi kroz krajnje bolan period i stanovnistvo je ojadjeno 

i iznureno. Cinjenica da je SZP opoziciona koalicija  koja zeli  objektivno da analizira 

stvarnost i da ne pribegava demagogiji koju primenjuje koalicija na vlasti, koja uprkos 

bombardovanja NATO i Zapada pragmaticno prilazi odnosima sa Zapadom, moze na neki 

nacin  u ovako delikatnom i slozenom okruzenju i momentu imati za posledicu pogresne 

procene, predrasude,a u pojedinim slucajevima i zle namere pojedinih grupa moci u nasem 

drustvu. A sto se ogleda u pronosenju glasina o SZP i njenim liderima  koje su puka 

dezinformacija, ciste  lazi. 

 

Nazalost,usled medijskog monopola pomenutih grupacija, i njihove moci u krojenju javnog 

mnenja, narocito u pojedinim segmentima stanovnistva ili nekim drugim drustvenim 

grupacijama,stvorena je u svojim pojedinim aspektima negativna BRAND IMAGE o SZP i 

njenim liderima. 

 

SZP treba da zna istinu i ne treba da se plasi od nje. Utoliko pre,jer te negativne komponente 

imidza nisu zasnovane na cinjenicama nego su posledica dezinformacija i nedostatka 

informacija.  

 

4.Predlog istrazivackog projekta 

 

Zato treba snimiti BRAND IMAGE SZP, predstave u segmentima javnosti, 

otkriti sve dobre i lose strane predstave. I onda na adekvatan nacin kroz medija reci ISTINU.o 

SZP. 

 

Jednostavno,treba otkriti sve negativne primese IMAGE,i onda na adekvat- 

an nacin kampanjom informisanja ih demantovati, reci cinjenice. 

 

SZP treba da ustvari sazna sadasnji IMAGE,da ga popravi i usaglasi sa zelje 

nim. 

 

To ce postici na sledeci nacin: 

 

1..Da snimi sadasnji IMAGE 

2.Da definise ZELJENI 

3.Da napravi plan kako to da uradi,sta da kaze. 

4.Da definise sredstva i nosioce informisanja:bilten- list,obavestenja na tablama, leci, 

saopstenja,razne publikacije namenjene strucnjacima, brosure, plakati, izvestaji, medija, 

konferencije za stampu,mitinzi, itd.. 

  

IMAGE treba da bude snimljen u raznim segmentima i treba sprovesti ov- 

akvu akciju u svim segmentima. 

 

Predlazem da se obavi ISTRAZIVACKI PROJEKAT sa ciljem da se snimi BRAND IMAGE 

SZP, i to prvo da se obavi preliminarno istrazivnje putem intervjuisanja 100 osoba kroz 

primenu razlicitih oblika motivacionih istrazivanja,na kvotnom uzorku(50 muskaraca i 5o 

zena,proporcionalna zastupljenost starosnih grupa,obrazovanja i profesija kao sto je u 

globalnojpopulaciji Beograda,),na teritoriji grada Beograda.,uz primenu UPITNIKA u 

prilogu.Uzorak bi uradio Rukovodilac istrazivackog projekta.Anketiranje bi obavila dva 

anketara koje bi dao SZP.(U slucaju da to ne dolazi u obzir Rukovodilac istrazivackog 
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projekta bi obezbedio 2 obucene anketare,5 do 10 anketa na dan za 5 ili 10 radnih 

dana.Rukovodilac  istrazivackog projekta bi obavio obradu popunjenih upitnika za 10 radnih 

dana,napisao bi i otkucao IZVESTAJ sa rezultatima istrazivanja i misljenjem da li treba 

obaviti dodatna istrazivanja ili su vec dobijeni nalazi dovoljni ,i sa predlogom mera za 

STRATEGIJU BRAND IMAGE ICN. Celokupni istrazivacki projekat bi bio zavrsen u roku 

od 15 dana  od pocetka projekta. 

 

SZP bi dakle trebao da pbezbedi anketare, i kopir-aparat da bi se kopiralo 100 upitnikaX 6 

strana=600 strana. To bi bili svi troskovi SZP. Rukovodilac istrazivackog projekta bi obradi 

upitnike i napisao IZVESTAJ. 

 

r.  

                          PROJEKAT UPITNIKA (koji bi jos bio doradjen i usavrsen) 

 

 Mi smo anketari Centra za istrazivanje javnog mnenja, molimo Vas da budete ljubazni i 

odgovorite na sledeca pitanja u vezi Vasih misljenja o pojedinim politickim strankama.i 

njihovim liderima. Ovo istrazivanje nije naruceno ni od jedne politicke stranke .Molimo Vas 

da iskreno odgovorite na postavljena pitanja, cime cete  pomoci da se saznaju cinjenice i da 

odgovarajuca osnovica za bolje poznavanje  i objektivnu naucnu anaizu  

drustva..Predocavamo Vam da  je ova anketa anonimna i da se ne daje ni ime ni prezime niti 

bilo kakav drugi podatak o ispitaniku. Molimo Vas da budete iskreni i da Vasi odgovori budu 

objektivni. HVALA. 

 

1.Koje  politicke stranke  u Srbiji  poznajete? Molim Vas setite se i odgovorite detaljno.? I 

jos. I jos? 

 

2. Koje politicke koalicije u Srbiji poznajete? Jos? 

 

3.Za koje od dole .navedenih politickih stranaka ste culi ili znate za njih? 

-Narodna radikalna stranka 

-Socijalisticka partija Srbije 

-Srpska radikalna stranka 

-Demokratska stranka 

-Gradjanski savez 

-Srpski pokret obnove 

-Demokratska stranka Srbije 

-Demohriscanska stranka Srbije 

-Napredna stranka 

-Alijansa za promene 

-Demokratski centar 

-Srpski demokratski klub"Odbrana" 

-Nova Srbija 

-Socijaldemokratija 

-Srpska narodna obnova 

-( itd navseti sto veci broj stranaka) 

 

4 .Koje od koalicija politickih stranaka znate? Setite se? Jos? 

 

5.Koje od dole navedenih politickih koalicija znate: 

- DEPOS 
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- -Zajedno 

- -SZP 

- -Koaliciju JUL_SPS-SRS 

- ( itd, navesti sto veci broj koalicija)  

 

6. .Vi ste kazali da ste culi,da barem nesto znate,o sledecim politickim strankama:NAVESTI 

jednu po jednu).Ja cu Vam sada  

za svaku politicku stranku procitati nekoliko misljenja,Vi cete mi reci da li se sa tim 

misljenjima slazete ili ne? Vasi odgovori mogu biti :1.SLAZEM SE POTPUNO 2.PRILICNO 

SE SLAZEM.3.PRILICNO SE NE SLAZEM. 

4.NIKAKO SE NE SLAZEM.(ove se spominju samo 3 stranke, ovakva misljenja ce biti 

prikupljena za maksimalan broj stranaka) 

 

                                           DS                                                     DHS                                    

SOCDEMOK 

                                     1.         2       3           4         1     2           3      4     1  2  3  4         1         

2    3       4 

 

Velika stranka 

Ima veliki broj clanova 

Mala stranka 

Ima malo clanova 

Njen program mi je nepoznat 

Njen program mi je donekle poznat 

Njen program mi se svidja 

Njen program mi ne odgovara 

Patriotski orijentisana 

Nije patriotski orijentisana 

Ima ispravan stav u odnosu na Kosovo 

Podrzavam njen stav u odnosu na Vojvodinu 

U toj politickoj stranki je bilo afera 

Deluje razbijacki u okviru opozicije 

Ima ispravan program o srpskom nacionalnom pitanju 

Nacionalisticki orijentisana 

Za integraciju u medjunarodnu zajednicu 

Za zblizavanje sa ZAPADOM i SAD 

Svidja mi se 

Ne svidja mi se 

Simpaticna je 

Antipatcina je 

Moderna 

Zastarela 

Ima strucne kadrove 

Ima dobru organizaciju 

 

itd itd(bila bi postavljena i druga pitanja) 

-- 

 

- 
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7. .Vi ste kazali da ste culi,da barem nesto znate,o sledecim politickim koalicijamaNAVESTI 

jednu po jednu).Ja cu Vam sada za svaku politicku koaliciju koju ste spomenuli  procitati 

nekoliko misljenja,Vi cete mi reci da li se sa tim misljenjima slazete ili ne? Vasi odgovori 

mogu biti :1.SLAZEM SE POTPUNO 2.PRILICNO SE SLAZEM.3.PRILICNO SE NE 

SLAZEM.4.NIKAKO SE NE SLAZEM.(ove se spominju samo 3 koalicije, ovakva misljenja 

ce biti prikupljena za maksimalan broj koalicija) 

                  ZAJEDNO                                   SZP                                        SPS-JUL-SRS 

         1.         2       3           4         1     2           3      4     1  2  3  4         1         2    3       4 

 

(postavljaju se ista potanja kao i u pitanju broj 6). 

 

 8. Koje od politicara znate, ili ste culi za njih? Jos?Jos? 

   

 

 

9. Za koje od dole navenedih politicara ste culi?  

-Milan Panic 

-Slobodan Milosevic 

-Vesna Pesic 

-Zoran Djindjic 

-dr Dragoslav Avramovic 

-Vuk Draskovic 

-Vojislav Kostunica 

-Vuk Obradovic 

-Velimir Ilic 

-dr. Vladan Batic 

-Milan Protic 

-Dragoljub Micunovic 

-Goran Svilanovic 

-Dragoslav Petrovic 

-Dusan Mihajlovic 

-Rebeka Srbinovic.   

Dragan Tomic 

Goran Percevic 

Milan Milutinovic 

Vojisalv Seselj 

-Marjanovic 

-dr Mirjana Markovic 

-dr Milutin Bojic 

itd itd navesti maskimalan broj imena 

 

 

9. .Vi ste kazali da ste culi, da barem nesto znate,o sledecim politicarima .NAVESTI jedno  

po jedno ime).Ja cu Vam sada  

za svakog navedenog politicara koga  ste spomenuli  procitati nekoliko misljenja,Vi cete mi 

reci da li se sa tim misljenjima slazete ili ne? Vasi odgovori mogu biti :1.SLAZEM SE 

POTPUNO 2.PRILICNO SE SLAZEM.3.PRILICNO SE NE SLAZEM. 

4.NIKAKO SE NE SLAZEM.(ove se spominju samo 3 imena, ovakva misljenja ce biti 

prikupljena za maksimalan broj politicara) 
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             MILAN PANIC                              ZORAN DJINDJIC                 SLOBODAN 

MILOSEVIC 

         1.         2       3           4         1     2           3      4     1  2  3  4         1         2    3       4 

 

 

-Svidja mi se 

-Ne svidja mi se 

-patriota 

-nije patriota 

-ubedljiv je 

-nije ubedljiv 

-imponuje mi 

-izveo bi naciju iz krize 

-vrlo sposoban 

-odlican govornik 

- itd itd bila bi postavljena brojna pitanja 

- 

10..Sada cu Vam procitati nekoliko recenica koje nisu dovrsene. Molim Vas Vi ih dovrsite 

.Recite prvu 

stvar koja Vam padne na pamet. 

 

-SPS je politicka stranka ....... 

 

 

-SRS ima vlast u Zemunu i  

 

-Gradjanski savez pokusava 

 

-Demokratska stranka je ucestvovala na svim dosadasnjim izborima i   

 

- 

-Moj prijatelj mi kaze da je Socijaldemokratija jedna od stranaka  

 

 

Opozicione stranke su doprinele 

 

-itd itd(ovakva pitanja bi bila postavljana i za koalicije i za opozicione lidere).lekar  mi kaze 

da je Zdravlje iz Leskovca... 

 

 

- -11. Dve osobe razgovaraju.Jedna od njih pita drugu osobu:"Opozicione stranke su stvarale 

koalicione saveze,. Potsetite me koje su  to  stranke stvorile koaliciju ZAJEDNO? Zasto se 

ova koalicija raspala? 

 

Recite molim Vas sta bi po Vama odgovorila druga osoba.? 

 

12.Vi ste kazali, spomenuli,da poznajete slkedece stranke.Molim Vas recite mi za svaku od 

njih 

sto mislite? 

. 
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Navesti ovde imena svih stranaka koje su pomenute da su poznate 

 

13.Isto za koalicije 

 

14.isto za politicare 

Sta Vam se svidja kod ove stranke(koalicije,  politicara)?Zasto to kazete? 

 

A sta Vam se ne svidjaZasto? 

 

Da li ova stranka  ima buducnost po Vama,ili nema? 

 

Sta bi ova stranka trebala da poboljsa? 

 

Vas Pol: M() Z( ) 

 

Starost:od 18 do 25 godina 

od 25 do 35 godina 

od 35 do 50  

od 50 do65 g 

vise od 65 godina  

 

Strucna sprema:Niza strucna sprema 

Srednja strucna sprema 

Visa ili visoka strucna sprema 

Magistar nauka ili doktor nauka 

 

Zanimanje 

Ucenik,,student 

Sluzbenik 

Penzioner 

Rukovodeci kadar 

Domacica  

Vojno lice,organ vlasti 

Radnik 

Strucnjak 

Drugo: 

                                                  

1999.godina. POLICIJA-ZAHTEVAMO ISPRAVNE PROCENE 

 

Policija poslednjih dana bije demonstrante, sto izaziva izuzetne tenzije u narodu, i ogorcenje i 

spremnost da se ide u obracune sa policijom. Narod Srbije je izuzetno ljut na policiju. 
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Protivimo se prebrzim procenama i mrznji, zahtevamo da rezirane zavade budu raskrinkane i 

da  pobede razum i mudrost. Zahtevati od policije da se pridruzi demonstrantima moze biti 

jedna vrsta strateskog ponasanja opozicije prema njoj. Ali ko to ocekuje  jako se vara. 

 

 Vecina policajaca uprkos indoktrinacije i uhljebljenja, uvidja da  narod nije izasao na ulice iz 

besa, da narod nema nista protiv policije, nego da ga je na to naterala golema nevolja., da trazi 

smenu i dovodjenje na vlast garniture koja mu moze pomoci. Zasigurno da ima policajaca koji 

su ispranog mozga i da nisu u stanju da rezonuju logicki i da su spremni da se sa emocijom i 

mrznjom okome na mirne gradjane.,ali ih ima nazalost i takvih koji naivno veruju da  iza toga 

stoje strani placenici i domaci izdajnici  

 

Nesto drugo je u pitanju, to mnogi prepoznaju. Policija postupa po naredjenju, ne sto tako 

zeli, to ne naredjuje ni vrh policije nego vrhuska drzavne uprave. A i njima neko 

naredjuje(Tajne sluzbe). Policajci moraju da izvrsavaju naredjenja, ako to ne urade gube 

posao i privilegije, ali to nije sve .Mnogi bi to zrtvovali da samo ne idu na svoje sunarodnike. 

Ali se plase. Poznato je koliko je policajaca ,inspektora, pa i celnih ljudi  iz policije ubijeno, 

ili ranjeno. Koliko ih je poslato na Kosovo i tamo poginulo, ili na specijalne opasne  zadatke. 

Ukoliko ne postupe po naredjenju, ne samo da mogu izgubiti posao, ili biti poslati na 

disciplinsku odgovornost, mogu snositi posledice i obracune gde mogu platiti glavom ili 

zdravljem 

 

Ni njima nije lako dakle. 

 

Potrebna je mudrost i na strani policije i naroda. Treba spreciti huligane da ne  napadaju 

policajce, i ugrozavaju  njihovu bezbednost. Sa druge strane policija ne sme da prelazi 

ovlascenja ,mora biti krajnje oprezna i odmerena. 

 

Najveca odgovornost lezi na naredbodavcima, mislimo na one koji daju naredbe policiji da 

upotrebi silu, i na one koji reziraju napade huligana na policiju. 

Pozivamo na mudrost i razum, opreznost.  Ne smemo dozvoliti da budemo zloupotrebljeni. 

Vreme je da pobede znanje i mudrost, nas su pola veka zavadjali. Kazimo 

 

 

1999.година-- International Society for Individual Liberty, Belgrade, Yugoslavia 

C/O Tomislav Krsmanovic,Stanka Paunovica 

70,stan,br.3,Rakovica,Beograd,Yugoslavia 

,tel/fax=381.11.3911829,e-mail=tom@Eunet.yu;webs=http://solair.eunet.yu/~tom/isil.html 

 

Dear Sirs, 

 

We are the Yugoslav Branch of the ISIL that has its headquarters in San 

Francisco,USA. ISIL is an association of individuals and organizations 

with its members in over 90 countries,dedicated to building of a free 

and peacefull world ,respect of individual liberties and rights, and an 

open and competitive economic system based on voluntary exchanges and 

free trade. 

 

ISIL Yugoslavia began its activities in 1992  and our activities 
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consisted primarily of translation of books  by libertarian authors into 

South Slavic languages and their promotion and spreading in the 

public. We have given our contribution to the peace and stability in this 

area and translated libertarian books are now strongly influencing the 

public opinion in Balkans. 

 

We translated  book:THE ADVENTURES OF JONATHAN GULLIBLE by Ken 

Schoolland, the University professor Hawaiii University, Honolulu, USA,-which had already 

been translated into 14 languages-we have translated it into Serbian, Croatian, Slovene and 

Macedonian languages. This book is awarded in USA twice by Foundation for 

Liberty,Valley Forge by the George Washington Honorary Medal for public 

communication and economic education. The   book  represents  the basic text for all 

those who want to acquint themselves with the libertarian ideas. 

 

 
 

Let me say something more aboute -The Adventures of Jonathan 

Gullible:A Free Market Odyssey- has been published now in 14 languages 

and has been translated into another 15 languages for publication in the 

next year.The purpose of the book is to introduce people to free market 

principles in a nonthreatening manner, yet one that is still provocative 

and amusing. This book has twice been awarded the George Washington 

Honor Medal from the Freedoms Foundation at Valley Forge for economic 

education and public communication. (As I mentioned already).. 

. 

Could you support me to put me in contact with the eventual translator of this book from 

English  into                          language.? Please put me in contact with the eventual 

translator(s) to tell him(her)  the price and conditions of translation? 

 

 I will be grateful for your support and very soon answer. 

 

Please finde here the professor, s Schoolland, s text. 

 

With the best greetings 

Tomislav Krsmanovic 

 

1999.godina. LOZNICA-izlaganje ( na lokalnom skupu SZP). 
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Vuk Karadzic je kazao:" Neka svako uradi ono sto moze, pa ce narodu biti dobro", to znaci 

spascemo se. Vuk je ovo kazao jos pre stopedeset godina, i kazao je najvecu mudrost, koja je i 

danas vrlo aktuelna. To je nacelo licne odgovornosti i potreba da svoju sudbinu uzmemo u 

svoje ruke, da sami sebi popravimo stanje a ne da nam to cine drugi. U SE I U SVOJE 

KLJUSE. 

 

 
 

Na svakome od nas lezi ogromna odgovornost, i svako od nas moze licno dati dragocen  

doprinos. 

 

Ovo je kraj Vuka Karadzica i Drinske divizije,kolevka patriotizma i istorijskih nadahnuca. 

Nas narod je preziveo 500 godina vladavine Turaka, za to vreme je cuvao svoj identitet i 

kulturu, mada je sve bilo priguseno. Posle 50 godina vladavine titoizma mi polako dolazimo 

sebi.,ispravljamo savijenu kicmu. I tek cemo doci 

 

Mi smo u krajnje teskoj situaciji, ali izlaz postoji. A kako ,kazao nam je Vuk , Kradazicj, 

svako da poradi sam. 

 

Nalazimo se pred zivotnim izborom. Promene ,ili defitinitivno i sve brze propadanje. Zato su 

promene pravo resenje. Ali nikak naislne, nego legalne i demokratske, putem demokratskih 

izbora na kojima narod treba da izabere svoje predstavnike, koje on zeli, i koji ce biti kadri da 

naciju i drzavu izvedu iz krize. Na nam svima lezi velika odgovronost, na svakome od 

nas.Svako od nas moze d ati neprocenjiv doprinos, ako se uklkjuci u provces ubrzane i 

enetrgicne demokratske trasformacije .Podrzite SZP.Neka svako dodje na miting, neka 

pozove susede,prijatelje, srodjake, poznanike. 

 

Narod jhe upro oci u opoziciju.Srpska opozicija plaze istorisjki izpit.Moramo opravdati 

poverenje nacije.Ukoliko ovoga puta ne budemoi na nivou narod bi mogao definitivno 

izgubiti povereneje u opoziciju sto bi imal krajnje teske posledice po opstanak nacije.Pobedu 

cemo postici slozni i jedinstveni. 

  

Nasa situacija je katarsrofalno u svakom pogeldu, to svi dobro znamo.Izgubili smo nase 

teritorije u Srbiji i van nje, nedavno i Kosovo, zemlja je bila bombardovano, izlovana, 

iskljuecna iz medjunarodme zajednice,siromastvo i beda,  ceka nas neizvesna zima,citavi 

drsusvtevi sistemi su razruseni,nacija ubrzano izumire.Nacija je pozavadjana i po politickoj i  

svoj drugoj osnovi, ujklkjucujuci i porodice i susede. Ako se ne sprovedu promene,nacija ce 

propasti i drzava se svesti na jedan patrljak,ili se raspasti. 

 

Ogromna odgovornost lezi i na koaliciji na vlasti i na opoziciji. najgore sto se moze uciniti su 

svadje, tenzije ili cak i obracuni., To je najgora alternativa za sve upletene strane.I siguran put 

propasti za sve. Najbolje resenje su demokarstksi izbori na kojima treba dozvoliti narodu da 

izabere svoje predstavnike koji ce naciju izvesti iz corsokaka. 
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Nazalost, uemsto toga, siri se pozar mrznje i poziva na obracune. Opozicija nije nikakav strani 

placenik ili izdajnik. Ispada da svako ko je nezadovoljan da je strani placenik. Invalidi rata 

koji traze nadoknade, borci sa Kosova, penziomneri, trudnice, nezpaosleni, zrtve sudskih 

neaakonitodstim bezakonja, glkadnim nezadovoljni, svi su oni ukoliko protetsvuju i zahtevaju 

svoja prava strani placenici.kakvi su to strani placenici koj nemaju sta da je du? A k im to 

kaze,opni koji imaj svoje racune u stranim bankama?jasno je ko ej starni placenik ko ima 

novac. 

 

Koalicija na vlasti takodje ima svoju istinu. Ukoliko im pretimo,pozivamo na buduce 

revansdimew, pretimo im Hagom,  oni ce biti jos vise odlucniji da svim stredtsvima, 

ukljucujuci i silu, brabe svoje pozicije.Sadasnjoj koaliciji na vlasti treba jasno staviti do 

znanja, da nikakvih revasizama nece biti, toga nije bilo ni u drugim bivsim evropskim 

mkomunuisticjkim drzavama,neka postanu opozicija i neka se demokratskim sredstvima bore 

za svoje progareme i iedeje.,neka zive mirno i nake njihava prava budu postovana. Moramo se 

suprostaviti snovima onih koji bi hteli da ponovo zasednu na vlast zauvek, ako sto je to bilo 

za vreme Tita, i pos,e Tita, da bude i pos,e Tita Tito. To su najbesmislenije ideje danas, i 

najopasnije za sve nas. takve nesuvisle pojedince moram zilovatui svim silama.Umesto toga, 

treba stvoriti demokratiju, da na vlasti bude ona stranka, sve dotle dok to narod zeli, a kada on 

zazeli promene da se to omoguci dsewmokratskim ziborima., Onda ce svima biti dobro. A ako 

jedna gruoa osoba zasedne zauvek na vlast i zloupoitrebi je, i spreci promene, onda je to 

najbolj put za propast. 

 

Pozivamo na smirenost i odmerenost, slogu i razumevanje.Moramo biti svesni da nas sve 

zavadjaju. I da nas iz sveta sa dstrane gledaju sa smesom sazaljenja i potsmeha, i kazu"Oni 

dole se svadjaju". Najgore sto mozemo ucinitoi je da se svadjamo. Time nista ne tresavamo, 

samo raspimao nacionaln snage uemsto na slogu i rad, na sterilne rasprave i gubljenje 

vremena i energije.A tamo gde se dvoje svadjaju treci se koristi. UM CARUJE,SNAGA 

KLADE VALJA. Treba se sloziti, pomiriti,oprostiti, i saradjivati. OTAC I SEDAM SINOVA. 

 

Stanje ljudskih pravs sew pogorsava iz godien u godinu,iz meseca u mesec .i u SFRJ je bilo 

krajnje tesko, sada je neuporedivo gore. 

 

Stanje u pravosudju. 

 

Opstom deklaracijom i zakonima zagarаntovano je ptrava na pravicnos udjenje i nezavisno i 

objektivno sufdstvo. Nezavisno i objektivno sufdstvo znaci da su sudiej i sudovi pravicnim da 

donoe pravicneodluke, postujuci cinjenice, da budu objektivni, i da ne slusaju direktive 

mocnika. 

 

Tako je samo na paporu. 

 

Institucije pravne drzave ne funkcionisu.Sudstvo je u vrsti rasula. Npr, oni cija je privatna 

svojima oduzeta, da navedemo npr devizne stedise,penzije, plate, koji su opljacaki od lopova, 

provalnika, reketasa, kriminalaca, i na druge nacine, uospte ne mogu doci do pravde, 

 

Situacija je izglkeda teza u vecim gradovima. 

 

Sudstvo u nasoj zemlji  nije nezavisno, nije pravicno, nije objektivno.Koalicija na vlasti ima 

predsudan uticaj na sudstvo, na izbor  sudija, na sudske odluke,napredovanen u sluzbi, 

finansiranje sudstva,karijeru. 
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Sudstvo u Srbiji je dans partisjlko, kloalkicoija na bvlasti imenuje sudije po podobnosti, 

Sudovi u Srbiji su danas neefikasni i nisu u stanju da brane gradajen od krsenja njihovoih 

prava.sudovi su neefikasni cesto, ima korupcije, MPP,ima odlaganja rocista. 

 

Do pravde se cesto tesko dolazi.Sudske taske su ogromne i one su harac na pravdu, moraju se 

platiti, a nema pravedne sudsje odluke, te mnogfi napustaju sudjenja i borbu za pracvdu 

 

Poseban problem je advokatska profesija. ogromna vecina advokata su posteni i u sluzbi 

gradjana. Ali iako su kompetentni oni ne mogu pomoci klijentkma cesto na pravi nacin,jer ne 

zavsis od njih nego ofd sporivi h nepravicnih sudova. Gradjani kojki moraju da plate 

advokatima, cesto od toga nemaju korsiti, te napsutaju sudjenja.Gradani se obracaju 

advokatima samo kada moraju.Advokatska profesija je sve vise gusena, nametima, narod 

nema para, gusenje advokatske profesije je drastican udar na pravdu. 

 

Koliko je sudstvo sporo i neefikasno kada s radi o zastiti vecine gradjanam isto toliko je 

energicno i brzo kada se radi o zastiti svojoih partisjkih interesa,tada reagumje menjveito i vrl 

energicno, Koliko je nezavisnih medija kaznjeno, koliko ljudi je isterano sa posla, koliko su 

bili zrtve sudskih nepravdi. 

 

Stanje u zatvorima je vrlo tesko,Ima politickih zatvorenika 

 

-1999.година. После говора на опозиционом скупу у Лозници, посета оближњем 

завичају. 

 

Лозница је повећи град, а на домаку завичаја, родног села оца Узовнице, варошица 

Љубовије и Братунца, одакле је родом моја мајка. 

 

За Лозницу ме вежу драге успомене, ту смо мајка и два брата, боравили неколико 

месеци одмах након Другог светског рата ( том 1).  

 

Стигао сам аутобусом Београд-Лозница око подне, митинг је био заказан у раним 

послеподневним часовима. Имао сам довољно времена да се прошетам мирном 

варошицом, која је за мене одувек капија  плнина што стражаре нзнад плаховите  

Дрине, у недоглед , све до њеног настанка у Црној Гори у Шђепан пољу- . 

 

Идем улицаа  трагам за оном Лозницом, каквом је ја знам, каква је била пре више од 

пола века. Мени сада, на први поглед,  изгледа ова варош туђе, нигде нема оних зграда, 

школе, улица. Људи нису више онакви какви су били.  

 

За разлику од Азбуковице ( Љубовије и Узовнице) , где је у приличној мери очуван онај 

изворни дух и менталитет народа овога краја, изгледа ми да у Лозници није тако. 

Лозница је одувек била капија ове регије, кроз коју су улазили савремени утицаји 

Европе, Београда, Шапца, Срема, Босне.  

 

Али је што се тиче духа народа, другачије у околним селима. Она села која гравитирају 

Ваљеву, Крупњу, Љубовији, или Церу, су врло сличног менталитета онима уз Дрину, 

где се налазе завичајна села. Разлика је осетно мања када се крене насеобинама равне 

Мачве ка великом граду Шапцу, тамо се осећа јачи  утицај војвођанског становништва, 

ту је присутан духовни продор Средње Европе.  
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Али треба знати, да је у протеклим вековима равна Мачва била насељавана 

досељеницима из завичајне Рађевине, Азбуковице и Јадра , што је оставило дубок траг 

на језик и обичаје народа овога краја.   

 

Пак, Цер и Поцерина су одувек били још много више насељавани динарским 

миграцијама са југа, које су долазиле низ Дрину право ка малој планини Церу, или су 

насељавали Цер долазећи заобилазно преко ваљевских и дринских повисоких и стрмих 

планина. 

 

Ипак, уживао сам у звуцима и мирисима родног краја. Па ипак, Дрина је ту близу.  

 

Да одем да  барем мало одморим очи и напојим се вечитог и неуништивог оптимизма 

људи са Дрине, помислих.  

 

Одмах се надовеза асоцијација: па могу да седнем на аутобус и да одем до Узовнице и 

Љубовије. Тргнух се радостан, што ћу и учинити сутра, данас је био овај митинг на 

коме сам одржао говор у име београдске опозиције, преноћићу у Лозници, а сутра 

ујутру хватам аутобус, сићи ћу мало у Узовници, онда отићи до Љубовије, да бих се у 

касним поподневнм сатима вратио за Београд. 

 

Ноћ сам провео у малом хотелском смештају, изгледа да је то сада у власништву  

новопеченог транзиционог бизнисмена. Ту сам се сусрео са занимљивим људима из 

околине, који су као и ја, били дошли неким послом, изгубили су позне вечерње 

аутобуске везе, па су заноћили у Лозници.  

 

Пролазили су поред мене озбиљни људи и жене, нису као они у Београду, изрази 

љихових лица нису мање забринути, али су врло озбиљни. И делују отресито. 

У ваздуху би лебдели некаква зебња и страх.   

 

Стаде пред мене старац, али још се држи. Жали се на сроднике, суди се са њима, устала 

деца на оца, породица се поделила, на своје и на туђе. Био сам потрешен, овај мудри и 

разумни стари човек је био призор неке трагичне стихије која га гута, и његове ближње. 

А он је немоћан. 

 

Иако је притиснут мрачном стихијом са свих страна, он није изгубио наш завичајни 

оптимизам и наду. 

 

Сусрет са овим старцем је за мене био сусрет са мученичком душом народа овога краја. 

 

Ујутру сам сео у аутобус, за пола сата аутобус је нечујно јездио према Љубовији, поред 

Зворничког језера, насталог изградњом Хидроцентрале Зворник почетком 1950-их 

година. 

 

Пролазио је кроз село Сакар у Србији, тргнух се када видех таблу са натписом имена 

овога насеља. Јер је  у овом селу крајем 1941.године, брат наше мајке Вељко Поповић 

био на превару намамљен од усташа у Босну преко Дрине, подмукли злочинци су га 

слагали да га тамо преко Дрине чекају његова супруга Љубица и ћерка Олгица. ( том 1). 
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У Сакару је Дрина пре изградње хидроцентрае била уска, стешењена околним 

планинама у клисуру, вода је само брзала и прштала буковима увијајући се око 

подводних стена . 

 

Сада је ту језеро. Али је овде сужено и стешењено између окомитих литица околних 

планина.  

 

Данас је био сунчан дан, површина зеленог језера је искричала у пожару сунца које се 

преливало на благо заталасаној површини водене масе.. 

 

Аутобус је брундао путем уздигнутим повисоко изнад језера. Доле у провалији се 

таласала зеленкаста сунцем запаљена лелујава површина језера.. 

 

Асоцијације су занимљив мождани процес.  Гледао сам доле у провалију у језеро, а 

нисам вшпе видео језеро, видех уску запенушану Дрину, љуља се на таласима барка као 

орахова љуска, у њој два веслача и ујак Вељко, пресретан што иде да види супругу и 

дете. 

 

Нестаде барка, сада уживам у матици која баца велики дрински сплав, снажни сплавар 

држи весло, и из све снаге се упео да сплав спасе да се не насуче на подводни гребен, 

или на стене што вире из воде. 
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                                        Дрински сплав. 

 

1999.-Predsednicima stranaka SZP 

 

Obavestavam Vas  da me je u petak 17 o.m na koktelu SPZ u Siminoj ul.br.41 g.Vladan Batic 

pozvao da govorim na danasnjem skupu na Trgu Republike na temu DEVIZNA STEDNJA. A 

zato jer smo mi 20.1.1992 godine stavili upravo na Trgu Republike ovu temu na dnevni red i 

u tome je ucestvovao i g.Batic. Ovim povodom sam se obratio juce u prostorije SZP u 

Siminoj ulici, odakle su me uputili kod g Batica, koji je zatim pozvao g. Sinisu Nikolica iz DS 

i kazao mu da ja treba da govorim danas. g.Nikolic mi je kazao da dodjem danas u 11 casova i 

da cu biti jedan od govornika. Medjutim g.Nikolic mi je danas kazao da su mu donosioci 

odluke saopstili da ja ne mogu danas govoriti.Otisao sam ponovo u SZP u Siminoj ulici, 

receno mi je da dodjem danas u 15 casova. 
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Ja licno sam u ICN gde sam bio zaposlen 21 godinu bio zamoljen da dovedem sto vise 

organizacija i stranaka u SZP, sto sam i ucinio, i jer sam video u SZP najzreliju snagu da 

smeni sadasnju vlast. Doveo sam u SZP svojevremeno 12 stranaka i organizacija i uticao i na 

druge da se pridruze. Jos neke druge grupacije se preko mene interesuju za SZP..Mi smo se 

nadali da se ukljucimo sto vise u aktivnosti u SZP, sto smo poslednjih dana poceli, i imamo 

nameru da to ucinimo  maksimalno, u Beogradu, u unutrasnjosti, da animiramo ma nase 

clanstvo, i da privucemo nove ljude . 

 

Medjutim ovakvi postupci SZP, kao ovaj danas stete mome elanu i poverenju u SZP. Vecina 

stranaka su nezadovoljne i zapostavljene, pokusavale su u vise navrata da istupe kolektivno, 

sto sam ja sprecavao. savetovao sam im da se vise ukljuce u aktivnosti SZP, da doprinesu 

njegovoj ekspanziji, i da ce tako da se nametnu. Ali ja vidim sada da u SZP nema adekvatnog 

odnosa prema meni, i prema nama. 

 

Zato Vam postavljam sledeca dva pitanja: 

 

1.Da li je ovaj danasnji neprijatan dogadjaj posledica nesporazuma i lose sinhronizacije 

organizacije SZP? Ukoliko je to, ucinimo sve da to prevazidjemo? 

2.Ukoliko nije to , vec je na delu nedostatak interesa za saradnju sa mnom i sa nama, recite to 

otvoreno i odmah da ne gubite vreme ni vi ni mi.? 

 

Izvolite me ukoliko smatrate da je to potrebno pozvati na razgovor da o svemu uzivo 

porazgovaramo i tragamo za izlaskom iz pasivnosti, losih procena i anemicnih i sterilnih 

podela koje svima stete. U prilogu tekst ZASTO JE SRPSKA OPOZICIJA NESLOZNA  

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

1999.-NASI STAVOVI U VEZI IZBORA 

 

1.Demokratski i fer izbori bi bili najbolje resenje da se prevazidje sadasnja kriza.  

2.Koalicija na vlasti bi prihvatila prevremene izbore jer se nada da je opozicija neslozna , 

slaba  i neposobna da kontrolise izbore sto bi joj omogucilo da ih lazira , kao sto je to cinila na 

svim dosadasnjim izborima. Povrh svega ona ima u svojim rukama  medija,  a vecina 

opozicionih stranaka to nema, poseduje malo ali dobro organizovano clanstvo i mocne 

resurse. Uzda se u svoje koalicione partnere i prijateljski nastrojene stranke da bi po potrebi sa 

njima pravila koalicije i druge izborne i politicke igre.  

3.Interesi i stavovi opozicionih stranaka u odnosu na eventualne prevremene izbore su razliciti 

u zavisnost od toga koliko su one dobro organizovane u ovome momentu i u kakav pristup 

imaju na snaznija medija,i kako su pozicionirane u odnosu na koaliciju na vlasti. Njima bi 

najvise odgovorala demokratski izbori uz razlicite prilaze pojedinim detaljima u zavisnosti od 

njihovih stranackih izbornih strategija 

4. Nasi zahtevi i predlozi  su sledeci: 

     -odrzati prevremene izbore ali je za to potrebno ispuniti sledece uslove 

     -primena direktno proporcionalnog sistema, da cela Srbija bude jedna izborna jedinica,ili 

sto manje izbornih jedinica, i da se uzme u obzir ukupan  broj dobijenih glasova 

     -predizborna kampanja da bude najmanje 3 meseca 

     -da se medija otvore za sve ucesnike 

     -da se svima ucesnicima omoguci potpuna ravnopravnost 
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     -da se omoguci efikasna kontrola izbora i spreci laziranje na razlicitim nivoima, uz pomoc 

medjunarodne zajednice 

     -da se edificiraju novi ziborni zakoni i onemoguce nelegalni postupci sudskih, upravni i 

drugih organa u vreme izbora 

    - da se omoguci adekvatno finansiranje izbora 

     -da broj potpisa bude isti 

     -da ne mogu biti registrovane nove politicke stranke 

     -da se na razlicite nacine valorizuju stranke i njihova dosadasnja ucestvovanja na izborima 

     -uzeti u obzir glasove Srba sa Kosova i gradjane van zemlje. 

 

 

-11 септембра је преминуо Момчило Ђујић, српски четнички војвода (* 1907.) 

 

 
 

  

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, Rakovica-Beograd 

Tel./Faks-3911829; e-mail-Tom@Eunet.yu; Pokret@eunet.yu  

 

 

Gospodja Slavica Spahic 

 

Gospodin Bosko Palija 

 

Dozvolite da Vas obavestim da cu Vam dostaviti dopis g. Milanu Panicu upucen od strane 

stotinak penzionera koji uctivo, i odajuci duznu zahvalnost i postovanje, mole da im se isplate 

dugovanja od februara ove godine. 

 

Znajte da je ogromna vecina penzionera zahvalna g.Panicu i ICN za sve sto su  ucinili  za 

njih, da razume teskoce ICN, i da se suprotstavlja o osudjuje ekstremne  zahteve da se ovo 

obznani u javnosti, nego traga za razumnim resenjima koja ce voditi racuna o teskocama 

penzionera, a u isto vreme  biti u skladu sa mogucnostima ICN. Zadovoljan sam sto je sve ovo 

uzelo ovaj pravac razuma, umesto  onoga koji je zagovarala grupa ekstremista. 

 

1999.година-Natalitet i prirastaj-rezime  

 

Zahvaljujemo svima onima koji su odgovarali na tekstove Momcila Oparnice, i na moje 

poruke koje su se odnosile na natalitet i prirastaj. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1907
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Uzroci su brojni i slozeni, ucesnici su sa razlicitih strana anlizirali ovu tematiku. Problem 

opadanja stope nataliteta danas postoji u mnogim zemljama, ukljucujuci i one razvijene, ali je 

njegova manifestacija kod nas vrlo drasticna i bremenita pogubnim posledicama. Povrh toga 

odvijala se i odvija u vrlo specificnom kontekstu. 

 

Ali se u nasim okolnostima moze stvar krajnje uprostiti i svesti na politizaciju i ideologiju, 

instrumentalizaciju porodice i porodicnih odnosa u svrhe drustvene kontrole. Ovakva 

plitizacija i ove intimne sfere je imala katastrofalne rezultate sto se dalje pokusava objasniti. 

 

Setimo se krilatice poznatog boljsevickog vodje Buharina:" Mi masovno unistavamo nevine 

gradjane,ukljucujuci i nezasticene zene i decu". Danas svi vidimo cemu je vodila takva 

pogubna politika. 

 

Kada su komunisti dosli na vlast 1945 godine, a to je pocelo jos za vreme II Svetskog rata , 

oni su pokazali na delu da za njih ne postoji nikakva svetinja, da sve zele da drze pod svojom 

kontrolom. Tako su poceli brakovi po politickoj direktivi, podsticanja partijskih aktivista da 

partijskoj celiji podnose izvestaje o tome sta pricaju njihovi roditelji i srodnici, podsticanje 

dece da denunciraju svoje srodnike ili roditelje, poznati su slucajevi da su partizani streljali 

svoje roditelje ili bracu zato su pripadali drugacijoj politickoj opciji. 

 

Odmah posle rata novi poredak je ispoljio veliku ambiciju da SOCIJALIZUJE porodicu. U 

mnogim znacajnim dokumentima Komunisticke partije Jugoslavije (KPJ),kasnije Saveza 

komunista Jugoslavije(SKJ)  ,je pisalao doslovce:" Porodica kao osnovna i najznacajnija 

drustvena celija mora biti pod strogom kontrolom drustva i usmeravana shodno njegovim 

intencijama i principima". 

 

Posleratna SFR Jugoslavija je od pocetka svoga postojanja uzela kurs sve vece politizacije, 

politika je pocela da prodire u sve sfere politickog i javnog zivota, a vremenom je pocela da 

prozima i privatne sfere zivota gradjana i pojedinaca. Socijalizacija svih  sfera nije mimoisla 

ni porodicu, porodicne i medjuljudske odnose. Socijalna(drustvena) kontrola kao vrlo slozena 

naucna disciplina koja se bavi metodima i tehnikama drustvene kontrole je postepeno, ali sve 

brze i sveobuhvatnije pocinjala da instrumentalizuje u svoje svrhe  sve vise sfera i oblasti 

javnog i privatnog zivota: kadrovsku politiku, ekonomiju, drzavnu upravu,spoljnu i unutrasnju 

politiku, informaciju, kulturu, nauku., pravni sistem,medjunacionalne odnose,  pa preko 

obrazovanja, do sporta, narodne muzike, pa i same medicine, zivota mladih, sve do 

medjuljudskih odnosa,  ukljucujuci i teznju da kontroli podvrgne porodicne odnose i intimnije 

sfere medjuljudskih odnosa. 
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Ovakva politizacija je pravdana visim nacionalnim i drzavnim interesima, radi kolektivnih 

interesa potrebno je zrtvovati neke individulane interese, i ne ispoljavati preteranu eticnost i 

postovanje zakona pojedinaca i njegovih individualnih prava, privatnosti i intimnosti.,da bi se 

tako odbranila prava vecine. 

 

Drustvo je bilo tako podeseno da se bori protiv spoljnih i unutrasnjih neprijatelja. Decenijama 

je bujala paranoja i hajke na svakojake neprijatelje. Sumnjicenja su uzimala neslucene 

dimenzije. Svako okupljanje, druzenje, je izazivalo podozrenje, Crkva, Skola, i druge 

drustvene institucije koje su mogle uticati na ljude i njihove postupke, u kojima je dolazilo do 

udruzivanja ljudi, ukljucujuci i porodicu, su od pojedinih eselona vlasti gledane sa 

sumnjicenjem, podozrenjem."Neprijatelj nikad ne drema, on je svugde medju nama"-

porucivao je J.B.Tito. Strah od konspiracije je uzimao neslucene razmere, neprijatelje je 

trebalo kazniti na svim nivoima, tamo gde su najosetljiviji, a to je i porodica. Setimo se 

kampanja Djure Pucara Starog u Bosni nad suprugama politickih zatvorenika da se razvedu 

od svojih supruga, to je se sirilo citavom zemljom, desilo se i Milovanu Djilasu, Mihajlu  

Mihajlovu, dr. Andreji Gamsu  i mnogim drugim disidentima i borcima za ljudska prava.,to je 

poeclo da postaje jedna vrsta zamkonemrnosti.  Mnogi su se razvodili jer su dosli u politicku 

koliziju sa supruznikom. 

 

 Ugnezdivala se praksa da politickim neprijateljima treba slabiiti i razbijati porodice, da se 

razbije jezgro opozicione sloge.,kazni neprijatelj. Dok su Krajine, Kosovo, Bosna i 

Hercegovina potpadale pod tudju kontrolu, umesto da se bore protiv onih koji su tamo 

nadirali, lokalni mudri agenti u Srbiji su se bavili zavlacenjima u spavace sobe navodnih 

neprijatelja koj to najcesce nisu bili.   

 

Ovakva subverzija koja je bila inicirana i orkestrirana od Tajne policije je vremenom postala 

sve prisutnija. Ali je se teze  implementirala kod Albanaca jer su ih stitili njihovi muslimanski 

kanoni, plemenska pravila, visoki zidovi oko kuca i tradicionalna zatvorenost i otpornost 

porodice na spoljne uticaje. Slicno je bilo i sa Muslimanima u Boni, Hercegovini i Sandzaku 

mada su i oni ipak u vecoj meri potpadali pod ovakve pogubne uticaje.  

 

Posledice su vremenom postajale pogubne, udruzene sa drugim vrlo opasnim uticajima:krah 

javnog morala i sistema vrednosti, kriminalizacija drustva, krah institucija pravne drzave, 

kriza obrazovanja, slabljenje mentalnog zdravlja mladih i nacije, izvitoperenost medijskih 

poruka, siromastvo, strah. Ovome treba dodati nezaposlenost, odlazak van zemlje, a kao 

krajnji rezultat je doslo da jako povecane stope razvoda, produzenog selibata, stope udovistva, 

drasticnog pada nataliteta. Danas su porodicni odnosi jako poremeceni u mnogim porodicama 

u nasoj  zemlji, na relaciji medju supruznicima, ili izmedju roditelja i dece, ili izmedju dece. 

Ucestali su fizicki obracuni, svadje, vecina brakova opstaje,ukolko ne dodje do razvoda jer 

nemaju gde da odu, zive u svadjama i neizmernom stresu, mnoga deca danas fizicki 

ugrozavaju roditelje. Roditelji vrlo cesto vise nisu u stanju da deci daju zeljeno vaspitanje. 

 

To je finale prethodne politicke manipulacije porodicom, Danas je stanje gore nego li 

ranije.Prema jednoj studiji sociologa Filozofskog fakulteta koja je nedavno objavljena u 

strucnoj periodici, porodice se raspadaju, u vrlo visokom broju porodica su se desili smrtni 

ishodi, bolesti, ranjavanja, tragedije, vecina porodica zivi u strahu i neizvesnosti. 

 

Prema procenama zima ce biti teska, predvidja se porast inflacije, nezaposlenost, kasnjenje 

plata i penzija, nestasice artikala, beda, danas vecina zeli da napusti zemlju, nikome ne pada 

na pamet da ima decu. 
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Dakle, glavni uzrok pada nataliteta je politizacija, socijalizacija porodice u svrhe drustvene 

kontrole.To se nazalost nastavlja i danas, Tajna policija ispoljava zelju da i dalje usmerava 

porodicne odnose po svojoj zelji. 

 

Ovako je nas narod doveden u duboku krizu identiteta, sludjen, i zloupotrebljen da bude lazno 

prikazan u svetu, te tako satanizovan kao varvarski i anti-zapadni. Sto uopste nije tacno, nas 

narod je oduvek gajio visoke moralne vrednosti, bio vredan i radan, moralan, pripadao je 

Evropi. Danas ,uoprkos ostre anti-zapadne propagande ogromna vecina gradjana je za 

integraciju u Evropu, i cak i u Nato. Oni koji ovo zlo cine nasem narodu vec 50 godina, zele 

da ga tako diskredituju da bi oni jedino bili reprezententi medjunarodne zajednice ovde. 

 

Izlaz nije u jadikovkama nego u akcijama. Prvo treba ovakvo stanje obelodaniti jer jos vlada 

konfuzija i neznanje. Onda treba praviti plan mera. Opozicija ovo treba da obznani, ona 

nazalost o ovoj oblasti jos uvek cuti.To treba da ucine nezavisna medija. Malogradjanski stid i 

zeniranje pred ovom skakljivom i intimnom sferom ometa mnoge da o tome progovore 

otvoreno i koncizno. Ovo reci je delikatno, ponrekad uslede sumnjicenja da se preteruje, ili 

cak i patranoicno reaguje. Zivimo i dalje u drustvu tabua, tajni, skrivenih intervencija, 

prevara, manipulacija. Treba menjati zakonodavstvo, treba zahtevati da Tajna policija bude 

stavljena pod kontrolu Skupstina i institucija demokratske javnosti, treba gradjane vaspitati, 

obucavati, dati rec psiholozima, bracnim savetnicima, svestenicima. 

 

Izbori i smena sadasnje vlasti treba da dovedu i do smena manje vidljivih delova vlasti,.onih  

pojedinaca i aparatcika koji su nadojeni prevazidjenim mentalitetima i koji su psiholoski 

okostali i vrlo otporni na promene. 

 

Ujedno, treba stvoriti materijalnu bazu, zaposlenje, stanove, plate, sredstva, reformisati sistem 

obrazovanja,ozdraviti moral i dusu nacije. Onda ce krenuti i natalitet i porodica ce poceti 

polako da izlazi iz krize. 

 

Buharin je bio u pravu, masovno unistavanje nevinih i nezasticenih zena  dece je postojalo, 

zato je i doslo do sadasnje krize u bivsem SSSR-u, Istocnoj Evropi i u nasoj zemlji. Vidimo 

da su sve susedne zemlje u nasoj regiji pocele da se debarasiraju takvih prevazidjenih praksi, 

kod nas se jos uvek tera po starom. 

 

 

1999.-ПOKRET  ZA  ZASTITU  LJUDSKIH PRAVA 

Tel/Faks-3911829, http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

Gospodin VLAJKO  STOJILJKOVIC, Ministar MUP-a Srbije 

Beograd 

 

Postovani gospodine  Ministre,  

 

Dozvolite da Vam u ime Pokreta za zastitu ljudskih prava izrazim nase divljenje i cestitke za 

mudrost i hrabrost organa bezbednosti za vreme vise od dva meseca bombardovanja nase 

zemlje od strane NATO. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Ujedno, mi smo duboko ubedjeni da ce teska sudbina koju smo svi doziveli nas ujediniti u 

odlucnosti da branimo nasu drzavu i naciju od daljeg propadanja jer sada ne smemo dozvoliti 

da se u Sandzaku i Vojvodini dogodi ono sto se dogodilo na Kosovu. 

 

 
 

Na Vama licno i na organima bezbednosti, lezi velika odgovornost da se sprece bezakonje, 

prikracivanja tudjih prava, nezakonita prisvajanja tudje imovine, kriminal i slicne pojave. Mi 

znamo vrlo dobro da je toga bilo u proslosti i da je to sve zajedno oslabilo nas narod, drzavu, 

vojsku i policiju. Pozivamo Vas da se odlucno obracunate sa svima onima koji krse zakon i 

tudja prava.  

 

Dozvolite da Vas zamolim da primite na razgovor gospodju Sic, iz Beograda, koja je 

drasticno ugrozena u njenim pravima od strane suvlasnika zgrade u zajednickom dvoristu ( u 

prilogu njen dopis). Poslednjih dana ona je izlozena istinskim nasrtajima, pretnjama i 

ugrozavanjima njene licne bezbednosti i zivota, od suvlasnika iz Beograda. Molim Vas da 

uslisite ovaj nas zahtev cime cete je spasiti od progona i na delu pokazati da se odlucno 

sprecavaju svi oni koji krse zakon i tudja prava. Izvolite je pozvati na razgovor preko nasih 

gornjih adresa. 

 

Obavestavam Vas da mi u nasem radu imamo i dalje teskoca, pojedinci koji nazalost jos 

imaju uticaja nas lazno predstavljaju i sumnjice u javnosti i kod organa bezbednosti, nama 

prave smetnje u upotrebi telefona, faksa,  Interneta, i na druge nacine ,nama  smetaju i 

uznemiravaju nas .Izvolite preduzeti mere da se oni koji to cine sprece  i zahtevajte od  njih da 

nas pozovu na razgovor da zajednicki ispitamo koje su kocnice nase saradnje za opste dobro, i 

kako da ih otklonimo. Nadamo se postovani gospodine Ministre da dolaze nova vremena i da 

ce nestati lose procene, mi smo se oduvek zalagali za interese naseg naroda i drzave, ali su nas 

pojedinci lazno predstavljali. Pogodan je momenat da se sa tim prekine, da mi budemo 

rehabilitovani i obesteceni, umesto sto nas neodgovorni pojedinci i dalje pokusavaju da 

zloupotrebljavaju za svrhe svojih licnih karijeristickih kalkulacija. Stojimo Vam na 

raspolaganju u radu za dobro nacije. 

S, postovanjem 

 

 

-Мај 1999.године. Сибила је дефинитивно у САД. 

 

Она и сестра ће сада тамо да живе. Има добар и стабилан посао. У Београд да дође не 

сме ни да помисли. Силеџија је продао њихов стан, а суд стаје на његову страну. 

 

 

-Мај 1999.године. Са Десом у Шиду. 
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Деса је надарена особа. Лепо пева, занимљива је и елоквентна, уме лепо и сажето да 

искаже своје мисли. Она је врло спонтана и интензивно доживљава стварност и 

свакодневне догађаје. 

 

На моме столу је заборавила неколико нотеса, један повећи  је био отворен. Пред мојим 

очима се указао врло занимљив цртеж. Залистао сам, ту је била истинска мала галерија 

свакојаких сличица.  

 

Тако сам дошао до новог сазнања о њеној личности,она је талентована за цртање и 

сликање. 

 

Када се повела реч о сликарству и сликарима, њену пажњу највише плени Сава 

Шумановић. Договорили смо се да одемо у Шид и да посетимо Галерију слика Саве 

Шумановића.  

 

Она је била радосна као мало дете. Сели смо у воз за Шид, било је свега неколико 

вагона. Били су полупразни. Уђе понеки путник. Седи и ћути. Нико ни са ким не 

разговара. 

 

Деса стаде на ноге, пропе се и загледа до краја подугачког вагона: `` Нема скоро  

никога``. И седе. Замисли се. Скоро растужи:`` Изменило се све, и возови. Када сам 

била мала путовали смо возом до Скопља, онда на Гостивар и Кичево. Вагони су били 

препуни, сви су слатко причали у купеу``. 

 

 

 
Слика Саве Шумановића. 

 

Била је врло нестрпљива да стигнемо у Шид. А онда смо отишли право у галерију Саве 

Шумановића. 

 

Мене у досадашњем животу није нарочито занимало сликарство. Ипак, ходајући од 

слике до слике, слушајући Десине коментаре  и запажања, иако сам за сликарство, како 

се то каже, аматер, сам схватио да она не слика само из хобија, него да је у ту врсту 

уметности прилично упућена. Умела је да процени перцепцију  простора, предмета у 

њему, осветљеност, ритма и покрета, она тако дубоко доживљава визуелне поруке у 

сликама Саве Шумановића. 
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.   

 

`` У његовим сликама је посебна атмосфера, има нешто трагично у њему, прави је 

уметник у коришћењу сенки и танких слојева боја, врло интензивно доживљава 

стварност``. Деса налази да се Шумановић  налази под утицајима симболизма. 

 

`` Вероватно се тако определио за време његовог боравка у Паризу``?, погледа ме 

упитно.  

 

`` Били су га прогласили лудим, провинцијска завидљивост на генија. Зато су га и убиле 

усташе, то траје до данашњих дана``, сазнајем до ње нешто што нисам знао. 
 

 

KOSOVO-LJUDSKA PRAVA UZROK  KRIZE-                             19 maj 1999 godine 

 

Naucna istina-umesto demagogije 
 

                Predlazemo odrzavanje Balkanske mirovne konferencije-

predlazemo Okrugli sto balkanskih naucnika. Kosovska kriza i 

bombardovanje SR Jugoslavije  zahtevaju  doprinos svih nas da 

iz  izadjemo iz krize i da prestane bombardovanje.  S, ovim u 

vezi narocito znacajan doprinos mogu dati naucnici koji treba 

da domacoj i stranoj javnosti predstave cinjenice o uzrocima 

kosovske krize. 

             Apsolutno je neprihvatljivo  sadasnje prikazivanje uzroka 

krize koje iskrivljuje cinjenice  i pausalno okrivljuje Srbe. 

Istina je sasvim drugacija, ona je na nasoj strani.              Ili 
jos bolje receno, treba saslusati sve upletene strane, treba 

omoguciti svima objektivno prikazivanje stvarnosti. 

               Zato je nas najvazniji zadatak da na sud javnosti 
iznesemo naucne cinjenice. te cemo tako razbiti medijske 

dezinformacije i blokadu . 

            Ovaj tekst upravo ima za zadatak da objektivno analizira 
uzroke krize i trazi izlaz iz krize, kroz  dijalog. i naucne 

cinjenice. 

                SAD su pocele bombardovanje Srbije i Jugoslavije 24 

marta sa obrazlozenjima: 

-da se zaustavi nasilje srpskih snaga nad kosovskim Albancima 

-da se zaustavi etnicko cisenje Kosova 

-dac se smanji narodna podrska S,Milosevicu 

-da se zastiti stabilnost u regionu Balkana 

              SR Jugoslaviji je isporucen ultimatum, sto je ona odbila, 
i bila je odlucna da brani svoj suverenitet.,a zbog toga je 
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pocelo bombardovanje. Danas SRJ skupo placa svoju zelju da 

cuva svoje granice i svoju nezavisnost. 

             Srbija i SR Jugoslavija tvrde da ne pribegavaju etnickom 
ciscenju Kosova od strane Albanaca, i da ne krse prava 

Albanaca, da se bore protiv albanskog terorizma i protiv  

ekstremnih snaga na Kosovu , protiv secesije i ugrozavanja 

teritorijalnog integriteta jedne suverene drzave. 

             Politicki predstavnici kosovskih Albanaca pak sa njihove 

strane saopstavaju da su zrtve krsenja njihovih prava, da se 

bore za njihova nacionalna prava I interese, a 1992 Albanci su 

glasali odluku da se otcepe od SRJ i ispoljili zelju da se 

pripoje Albaniji. 

            Sta je istina, sta su cinjenice? Ovim tekstom zelimo 
upravo da pokusamo da iznesemo cinjenicne podatke. Ukoliko se 

neko ne slaze, treba poceti suceljavanje misljenja, na bazi 

cinjenica, bez svadja i uvreda. ,svakome treba dati mogucnost 

da iskaze svoj stav. 

            Sadasnji rat u Jugoslaviji je veliko zlo koje proizvodi 
neizmerne materijalne I moralne stete, ljudske patnje i 

zrtve,ne samo Jugoslaviji , Albancima, Srbima, nego i svima 

upletenim stranama, ukljucujuci i NATO, susedne drzave i celu 

medjunarodnu zajednicu.. 

Zbog toga treba istrazivati puteve da se prekinu bombardovanja 

i da sto pre pocnu pregovori.,kako da se razrese svadje i 

konflikti. 

            Pregovori treba da budu zasnovani na naucnim cinjenicama,    

medjunarodnom pravu I univerzalnim moralnim nacelima. Samo 

tako postupajuci moze se doci do resenja prihvatljivog za sve 

strane.. 

            Istorija balkanskih naroda je istorija prijateljstava,  
ali cesto i nesporazuma i vekovnih ratova. 

Izraz"balkanizacija" je nastao upravo na Balkanu.i oznacava 

medjusobna suceljavanje i konflikte i uplitanja drugih drzava. 

Komunizam je samo osiromasio balkanske narode i jos vise 

povecao njihove lose procene I nesporazume. 
          Umesto losih procena, predrasuda i konflikata .balkanski 

narodi treba da uspostave dijalog, da bi dosli do mira. Umesto 

nesporazuma i konflikata, oni treba da zive u zajednistvu uz 

uvazavanje razlika, i istrazivanje slicnosti koje su na srecu 

velike, i sto je u zajednickom interesu.Umesto tribalizama i 

etnicizama zasnovanih na atavizmima i mitovima, umesto 

predrasuda, rec treba dati naucnicima: istoricarima, 

аntropolozima,psiholozima, sociolozima, politikolozima, 

pravnicima. Koji bi uz pribegavanje naucnom metodu razresili 

sve ono sto opterecuje medjunacionalne odnose.. 

            Zato predlazemo da se sto pre odrzi BALKANSKA MIROVNA 
KONFERENCIJA i pocnu pregovori. I da se odrzi OKRUGLI STO 

NAUCNIKA balkanskih drzava koji bi tom prilikom trebali da 

razgovaraju na otvoren i iskren nacin. Ocigledno je da je 

najbolje resenje za sve  mir. Diskutujmo, menjajmo misli, 

pocnimo taj proces u zajednickom interesu.Ne treba istrazivati 
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ko je vise kriv, ovde nema krivaca nego samo postoje zrtve.  

Svaka od strana ima svoju istinu. 

          Dalje iznosimo nasa vidjenja, ali bez pretenzija da je 
jedina apsolutna I definitivna istina -nasa istina. Pozivamo 

na dijalog 

           Kosovski  Albanci tvrde da su oni vecina na Kosovu, da ih 
ima 92 %, da imaju pravo da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke, 

da imaju pravo na samo-opredeljenje, I da stite njihova 

nacionalna prava koja im kako oni tvrde ugrozavaju Srbi. I 

izrazavaju zelju da se prikljuce Albaniji. 

            Ovoga puta se zeli baciti jedan osvrt na stavove 

upletenih strana: 

I.. ALBANSKI STAVOVI. 
       1.Pre svega je tacno da su Albanci na Kosovu vecina 

.Ali nije lako tacno proceniti koliko ih ima na Kosovu jer 

nisu kako treba razjasnjena sva pitanja sto se tice 

posedovanja pasosa  i drzavljanstva. 

        A sa druge strane, sadasnji udeo Albanaca na Kosovu je 

pre svega posledica vestacki stvorene demografske situacije 

jer je prethodni titoisticki rezim sprovodio politiku koja je 

favorizovala kosovske Albance na stetu kosovskih Srba.Potrebno 

je znati istoriju Balkana.Najbolje je rec dati istoricarima 

Balkana koji bi na Okruglom stolu  uz uvazavanje naucnih 

cinjenica dosli do istine, i tako nasli resenje prihvatljivo 

za sve upletene strane. Ne treba se svadjati nego sesti za sto 

uz medjusobno uvazavanje i diskutovati. 

        Juzni deo Srbije Kosovo je kolevka srpske kulture i 

civilizacije. 

Kada su Sloveni dosli na Balkan u 5 i 6 veku oni su se mesali 

sa onim narodima koje su tu zatekli, ili koji su prolazili 

Balkanom. Oni su se mesali i sa Ilirima. Poreklo Albanaca nije 

definitivno i precizno ustanovljeno, smatra se da su oni 

potomci drevnih Ilira.,ali to nije dovoljno rasvetljeno., 

      U Bici na Kosovu juna 1389 Srbija je pala pod 

petovekovnu vladavinu Turske. Ova bitka je najveca nacionalna 

odrednica Srba, Srbi su izabrali smrt radije nego da promene 

veru. U ovoj bici srpski junak Milos Obilic je ubio turskog 

sultana Murata a poginuo je i srpski Car Lazar. Kosovo je 

kolevka srpske istorije i Pravoslavnog hriscanstva, Kosovo je 

Srpski Jerusalim. Na Kosovu se nalazi 1.800 srpskih 

srednjevekovnih manastira,  vise od 75 % srpskih kulturnih i 

nacionalnih spomenika se nalazi upravo na Kosovu. Celo Kosovo 

je jedna srpska sveta zemlja, zemlja manastira i crkava. Pre 

turske okupacije Kosovo je bilo srce Srbije.  

       Srbi i Crnogorci su bili na Kosovu u vecini i na 

pocetku ovog veka,uprkos cinjenici da su Srbi kao Hriscani 

bili 500 godina proganjani od Turaka muslimana, a Albanci kao 

muslimani su bili privilegovani. Za vreme od 5 vekova Turci su 

nahuskavali Srbe i Albance jedne protiv drugih po devizi 

ZAVADI PA VLADAJ, I ova mrznja je sirena generacijama i 

prenela se do danasnjih dana. 
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       Kosovo je pripojeno Srbiji posle Balkanskih ratova 

1912-1913 godine, kada je broj Srba i Albanaca bio priblizno 

isti.. 

       Slican etnicki odnos je bio i pred  II Svetski rat.. 

         Do znacajnijih poremeceja etnicke ravnoteze na Kosovu 

na stetu Srba je doslo u periodu 1941-1989 godina. Za vreme II 
Svetskog rata Kosovo je bilo pripojeno marionetskoj osovinskoj 

drzavi Albaniji .Za to vreme je doslo do progona I izgona 

Srba, ubijanja i naseljavanja Albanaca iz Albanije. Posle II 
Svetskog rata rezim Josipa Broza Tita koji je imao aspiracije 

da Narodnu Republiku Albaniju drzi pod svojom kontrolom, je 

zabranio srpskim izbeglicama da se vrate na Kosovo i 

favorizovao je Albance  da se tamo naseljavaju iz Albanije. 

Kosovski Srbi su bili izlozeni nasilju vecinskog albanskog 

stanovnistva,nasilno iseljavani u Srbiju, i nisu dobijali 

adekvatnu pravnu i policijsku zastitu. Srbi na Kosovu su bili 

proganjani, napadane su njihove crkve i manastiri, ugrozavana 

njihova imovina.Ustavnim promenama 1974 godine Tito je Kosovu 

dao autonomiju cime je ohrabrio Albance. Komunisticka vlast je 

na Kosovu sprovodila neadekvatnu strategiju I potstakla je 

rivalitete. Cime je svesno,il nesvesno, doprinele sadasnjoj 

evoluciji i krizi.Postoje misljenja da je Tito bio strani 

agent( Ruski ili zapadni)., Sto nije dokazasno. . 

       Ignorisuci ove istorijske i etnicke cinjenice , 

pojedini albanski ekstremisticki lideri koji ne izvlace pouke 

iz istorijskih cinjenica i evolucije, pokusavaju da navode 

vodu na svoj mlin, i da jedan krajnje slozen etnicki odnos i 

konflikt, sa istorijskim korenima unazad vise stotina godina, 

svode na krajnje uproscavajuci nacin, na sadasnji etnicki 

odnos. I to sa ciljem da opravdaju secesiju. Cime umesto toga, 

guraju svoje sunaroidnike, i druge stanovnike Kosova u krvave 

medjusobne obracune. 

        Dakle, jasno je da se sadasnji odnos od 92 % Albanaca 

i 8 % Srba na Kosovu ne moze uzeti kao naucno verifikovana i 

validna  cinjenica za formulisanje sadasnjih albanskih 

separatistickih zahteva na Kosovu. 

     U isto vreme , je pogodan momenat da se postavi pitanje: 

kako , i zasto je dozvoljeno od strane vlasti da se stvori 

ovakav jedan etnicki debalans na stetu Srba na Kosovu? 

      2. Cinjenica je da su Albanci na neki nacin u pravu  

kada kazu da su njihova prava ugrozena. Ali kada se ovo kaze , 

neizostavno se moraju uzeti u obzir I druge sustinske 

cinjenice: 

-nisu bila u prethodnom periodu krsena samo prava kosovskih 

Albanaca nego i svih drugih etnickih grupa koje su zivele u 

prethodnoj SFR Jugoslaviji. Mi borci za ljudska prava to vrlo 

dobro znamo. Na slican nacin su bila krsena ljudska prava i 

drugih naroda koji su ziveli u bivsim komunistickim drzavama., 

ukljucujuci I Narodnu Republiku Albaniju Envera Hodje gde su 

ljudska prava bila daleko vise krsena nego li u prethodnj SFRJ 

. Nesporna je cinjenica da su kosovski Albanci, uprkos sto su 
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njihova prava,bila ugrozavana,  kao i drugih naroda i 

pojedinaca bivse SFRJ, ipak daleko vise prava i sloboda imali 

u ondasnjoj SFRJ nego li u njihovi sunarodnici u NR Albaniji 

Enver Hodje. 

-a za celo ovo vreme prava kosovskih Srba su bila daleko 

drasticnije krsena nego li prava kosovskih Albanaca, oni su 

bili izganjani sa Kosova vecinskim terorom Albanaca,pogreшkaam 

drжave 

-treba objasniti da se radilo o manipulaciji i zloupotrebi 

koncepta LJUDSKIH PRAVA od strane regionalnih , i stranih 

politicara profitera, koji su uspeli da obmanu kosovske 

albanske mase da su bilui proganjani od strane Srba, srpskog 

naroda. A u svemu tome Srbi nisu imali nikakve veze ni udela. 

Radilo se o represivnoj prirodi rezima,koji je krsio prava 

svih etnickih grupa i vecine gradjana bivse SFRJ. I koji je 

povrh svega isterivao sistematski Srbe sa Kosova. 

 -potrebno je objasniti prirodu krsenja ljudskih prava u 

bivsoj SFRJ. Masovna, sistematska i flagrantna krsenja 

ljudskih prava su bila ukrivana pribegavajuci diskretnim i 

skrivenim metodima povreda ljudskih prava., sprovodjena 

je"lakirovka"(ulepsavanje). Povrede ljudskih prava,iako su 

bile ceste I drasticne nije bilo lako prepoznati. Npr. ako je 

neko dobio nezakonit otkaz, ili imao propbleme na radnom 

mestu, pred sudovima, i na drugim nivoima, bezakonje, ili 

uzrok politicke diskrminacije, je bio ukrivan   navodnim i 

nepostojecim prekrsajem discipline, ili zakona. Kosovskim 

Albancima su manipulanti govorili 

da se ljudska prava krse samo na Kosovu a ne i u Srbiji, i da 

im to cine Srbi, njihovi vekovni neprijatelji. Mi danas znamo 

da su ljudska prava Srba na Kosovu i u bivsoj SFRJ bila vise i 

opasnije krsena nego li prava kosovskih Albanaca. 

- rastuci udeo albanskog stanovnistva na Kosovu i njihova 

superiornost  u natalitetu u odnosu na Srbe. se ne mogu 

objasniti samo njihovim nacionalnim, rasnim ili verskim 

osobenostima, nego pre svega cinjenicom da su oni bili manje 

nego li Srbi, izlozeni  razornoj, represiji. Ova represija 

koliko je bila suptilna, jos vise je bila opasna, ona  je 

srpski narod definitivno oslabila, I dovela ga u danasnju 

situaciju nemoci i premora. 

-- -dobro je poznato da je Balkan bio vekovima podrucje 

mesanja velikih sila I drzava sa ciljem da ostvare svoje geo-

politicke aspiracije. Povrh svega balkanski narodi su izasli 

iz 50-godisnje vladavine komunizma krajnje oslabljeni, i 

pozavadjani jos vise medjusobno. A ove cinjenice su bile 

zloupotrebljene od strane lokalnih, i stranih profitera, da  

podsticu zarad svojih karijera i interesa nacionalizme, i da 

zloupotrebljavaju korpus LJUDSKIH PRAVA da bi ostvarivali 

svoje politicke interese. Nazalost, pojedine lokalne 

elite i vlasti, su bile zloupotrebljene i njihovi pogresni 

pristupi konceptu ljudskih prava- 
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-  velike sile su stvorile za vreme i posle Другог  Svetskog 

rata Kraljevinu Jugoslaviju i Albaniju, sa ciljem da zaustave 

proces balkanizacije., i razume se da bi ostvarile svoje geo-

polticke interese. Ove dve zemlje su tada bile potrebne.. 

Danas ove dve zemlje u takvom obliku vise nisu potrebne. Jasno 

je da su ovi narodi bili vekovima manipulisani u zavisnosti od 

odnosa snaga i potreba velikih svetskih sila.- 

- zato ovi balkanski narodi ,umesto sto su potsticani u 

pogresne procene,treba da budu podrzani od strane medjunarodne 

zajednice ,da bi se lakse prilagodili na nove okolnosti.,a 

koje su im nametane bez da je to njihov licni izbor.- 

        Uzimajuci u obzir ove cinjenice , ne moze se prihvatiti kao 
racionalno,naucno.pravno  i logicki validan  argument  krsenja 

ljudskih prava , kao razlog da se trazi otcepljenje od SRJ i 

pripajanje Albaniji. I da se to ucini povrh svega 

pribegavajuci nasilju i terorizmu. 

Borba za ljudska prava kosovskih Albanaca, a pri tome 

izrazavanje namere da se otcepi Kosovo od Jugoslavije i 

pripoji Albaniji, gde su ljudska prava bila vise krsena, a i 

sada je to slucaj, jasno pokazuje da se ne radi o borbi za 

ljudska prava, nego o zloupotrebi korpusa ljudskih prava da se 

izvrsi secesija. Kosovski Albanci su izabrali pogresan put 

borbe za njihova prava-nasilje, rat. terorizam, te su zbog 

toga dozvolili da budu zloupotrebljeni .         Umesto nasilja, 
ksosovski Albanci  bi trebali zajedno sa Srbima da se zajedno 

bore za njihova prava u njihovoj zajednickoj domovini Srbiji i 

Jugoslaviji., i to na miran nacin, 

pribegavajuci dijalogu na bazi naucnih cinjenica, 

medjunarodnog prava i moralnih principa. 

         Umesto ovakvog pristupa,1996 je stvorena Oslobodilacka 
vojska Kosova koja je pocela teroristicke akcije.trazeci 

otcepljenje. 

       Mi borci za ljudska prava koji smo u proslosti bili suoceni 
sa nerazumnim I krajnje iracionalnim postupcima pojedinaca iz 

redova poretka, koji su nas progonili. bez da smo za to davali 

racionalan povod, smo na neki nacin boili u slicnoj situaciji. 

Mozemo shvatiti da pojedini Albanci koji su bili drasticno 
ugrozeni u njihovim pravima, bez da su za to dali racionalana 

povod, mogu  biti ljuti sto im neko prebacuje i sto ih 

kritikuje sto pribegavaju militantnim oblicima zastite od 

ugrozavanja njihovih prava.Nama su u takvoj situaciji 

medjunarodne organizacije savetovale pomirljivost sa vlastima, 

izbegavanje bilo 

kakvih zaostravanja, pogotovu da ne odgovaramo nasiljem na 

nasilje Mi smo danas svesni da je najgori nacin borbe protiv 

tiranije -pribegavati tiraniji. Time se samo stvari 

pogorsavaju. I ujedno mi smo danas svedoci, da oni  koji su 

.pribegavali bezakonju i tiraniji nad gradjanima su ustvari 

pravili istorijske pogreske sa konceptom ljudskih prava, i sto 
ih je  dovelo u sadasnji cor-sokak. 
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         Izlaz je u davanju svih individualnih i etnickih prava 

kosovskim Albancima  na osnovi medjunarodnih konvencija o 

ljudskim pravima, davanju pune autonomije u okviru postojece 

drzave, i mogucnosti da zive u miru, slobodi i blagostanju.. 

          Ali u isto vreme treba dati ista prava i Srbima na Kosovu. 
i svim gradjanima Srbije i SR Jugoslavije. Napominjemo da je 

nemoguce dati samo prava kosovskim Albancima, treba zavesti 

slobodu i demokratriju za sve gradjane nase zemlje.Nemoguce je 

imati dva pravna sistema, jedan na Kosovu i, i drugi za 

ostatak zemlje. 
          Kosovski Albanci treba da razumeju da oni imaju prava da  

upraznjavaju sva njihova prava, ali da ne mogu tom prilikom 

ugrozavati prava Srba, koji imaju pravo da zive u svojoj 

drzavi, pravo na svoju nacionalnu teritoriju i nacionalni 

suverenitet. Zelja da se otcepi od SR Jugoslavije je 

flagrantna povreda prava gradjana SRJ, to je namera da im se 
oduzme deo njihove vekovne teritorije. TO JE NEMORALNO, to 

Srbi nece nikad prihvatiti. 

      3.Zelja da se otcepi od SRJ je nelegelana akt suprotan 

medjunarodnom pravu, Ustavu zemlje i moralnim nacelima.. 

          Stvaranje OVK, teroristicke akcije, krilatice kao"kosovo 
Republika""nezavisno Kosovo",zahtevi za otcepljenjem, ne vode 

miru-nego stvaranju sukoba i stradanja obe etnicke grupe. I 

stvaraju regionalne konflikte i pretnja su medjunarodnom miru 

i stabilnosti. Ujedno ovakav postupak Albanaca bio bio 

presedan za druge etnicke manjine u Evropi i svetu da 

zahtevaju otcepljenje. Pribegavajuci nasilju i manifestujuci 
zelju za otcepljenjem, albanski lideri su napravili sustinske 

strateske pogreske .Mi mozemo razumeti ogorcenost, ali 

agresija za razresavanje ovakvih problema nije dobro izabran 

put da se oni razrese. 

          Ovakvi  neprilagodjeni postupci albanskih lidera, koji su 
protiv interesa srpske vecine i drzave, iritiraju poredak i 

gradjane, i stvaraju jos vece tenzije, nesporazume i vode 

novim i tezim konfliktima, i svim vrstama revansizama. A  sto 

je izazvalo nove obracune na Kosovu, humanitarnu katastrofu i 

Srba i Albanaca.  
        Bombe na Srbiju su stvorile veliku mrznju prema Albancima, 
jedna mrznja svara drugu. Umesto da se stvari smiruju, novi 

konflikti se potpiruju. Mrznja je najgoge sredstvo da se 

odbrani od jedne druge mrznje. 

             Prema medjunarodnom pravu etnicka manjina nema pravo na 
otcepljenje ako je to na etnickoj osnovi, i ako se iza takve 

namere krije neka etnicka, politicka ili druga grupa, koja 

tako cineci zeli da stvori novu nedemokratsku vlast. Ako 

albanske vodje zele otcepljenje Kosova da bi tako stvvorili 

"Veliku Albaniju",ili da licno profitiraju, takva zelja za 

otcepljenjem je potpuno nelaglna I protivna medjunarodnom 

pravu. Velika Albanija bi izazvala otcepljenje teritorija 

Makedonije i Crne Gore i dovela do Balkanskog rata i sirih 

oruzanih sukoba. 
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            Umesto toga bolje resenje je multietnicka zajednica. Mi 

se zalazemo za decentralizaciju umesto secesije, mi se 

zalazemo za nacelo samoopredeljenje, ali za sve. ne samo za 

Albance., opredlejnje Srba je Kosovo u njihovoj drzavi. 

            Vlasti Jugoslavije su potpuno u pravu da silom sprece 
otcepljenje Kosova. Otcepljenje Kosova bi bio opasan 

medjunarodni presedan, slicno bi mogli zahtevati Cecenija u 

Rusiji, Kurdi u Turskoj, Sri Lankini Tamilci, A sta reci o 

Irskoj, Korzici, Baskima, Pakistanu, Kini, itd? Odmah bi 

makedonski Albanci i u Crnoj Gori zahtevali slicno, doslo bi do 
ratne eksplozije sirokih razmera.Otcepljenje kosovskih 

Albanaca  bi bilo ohrabrenje za sandjacke muslimane I 

vojvodjanske Madjare da traze isto.Bili bi oslabljeni odnosi 

Srbije i Crne Gore.To bi otvrilo vrata balkanskom ratu u koji 

bi bile uvucene pored Srbije I Crne Gore, Makedonija, 

Albanija, Grcka, Bugarska, Turska, Rumunija. Madjarska I sve 

bivse drzave iz sastava bivse SFRJ.Rusija bi naglo izmenila 

svoj odnos. 

 II. .SRPSKI STAVOVI 

-Sustina sadasnjeg  probleme je nepostovanje ljudskih prava. 

Bez postovanja ljudskih prava i sloboda nema hleba, nema 

napretka i dobrobiti.Sloboda je potrebna ljudskim bicima kao 

vazduh i hrana. Sustina je da je sadasnja kriza na ovim 

prostorima nastala usled nepostovanja ljudskih prava.Bivsa 

SFRJ je posle Drugog svetskog rata bila priznata kao jedna od 

najslobodnijih bivsih socijalistickih drzava. Ali se sada vidi 

da je i ona bila nedemokratska I totalitarna drzava. Posle 

pocetnih rezultata doslo je do pogorsanja sto je ubrzano 

vodilo u danasnju krizu.Prethodna SFRJ je napravila istorijske 

strateske greske, jer je pribegla nepotrebnim masovnim 

krsenjima ljudskih prava. 

Dok je staljinizam karakterisala otvorena represija, dotle je 

SFRJ,kao sto je napomenuto, pribegavala diskretnijim i 

skrivenijim formama.Ali bez obzira na ovakvu prirodu represije 

u bivsoj SFRJ, dolazilo je do masovnih i istematskih ,cesto 

flagrantnih krsenja ljudskih prava, sa mnogo ostecenih 

gradjana, neki su bili izgubili zivote, zdravlje, imovinu, i 

td.Takvim neodmerenim postupcima bivsa SFRJ je sebi stvorila 

nepotrebno mnoge 

neprijatelje.A mnogi od njih su pokusavali da se brane. Time 

su bile stvorene sve vece tenzije, i sejano je nepotrebno seme 

revolta, disidentstva, pobune. Stvoreno je masovmno 

nezadovoljstvo, klica tenzija i konflikata. A to je upravo 

razorilo bivsu SFRJ. 

        Bivsa SFRJ se zalila na mesanja stranih drzava u njene 

unutrasnje stvari pod izgovorom da stite ugrozena prava 

gradjana. I da su tako  ove drzave pribegavajuci subverziji 

osnazile neprijatelje i postatkle destabilizaciju u zemlji.. 

Moguce je da je toga bilo. Ali isto tako je umesno zapitati 

se: Zasto je bivsa SFRJ preterivali u svojoj represiji, zasto 

je masovno i nepotrebno krsila prava, zasto je stvarala  



886 

 

ocajne gradjane koji su postali disidenti ili cak i ponekad 

ocajnici(neprijatelji) spremni na sve da bi se zastititil? Ako 

je neko bio proganjan zato sto je isao u crkvu, ili sto mu je 

deda ili otac bio monarhista ili cetnik,ili zbog nekog drugog 

beznacajnog  razloga, a sto je bilo jako rasireno, sasvim je 

normalno da takve osobe postaju nezadovoljnici ili disidenti, 

borci za ljudska prava. Jednostavno, oni su se osecali nevini 

i zrtve neopravdanih progona i smatrali su da su potpuno u 

pravu da se brane. Ali problem je bio i u tome, sto su mnogi 

pogresno zakljucili, upravo iracionalnih razloge zbog cega su 

pali u nemilost. Albanci, Hrvati, Muslimani. 

Makedonci,Slovenci su cesto zakljucivali da ih progone Srbi 

zato sto nisu njihove nacionalnosti, jer nisu mogli da vide 

neki realan povod sa njihove strane. A mnogi Srbi su cesto 

zakljucivali da ih progoni Titov anti-srpski klan. Nastala je  

ogromna neosnovana quina  mrzwa Albanaca protiv Srba, a krivac  

je bio rezim.Cime su Albanci potstaknuti na ekstremne mere. 

        Bivsa SFRJ je pocinila istorijsku stratesku pogresku u 

oblasti ljudskih prava. I povrh svega otvorla je time vrata 

spoljnim zloupotrebama. I trebala bi iz toga da izvuce pouke. 

Vlada nema pravo da bude ljuta na gradjanina koji se bori za 

njegova ugrozena prava, koji tako manifestuje instinkt zivota. 

Umesto ljutnje I progona takvih gradjana, drzava treba da 

prekine da ih iritira, da krsi njihova prava. 

            Ovakav slozen i delikatan kontekst ljudskih prava 

je omogucio svakojakim profiterima da zloupotrebe kosovske 

Albance da ih ubede"da ih progone Srbi". A sto uopste nije  

tacno. I da ih pogresnim zakljuccima gurnu u pogresne 

strategije, otcepljenje i terorizam. 

         Kljuc resenja konflikta na Kosovu je demokratizacija 

Kosova, SRJ,Srbije i celog Balkana,izgradnja demokratskih 

institucija ,medjusobno poverenje i razumevanje.I resenja 

zasnovana na cinjenicama. 

        Zato Albanci i Srbi treba da se bore zajedno da 

razrese svoje nagomilane probleme u okviru njihove domovine., 

gde ce vladati sloboda i demokratija i gde nece postojati 

gradjani drugog reda. 

.        Bilo koje drugo resenje vodi u produbljivanje rata i 

obostranih stradanja. 

       Sadasnja krajnje slozena i teska situacija na Kosovu i 

u regionu, je vrlo plodno tlo za bujanje svakojakih 

ekstremizama, za razbuktavanje nasilja, za primenu nepotrebne 

sile u internim humanitarnim konfliktima. 

III.. STAVOVI NATO I SAD 
     Bombe nisu dobro sredstvo za resavanje konflikata. Sada 

je samo jos gore nego liranije.Rezulat je jos veca 

balkanizacija. 

       Kroz istoriju Amerika , Srbija i Jugoslavija  su uvek 

bili saveznici I prijatelji.,bili su uvek povezani idealima 
simpatija, ljubavi prema slobodi. SAD i Jugoslavija su bli 

saveznici u Prvom I Drugom  Svetskom ratu, borili se protiv 
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nacizma.Srbi su dali znacajan doprinos izgradnji SAD. Amerika 

je uvek bila izuzetno postovana u Srbiji. 

         Srbi su oduvek bili prijateljski nastrojeni prema 

Zapadu i bili vekovima na braniku Evrope i njenih  helensko-

judeo-hriscanskih vrednosti i opredeljenja. 

         Umesto priznanja  i podrske, sticajem razlicitih 

koincidencija, nasa zemlja se nasla u nemilosti tog istoga 

Zapada  koga je vekovima branila od njegovih neprijatelja. 

        Pozivamo da se zaustavi bombardovanje i pocnu 

pregovori u duhu poruka ovoga teksta. Najgore resenje je rat i 

bomradovanje. To ne treba ni objasnjavati.. 

        Upozoravamo da unutar zemlje, a takvih osoba ima i u 

Albaniji i drugim susednim zemljama, ima lokalnih ekstremista 

kojima odgovara STO GORE TO BOLJE, da bi tako jos makar i na 

kratko produzili svoje privilegije i vlast. Oni su skloni da 

potpiruju lose procene, zavade, i da milione  svojih 

sunarodnika guraju u konflikte i stradanja. Ovakve osobe zarad 

svojih kratkotrajnih i sumnjivih kratkovidih  karijeristickih 

kalkulacija stete svojim  narodima, medjunarodnoj zajednici, 

te bi trebale pod hitno biti uklonjene i na njihovo mesto 

devedeni politicari pragmaticari. Ovo je kljucni problem u 

regiji. 

         Sustina je da se stvori racionalna podloga za 

donosenje strateskih odluka, sustina je da na kljucna mesta u 

ovoj regiji dodju smireni pragmaticari, umesto ekstremista. 

Nama ovde je potrebna naucna istina i pragmatuicni politicari, 

umesto demagogije i svadjalica. 

       Potrebno je istaci teskocu primene naucnog metoda u 

savremenoj politici.Savremena politika je postala vrlo slozena 

naucna disciplina sto dozvoljava politicarima da manipulisu 

one koji se ne razumeju dovoljno u politiku. Politika je 

socijalna, drustvena disciplina, vrlo je tesko tacno meriti, 

procenjivati 

        I Srbi i Albanci bi trebali ODMAH da sednu za 

pregovaracki sto. i da diskutuju,ne da bi ustanovili ko je 

vise kriv, nego da dodju do naucnih cinjenica, do resenja 

zasnovanih na njima, na medjunarodnom pravu i univerzalnim 

moralnim nacelima, .Treba da diskutuju uz medjusobno 

uvazavanje, iskreno I otvoreno, samo tako ce doci do resenja 

prihvatljivog za obe strane. U ovome procesu treba da budu 

podrzani od nepristrasnih i dobronamernih internacionalnih 

eksperata. Njima je potrebna velika zrelost i mudrost da uzmu 

sudbinu u svoje ruke, umesto da budu igracke u tudjim rukama. 

        Pozivamo da se ODMAH organizuje BALKANSKA MIROVNA 

KONFERENCIJA i OKRUGLI STO BALKANSKIH NAUCNIKA. U medjuvremenu 

pozivamo da se obustavi bombardovanje. 

 

 

 

 

- POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 
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Tel/Faks-3911829, e-

mail=Tom@Eunet.yu;Pokret@Eunet.yu;http://soalir.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

dr. VOJISLAV SESELJ 

Predsednik SRS 

 

Molim Te Vojo, da podrzis moju srodnicu S.. В.. iz Beograda, koja je inace i clan Tvoje 

stranke, radi se o mladoj i vrlo sposobnoj zeni i biznismenu, koja ima velike probleme sa 

suvlasnikom zgrade u  ulici na Vozdovcu. Suvlasnik ugrozava njena imovinska prava, 

maltretira je, preti i ucenjuje, ugrozava njenu fizicku bezbednost. U prilogu njen dopis 

nadleznim drzavnim organima, ukljucujuci i Tebi. 

 

Sud i policija joj ne pruzaju adekvatnu podrsku 

 

Molim Te da je primnis  na razgovor  da Ti objasni detalje i da joj ukoliko je to moguce 

pomognete. 

 

Nadam se da cemo ova slozena i teska vremena prevazici i da ce nas narod izaci iz ove krize 

bez znacajnijih gubitaka. Nadam se da ce nasi odnosi, bilo licni, tako i stranacki, krenuti 

uzlaznom putanjom u interesu naseg naroda i  nase bolje saradnje za opste dobro. Bio bih Ti 

zaista zahvalan da S podrzis da ostvari njena prikracena prava. Ocekujuci Tvoj odgovor. 

Primi moje srdacne pozdrave i najbolje zelje 

Tomislav Krsmanovic  

 

 

-1999.година-POREMECENI MEDJULJUDSKI ODNOSI. 

 

Posle decenija losih procena ostali  su  mrznja, nepoverenje, sumnjicenja, netolerancija i 

odbojnost medju ljudima. Moze se reci da su medjuljudski odnosi krajnje poremeceni. 

 

Pre svega medju politickim subjektima:politickim strankama i organizacijama , izmedju 

razlicitih regija(npr. izmedju izbeglica i starosedeoca u  Srbiji, izmedju"dinaraca" i 

"starosedeoca" u Vojvodini,), izmedju naroda i vlasti, medju politicarima. , u preduzecima, 

ustanovama.,skolama. Ova omraza je prisutna neretko ii kada se radi o susedima, srodnicima, 

cak su cesto i porodicni odnosi ozbiljno poremeceni ( Sto znaju centri za socijalni, rad, 

socijalni radnici., sudovi, organi reda i mira):ima zestokih svadja izmedju supruznika, 

roditelja i dece, ucestale su zalbe da deca fizicki zlostavljaju roditelje.  

 

Ljude je potrebno miriti.  

 

U to treba da se ukljuce  psiholozi,i psihijatri.  

 

To zahteva i moralni preporod. A to je pre svega zadatak nasih svestenika. 

 

 

mailto:e-mail=Tom@Eunet.yu;Pokret@Eunet.yu;http://soalir.eunet.yu/~pokret/pokret.html
mailto:e-mail=Tom@Eunet.yu;Pokret@Eunet.yu;http://soalir.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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-Лето 1999.године. Ада Циганлија уместо Узовнице-Сусрет са Ратом Оклобџијом ( 

томови 2-4). 

 

Bombardovanje je zavrseno 24 juna. Po svoj prilici necu ovoga leta ici u Uzovnicu. Jos je 

stanje blisko ratnom. Ко zna, moze opet da zagrmi nebom iznad Srbije?  

 

Ubrzo sam poceo da idem na Adu. Tamo sam zatekao isto drustvo. Medju njima ima 

nepopravljivih zaljubljenka u ovo lepo beogradsko jezero. Juga, bi leti svaki dan dolazio svaki 

dan, skupljao je kartone, pa bi ih onda slozio ispod visokog oraha na plazi, i tamo bi imao 

obicaj da ponekad, kada je vrlo toplo, i da prenoci. Od njega sam saznao da kada su vruce 

letnje noci, da bi pojedina drustva sa plaze gde se preko dana okupljajuu sredovecni i 

penzioneri, dolazili ovde na ovu istu plazu na nocna kupanja. 

 

Cujem da su neki dolazili na Adu i kada je bilo bombardovanje.  

 

Vec sam spazio nekoliko puta u daljiini prolaznika, koji mi na nekoga lici? Nikako ne mogu 

da se prisetim na koga? Pa bih ga zaboravio.  

 

Ali ga videh danas opet. Da li je moguce da je to Ratа Oklobdzija , moj skolski drug, on tako 

gazi, visok i plecat, rasiri ruke pod pritiskom nabujalih podpazusni misica, siroko razmahuje 

rukama. Tako hoda Rata, mozda je on.?  

 

Samo ipak hoda mao sporije, njegovi potezi rukama nisu tako energicni kao ranije, malo se 

povio, kosa se proredila? Moguce da je to on, sve mi se vise cini da je to ipak Rata? Normalno 

da deluje starije, prosle su tolike godine. 

 

Citalac ce se setiti Rate Oklobdzije, skolskog druga i bezbednjaka, druzili smo se  Znamo se 

takoreci od detinjstva, uprkos toga sto je on radio za policiju, pazljiv citaoc je mogao saznati 

iz prethodnih tomova, da nisam sa njim imao bilo kakvih izrazenijih neprilika. Umeo je bii 

nepredvidiv, ponekad i ohol ili neuctiv, ali je to sve bilo u granicama dozvoljenog, a meni je 

to obicno bilo zabavno. 

 

Ustadoh i kretoh u pravcu prolaznika koji pleni toliku moju paznju, zelim da se uverim da li je 

to on?. 

 

Gledam ja njega, gleda on mene. `` Rato, jesi ti``?, pridjoh mu.  On stade u mestu. Prepoznade 

me. Obradova se, pridje me i  na moje iznenadjenje me zagrli:`` Video sam te nekoliko puta iz 

daljine, odavno cekam priliku da te sretnem``. 

 

On je svojevremeno bio istinski atleta, visok i plecat, imao je vrlo izrazene potpazusne misice. 

Posmatram ga kako izgleda sada kao postariji covek, vec je presao sezdeset godina?.  

 

Mocni bezbednjak Rata  je 1970-ih i 1980-ih godina, i kasnije, bio zaduzen za privatan zivot 

opozicionara, sam mi je govorio samohvaljivo, da iz potaje sparuje, ko ce sa kim, i da 

rasparuje. Bio je tako vest u tim zakulisanim igrama.  

 

Uvek bih se pitao, kako ljudi i zene mogu biti tako naivni, i ne sanjaju da neko drugi podesava 

njihove privatne zivote i  ljubavne snove?.  
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Sada je preda mnom stajao zbog necega vrlo zabrinut covek, otsutan, utonuo u neke svoje 

crne misli. 

 

Uhvati me za ruku, sav se ponizio:`` Molim te oprosti mi, ako je nekad bilo sa moje strane 

bilo sta lose prema tebi, znas sta je policija, naredjenje izvrsenje``. 

 

Setih se da ipak sa njegove strane nikad nije bilo stvarnih neprilika, ustvari ja sam pojedine 

njegove pomalo neuobicajene  postupke vise shvatao kao njegove sale:`` Rato, pa medju 

nama nikad nije bilo nekih neprilika``, skoro da ga zagrlih , vidim da ga nesto muci?. 

 

On stade pred mene, ispreci se, kao da mi ne da da podjem dalje:`` A tvojoj bivsoj supruzi 

svaka cast". 

 

Znam od ranije da je Rata u braku, njegova supruga je prilicno privlacna plavusa, upoznao 

sam je odavno, nekoliko godina mladja od njega, Bosanka. Imaju dva sina, imao je obicaj da 

se druzi sa drugim zenama, bilo je tu rasprava sa suprugom, ali nije dolazilo do razvoda. Meni 

se cinilo, da je uprkos njegovog slobodnog ponasanja, on ipak bio snazno emotivno vezan za 

nju. 

 

Ova moja pretpostavka se potvrdila bas danas. Uhvati me za ruku i povede na klupu utonulu u 

zelenilo. Nestrpljiv je da mi se zbog necega ispovedi?. Prosto me spopade, poce da 

gestikulira, krajnje uzbudjen i potresen  poce neobicnu pricu o njegovoj supruzi. 

 

Slusao sam ga vrlo pazljivo i sa razumevanjem.  

 

Preda mnom sada vise nije bio onaj samouvereni bezbednjak Rata, drzao me je za ruku i 

drhtao, njegov glas je bio placan, sada mi se obracao neki vrlo zabrinut i uplasen covek, kao 

da to vise nije bio Rata, nego neki drugi,  meni potpuno nepoznat slucajni prolaznik. 

 

Saznao sam iz njegovih  nepovezanih reci, propracenih uzagrenim ocima, i bolnim grcevima 

crta lica, da ga je supruga ostavila, otisla u Nemacku, u Keln, zaposlila se kao kuvarica. Tamo 

se spandjala sa mladim Albancem, izdrzava ga. A Rata je oduvek, toga  se secaju citaoci 

prethodnih tomova, imao  vrlo odbojne predrasude prema Albancima `` drzavnim 

neprijateljima``. 

 

Nepovezano i promuklo mi se obracao pravo u lice:" Ima ljubavnika u Nemackoj, Siptara od 

25 godina, iz Bujanovca, izdrzava ga, vidim po njoj, po izrazu ociju da sa njim ima vezu".  

 

 
 

Reda radi ga upitah:" Imas li dokaz" ? 
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Rata osu:" Isao sam u Bujanovac kod njegovih roditelja, cute i nista ne govore, vidim da sve 

znaju"  

 

Rekoh mu:" Oni se plase od tebe".  

 

Rata je postajao sve uzagreniji:" Bila je petnaest dana ovde, kaze mi ubices me, grudi joj se 

slepile, omrsavila je ". 

 

Hocu da ga smirim:" Mnogo radi, naporan rad, u tudjini bez dece i muza, porodice, sikira se, 

godine"  

 

Rata se takoreći usija, kao vruca plotna na sporetu:" On joj uzima novac, stanuje kod nje, 

vidim kako ona gleda, zamislja ga  " 

 

I tako u beskraj. 

 

Znam da ima iskustvo u policiju, posavetovah ga:" Instaliraj joj prisluskivac kada ovde dodje 

da vidis da li sa njim razgovara, i njegovim roditeljima u Bujanovcu". 

 

"Dobra ideja, uradicu", rece .  

 

Jos malo poprica sa mnom, opus ti se, kao da dodje sebi. Pogleda me veselo: `` niti se paras 

niti sparas``. Okrete se i ode da trazi  novu zrtvu da se jada o svojoj zeni. 

 

-Јули 1999.године. Догађања. 

 

После 17 година од краја рата између Аргентине и Велике Британије за Фолкландска 

Острва, су обновљени летови између Аргентине и тих острва у јужном Атлантику. 

 

Хрватска поднела тужбу за геноцид против СРЈ пред Међународним судом 

правде (Србија подноси контратужбу 2010).2. јула Албанци у Приштини славе 

годишњицу Качаничког устава из 1990, следеће ноћи срушени споменици Вуку и 

Његошу..5. јула почињу протести у Лесковцу, на иницијативу ТВ техничара Ивана 

Новковића (убрзо ухапшен).12 јула су одржане Демонстрације у Ваљеву на позив 

уметника Богољуба Арсенијевића Макија (ухапшен и претучен у августу, осуђен на 3 

године 15 новембра.).У Приштину стигао Бернард Коуцхнер, први шеф цивилне мисије 

УН (УНМИК). 

 

16 јула у несрећи малог авиона код Мартха'с Винеyарда гину Џон Кенеди Јуниор, 

супруга Каролин Кенедии  и свастика Лорен, 

 

.23 јула је  у селу Старом Грацком код Липљана убијено 14 српских жетелаца. 

 

 

-Август 1999.године.  

 
19 августа је српска опозиција отпочела нове протесте против Милошевићевог режима.  
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Ĉeĉenski gerilci na ĉelu sa Šamilom Basajevem napadaju rusku republiku Dagestan, što 

izaziva kratkotrajni Dagestanski rat. Boris Jeljcin smjenjuje Sergeja Stepašina s mjesta 

premijera Rusije, i na to mjesto imenuje Vladimira Putina. 

 

12 avgusta је rekonstruisana vlada SRJ, ulaze i radikali (Tomislav Nikolić potpredsednik), 

ministar telekomunikacija je Ivan Marković (JUL).Najmanje 104 Roma iz Srbije se udavilo u 

Jadranu, u pokušaju prelaska u Italiju. 

 

19 августа је сrpski opozicioni Savez za promene na mitingu u Beogradu (70.000 prisutnih) 

pozvaо Miloševića na odlazak. Raskol izmeĊuVuka Draškovića i Zorana ĐinĊića. 

SPC objavila da je na Kosmetu od juna razoreno i opljaĉkano najmanje 50 pravoslavnih 

hramova, ukljuĉujući i neke iz 14. veka. 

- Avgust 1999. godine. PONOVO ENORMNO UVECANI RACUNI ZA TELEFON. 

 

Telekom Srbija je ponovo, kao i toliko puta ranije, isporucio vrlo velikom broju gradjana 

Srbije, enormno uvecane racune za TT usluge za Jun 99 godine, ukljucujuci i celnike nase 

organizacije. Mi smo sproveli vise razgovora i malu anketu sa par stotina TT pretlpatnika, 

vecina je uznemirena i zabrinuta sto su i ovoga puta kao i u vise navrata ranije, dobili 

enormno uvecane racune za telefon. 

 

Gradjani su obavezni da ove racune plate do 15 u mesecu, imaju i pravo zalbe. Odakle da 

plate nerealne i preuvelicane racune kada  plate i penzije kasne i kada je njihov iznos 

simbolican neretko. Zalbe mnogo ne pomazu, najcesce se dobija odgovor da je prigovor 

neosnovan.  

 

Telekom Srbija je svestan da stanovnici nemaju adekvatnu pravnu zastitu i takvo stanje 

zloupotrebljava da nastavlja iz meseca u mesec da potkrada i sistematski pljacka vrlo veliki 

broj demoralisanih i nezasticenih telefonskih pretplatnika. Time popunjava svoje kase i 

obezbedjuje zarade i plate, akumulativnost. Ova drska otimacina ima i drugacije ishode i 

omogucava i druge vidove prisvajanja. Mnogima koji nisu u stanju da plate ovakve nerealne 

racune Telekom Srbija oduzima njihove aparate i linije , te se razvila  istinska trgovina 

telefonskim linijama i prikljuccima. Telekom Srbija prema procenama mesecno na ovakve 

nelegalne nacine zaradjuje na desetine miliona nemackih maraka. 

 

Nazalost, organizacije za zastitu ljudskih prava ,nezavisna medija i opozicione stranke , nisu 

adekvatno reagovale na ovakvu kontinuelnu i sistematsku pljacku od strane Telekoma Srbija, 

cime je ova gangsterska organizacija samo ohrabrena u svojim nedelima prema gradjanima 

nase zemlje. Telekom Srbija je lukav, on izbegava da isporucuje preuvelicane racune onima 

koji bi to mogli spreciti i obznanit (organizacijama za zastitu ljudskih prava, medijima, 

znacajnijim opozicionim strankama). 

 

Ova drska otimacina ima i drugu pozadinu. To je demoralisanje nacionalnog morala i otpora i 

guranje gradjana u strah, apatiju i beznadje. Vise se ogromna vecina ostecenih telefonskih 

ptretplatnika i ne zali, rezonuju da to ne daje rezultate, ko ima plati i gladuje, ko nema 

iskljucuju mu liniju, sudi se, zali se i gubi vreme i novac. Plajcka Telekoma Srbija ima za cilj 

da rusi naciju i drzavu, pravni sistem, zalosno je da pojedina gospoda, mudri menadzeri ove 

organizacije bivaju izmanipulisani i zaslepljeni pohlepom na zaradu, a ne uvidjaju da nanose 

stete svome narodu i svojoj drzavi. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Deni
http://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amil_Basajev
http://sh.wikipedia.org/wiki/Dagestan
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagestanski_rat&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Boris_Jeljcin
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergej_Stepa%C5%A1in&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
http://sh.wikipedia.org/wiki/Tomislav_Nikoli%C4%87
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Savez_za_promene&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vuk_Dra%C5%A1kovi%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/SPC
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Pokret za zastitu ljudskih prava zahteva od organizacija za zastitu ljudskih prava, nezavisnih 

medija, opozicionih stranaka, da ove zloupotrebe stave na dnevni red, da iznesu na uvid 

javnosti, da pozovu na provere zalbi gradjana, da se ova pljacka koja se ponavlja takoreci uiz 

meseca u mesec, bude sprecena i zaustavljena, da krivci budu privedeni pravdi i da osteceni 

budu obesteceni. 

 

                                                za Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

 

                                                              Slobodan Petrovic 

 

 

 

--Септембар 1999.године. Стивен Браун дошао у Београд. ( томови 3 и 4). 

 

Стивен Браун и ја  сарађујемо од 1992.године, читалац претходних поглавља се сећа да 

је он у пар наврата долазио и боравио  у Београду, и да је у Београду неколико месеци 

обучавао енглески језик. После дугог низа година боравка у Пољској, он изналази 

посао професора енглеског језика у Саудијској Арабији.  

 

То је за њега била прилика да упознаје арапски свет и да уједно поправи своје 

финансије. 

 

Он ми се повремено јављао из Саудијске Арабије посредством интернета, изразивши 

жељу да у повратку наврати до Београда. 

 

Долетео је авионом до Будимпеште, а одатле је допутовао возом до Београда. Моја 

познаница  сусетка Деса Митановска, ми је помогла да средимо стан, да би тако 

припремили удобан боравак Стивена у Београду, јер је он изразио жељу да тих 

неколико дана станује код мене. Деса и ја смо га дочекали на железничкој станици, 

изашао је из воза широко насмејан и преплануо, добро ухрањен. На глави је носио 

велики шешир, могло би се рећи да је то био каубојски шешир. Брзо смо таксијем 

стигли на Миљаковац.  

 

Деса нас је оставила на улазу у зграду и упутила се у  њен стан у суседству.  

 

Иако је прошло више од два месеца од завршетка бомбардовања, ја још нисам 

застаклио прозоре и врата од терасе, јер нисам имао новца зо то. Није било хладно, има 

још месец и по дана до хладнијих дана, а таква поправка и кошта.  

 

Увео сам Стивена у стан, унео његов пртљаг. Он крочи у моју собу и стаде у месту:`` 

Шта је то``? пружи зачуђено руку ка поломљеним прозорима и тераси. Одговорих му 

кратко: ``Бомбардовање``.  

 

Он ме погледа испитивачки, можда је помислио да се шалим? . Али је одмах схватио да 

сам му казао истину. Стаде у месту, маши се за унутрашњи џеп сакоа, извади новчаник, 

и пружи ми новчаницу од 500 долара.  

 

Тако сам ја добио ратну оштету. 
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Стивен је ујутру дуго разговааро телефоном, он познаје  толико света у Београду, 

заказао је више састанака са људима које познаје. Сео је за мој лични рачунар и 

контактирао  своје знанце. 

 

Када је се увече вратио из града прозори и врата терасе су били застакљени. 

 

 

-Септембар 1999.године.  

 

Коsovo vri. Desavaju se neredi  u Kosovskoj Mitrovici. Zvaniĉno је 

razoruţana Oslobodilaĉka vojska Kosova, transformiše se u Kosovski zaštitni korpus. Zbog 

cega  su  predstavnici Srba u Prelaznom savetu Kosova, vladika Artemije i Momĉilo 

Trajković, podneli ostavke zbog formiranja KZK. 

 

Protesti Saveza za promene traju 89 dana, sa sve manjim brojem prisutnih (na poĉetku 40 do 

50 hiljada). 30 септембра пolicija primenila silu protiv više desetina hiljada demonstranata u 

Beogradu koji su pokušali šetnju do Miloševićeve rezidencije. 

 

У Москви у два терористичка напада гине пар стотина људи. 
 

 

-Септембар 1999.године. Адвокат Стевановић се жали на корумпирани суд. 

 
Судије бране онога који је продао бесправно туђи стан, Сибиле и њене сестре. 

Обавестио сам је о томе. Кратко ми је поручила да је држим у току дешавања  у вези 

стана. 

 

-Октобар 1999.године. 

 
1 октобра Премијер Владимир Путин објављује како руске трупе улазе у северну 

Чеченију, како би направиле санитарни кордон против терориста, чиме ескалира Други 

чеченски рат. 

 

Не само опозиција, него и шира јавност, су били узнемирени, када је се 3 октобра десио  

Атентат на Ибарској магистрали на Вука Драшковића, којом приликом су погинула 

четворица његових сарадника.  

 

31 октобра  Момчило Трајковић, однедавно председник Извршног одбора Српског 

националног већа Косова, је рањен у ногу на вратима свог стана. 
 

 

-25.11. 1999.године. POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

 

NAPREDNA STRANKA 

 

 

  ODRZAN SASTANAK INICIJATIVNOG ODBORA KOALICIJE NEPARTIJACA  
 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Oslobodila%C4%8Dka_vojska_Kosova
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosovski_za%C5%A1titni_korpus&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vladika_Artemije
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mom%C4%8Dilo_Trajkovi%C4%87&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mom%C4%8Dilo_Trajkovi%C4%87&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mom%C4%8Dilo_Trajkovi%C4%87&action=edit&redlink=1


895 

 

Danas u cetvrtak 25.11.1999 godine u 15 casova je u Beogradu odrzan Sastanak Inicijativnog 

odbora KOALICIJE  NEPARTIJACA koja ima za zadatak da objedini sve one stranke koje 

sacinjavaju javni poslenici i pojedinci koji nisu nikada   bili clanovi SKJ, (tj. razocarani ga 

napustili ili bili izlozeni  progonima zbog svog misljenja koje se nije podudaralo sa   

oficijelnim partijskim stavovima) i svi drugi posteni gradjani koji u prethodnom periodu nisu 

ni na koji nacin okaljali svoj licni  integritet.  

 

Danasnja opoziciona panorama Srbije nije odraz stvarnog odnosa politickih snaga u zemlji a 

jos manje stvarnih zelja birackog  tela vec je pre svega posledica selekcije od strane rezima i 

obmane iskrenih donatora koji, podrzavajuci opoziciju nastoje da  pomognu prosperitetu svoje 

Otadzbine. Na taj nacin, autenticne stranke i pojedinci unapred su bili, a i danas su, iskljuceni 

iz  izborne utakmice.  

 

Aktuelna opozicija u Srbiji, u kojoj  ima casnih i kompetentnih pojedinaca, ipak je vecinom  

sastavljena od bivsih funkcionera  i elitnih kadrova prethodnog i sadasnjeg rezima, i kao takva 

nema moralne snage da sprovede preporod zemlje. Zahvaljujuci  takvoj biografiji ona je 

dobrim delom izgubila ugled i u Svetu, ali i kod vecine gradjana, pa je stvorena lazna slika da 

narod ne zeli promene ili da ne vidi ko bi mogao da smeni postojecu vlast a da se stvarno oseti 

boljitak.  

 

  Preduslov izborne pobede lezi pre svega u zalaganju za buducnost i napredak, ali uz 

postovanje sopstvenih korena, tradicije,  Monarhije, Pravoslavlja, Rada, Reda, Porodice i 

Sloge. Samo posteni ljudi koji su sacuvali svoj moralni lik u ovim teskim  vremenima, mogu 

pobediti i dobiti podrsku vecine. Sustina je u slozi ijedinstvu svih Srba, neophodno je  

ukljuciti  Srbe iz Dijaspore u parlamentarni   politicki zivot Srbije, jer oni mogu dati 

odlucujuci doprinos za promenu sadasnje vlasti i znatno uticati na kulturni i ekonomski  

prosperitet zemlje.  

 

Zato smo odlucili da objedinimo sve one stranke, organizacije i pojedince koji ispunjavaju 

ovakve kriterijume. Narod je upro   oci upravo u takve snage i ocekuje da izvrse moralni 

preporod, udahnu snagu opoziciji i smene sadasnju vlast.  

 

  Sledece stranke i organizacije su buduci osnivaci :  

 

  1. Pokret za zastitu ljudskih prava  

  2. Napredna stranka  

  3. Svesrspki savez  

  4. Stara radikalna stranka  

  5. Konzervativna stranka  

  6. Pokret za ujedinjenje Srbije i Crne Gore  

  7. Udruzenje ostecenih deviznih  stedisa Srbije  

  8. Udruzenje podstanara Jugoslavije  

  9. Rodoljubivi savez "Ilija Garasanin"  

  10. Drustvo za negovanje lepog ponasanja  

  11. Srpski poljoprivredni klub  

 

  Konsultovane su sledece stranke koje su izrazile spremnost da pristupe Koaliciji nepartijaca, 

pod odgovarajucim uslovima, i  sa kojima su u toku pregovori:  

 

  1. Preporod  
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  2. Savez nezavisnih gradjana za  Zemun  

  3. Nacionalna partija Srba  

  4. Narodna stranka Roma  

  5. Srpska narodna radikalna stranka  

  6. Srpski nacionalni pokret SNOP  

  7. Pokret za Vojvodinu  

  8. Penzionerska partija Srbije  

  9. Pokret za pravnu i ekonomsku Srbiju  

  10. Uspon  

  11. Toplicka stranka  

  12. Ujedinjene radikalna stranka Kragujevac  

  13. Zelene ekoloska partija Srbije  

  14. Srpska  seljacka stranka  

  15. Seljacka stranka  

  16. Demokratska stranka centar  

  17. Solidarnost Kursumlija  

  18. Monarhisticka stranka Srbije  

  19. Univerzalisticki pokret Srbije  

  20. Novo doba Kragujevac  

  21. Stranka ekonomskog prosperiteta  

  22. Narodna stranka Srbije  

  23. Stranka drzavljana Srbije Nis  

  24. Ujedinjena radilkalna stranka Srbije  

  25. Hriscansko ekoloski pokret Beograd  

  26. Pokret Vojvoda Vuk 1903-1993 Kragujevac  

  27. Vojvodjanska stranka Zrenjanin  

  28. Narodna zemljoradnicka stranka Mladenovac  

  29. Domacinska partija  

  30. Demokratska stranka Roma Jugoslavije, Aleksinac  

  31. Gradjanska stranka, Novi Sad  

  32. Srpski otadzbinski savez  

  33. Demokratski univerzitetski centar Beograd  

  34. Beogradska stranka BEST  

  35. Savez porodica Srbije SPAS  

  36. Udruzenje gradjana za bolju Grocku "ZORA"  

  37. Demokratski pokret za Pancevo  

  38. Moravska liga Jagodina  

  39. Savez gradjana Subotice  

  40. Srpska nacionalna unija Kragujevac  

  41. Pokret Rumuna Vlaha Jugoslavije, Zajecar  

  42. Liga za nacionalno jedinstvo  

  43. Demohriscanska stranka  

  44. Zemljoradnicka stranka Valjevo  

  45. Bunjevacko sokacka stranka Subotica  

  46. Demokratski savez Bugara u Jugoslaviji, Nis  

  47. Narodna samostalna stranka Vlaha Kladovo  

  48. Beogradjanska stranka  

  49. Uzicki pokret Uzice  

  50. Sumadijski otadzbinski sabor  

  51. Seljacko radnicka stranka Srbije  
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  52. Liga za Pancevo-stranka umerenog napretka  

  53. Svesrpski narodni pokret Novi Sad  

  54. Velika rock n' roll partija  

  55. R.P.S  

  56. Stranka univerzalnog zakona  

  57. Savez svih Srba sveta  

  58. Narodna stranka  

  59. Stranka privrednika i privatne inicijative  

 

Sledece nedelje ce biti odrzana Osnivacka skupstina, napravljen Statut i Program  rada, 

Protokol i drugi prateci dokumenti,  Plan aktivnosti. Zatim ce biti odrzana konferencija za 

stampu i obavestena javnost.  

 

Nas cilj nije da kritikujemo druge stranke, organizacije i pojedince iz opozicije nego da sa 

njima saradjujemo na  objedinjavanju i stvaranju zajednicke liste. Ali na nacelima 

ravnopravnosti i jednakosti, medjusobnog uvazavanja i  postovanja. Nema velikih i malih 

stranaka, ima velikih prevara i obmana. Treba stvoriti ravnopravne uslove da se iskristalise  

stvarni odnos politickih snaga, a neka pobede najbolji. Vreme je za univerzalne vrednosti, 

istinu i pravdu.  

 

 

  Inicijatori:  

 

za Pokret za zastitu ljudskih prava  

  Tomislav Krsmanovic, predsednik  

     

  za Naprednu stranku  

  Dr Branislav Pavlovic, predsednik  
 

 

-13 новембар. Сентандрејски сабор у Будимпешти. 

 

 - Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tel/faks-3911829;  

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

 

IZLAGANJE TOMISLAVA KRSMANOVICA, PREDSEDNIKA POKRETA ZA 

ZASTITU LJUDSKIH PRAVA NA SENTANDREJSKOM SABORU 13 NOVEMBRA 

1999 godine U BUDIMPESTI 

 

Vasa Kraljevska Visocanstva, Vasa Preosvestenstva, postovani dame i gospodo, 

 

Narod nase zemlje je saznao za ovaj skup i polaze veliku nadu u njegov doprinos,  ocekuje da 

dovede do ubrzanih  promena na bolje.  

 

Dozvolite da ukazem na  jedan kvalitetno novi fenomen u vezi Dijaspore. Njena ulogu  i 

znacaj za podrsku matici Srbiji i Crnoj Gori i drugim srpskim krajevima se znacajno i 

drasticno menjaju. Ona dobija u vaznosti i njen uticaj na zbivanja u domovini moze postati   u 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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sadasnjim okolnostima presudan. Ovakva promena uloge i znacaja Dijaspore je posledica vise 

faktora: 

- budjenje osecaja solidarnosti sa narodom koji je poslednjih deset godina pretrpeo izuzetna 

stradanja, koja su bila nastavak prethodne pogubne totalitarne vladavine, na to su delovali 

gubici nacionalnih teritorija i nedavni dogadjaji na Kosovu i bombardovanje zemlje 

- egzistencijalna ugrozenost i siromastvo nacije izlozene tiraniji i bezakonju, sto  je sada jos 

izrazenije i prisutnije nego u prethodnom periodu,. i sto sve vodi slabljenu nacije, 

masovnom egzodusu i kosovizaciji Srbije  

- doslo je do masovnog odliva mozgova i najsposobnijih ljudi, nacija je izmorena i lisena 

svojih potencijala , posle pola veka selekcije koja njie bila zasnovana na kriterijumima 

sposobnosti nego politicke podobnosti, podeljena nacija nema snage, potencijale i druge 

resurse, slogu,  da sintetizuje uzroke krize i iznadje prava resenja 

- moramo priznati da u Dijaspori funkcionise nacelo sposobnosti i postoje pogodnije uslovi 

da na povrsinu izbaci nase sposobne ljude, koji tamo zive i rade, koji su stekli iskustvo i 

obrazovanje, a tamo su otisli mnogi nasi nadareni mladi i drugi pojedinci. Dijaspora je 

bogata iskustvima i saznanjima, ojacala je i profilisali su se na Zapadu mnogi umni 

pojedinci .Otuda je zadatak koji oseca Dijaspora upravo da svojim ekspertskim, 

menadzerskim i drugim znanjima i potencijalima priskoci Matici u pomoc, da je podupre 

da se uspravi i prevazidje krizu   

-  ovome vrlo pozitivnom trendu je doprineo i internet jer su uspostavljene bolje 

komunikacije izmedju dva nacionalna entiteta, u zemlji i van nje.,nema vise u toj meri kao 

sto je to bilo ranije dubokog komunikacionog jaza, Postoje i dalje nedovoljna 

komuniciranja i nepoznavanja ali se stanje popravlja. 

 

Ovaj novi kvalitet treba da preraste u jedan jedinstven akcioni plan Matice i Dijaspore, uz 

pribegavanje menadzerskim tehnikama da bi se optimalno iskoristile obostrane pogodnosti da 

se kriza razresi 

 

Ovim skupom dominira konstatacija o neslozi. To je sustina problema. Nesloge su 

prouzrokovane kada se radi o opoziciji i srpskim elitama njihovom velikom heterogenoscu, 

razlikama, iz cega proizilaze razliciti ciljevi i strategije opozicione borbe.Opozicionari zive u 

vrlo teskim uslovima, otuda su nategnutih nerava,i gurani u impulsivnost , podvrgavani 

intrigama, zavadama, rovarenjima asocijalnih ili zlonamernih pojedinaca, i dolazi do losih 

procena .Ne radi se toliko o razlicitim interesima koji stvaraju zavade, koliko o 

neprilagodjenim nacinima i putevima da se ovi interesi artikulisu. Svodi se na njihovu 

nedovoljnu umesnost komuniciranja i psiholosku  kompetenciju sto se moze otkloniti 

strucnom edukacijom i u to ukljuciti eksperte za razresavanje konflikata i posredovanje. 

 

Postoji jedna druga jako znacajna stvar, to je da se politicka situacija u zemlji pogorsava i 

zaostravaju konflikti. Poredak postaje ostriji i manifestuje zelju da pobedi na sledecim 

izborima po svaku cenu, dve vojske su se usmerile jedna na drugu, jedna mala ali vrlo dobro 

organizovana sa ogrom,nim resursima, a druga ogromna ali neslozna i neorganizovana. Nas je 

zadatak da sprecimo da dodje do evolucije ka konfliktima. Tenzije i konflikti su najgore 

resenje. 

 

Hteo bih da ukazem i na to da ne postoji analiza uzroka sadasnje krize i da smo  u jednoj vrsti 

magle. A ako nema analize uzroka ne mogu se donositi pravi planovi mera. Neophodno je 

proucavati drustvo.Uzroci krize se ne znaju, i greske se ponavljaju . Nisu iskorisceni naucnici 

i eksperti. Prelazna vlada eksperata treba da mobilise naucnike i eksperte da se ovim 

pozabave. Nije proucena medjunarodna uloga i polozaj nase zemlje, zasto smo zapalai u 
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izolacije i pod sankcije, nasi naucnici iz Dijaspore zajedno sa onima iz zemlje treba da ovu 

tamnu oblast prouce i daju bazu za racionalniju medjunarodnu politiku nase zemlje. 

 

Stanje sadasnjih intelektualnih elita nije odraz funkcionisanja nacela sposobnosti nego je vise 

posledica delovanja politicke podobnosti, klanovskih i drugih veza i pogodnosti. 

 

Opoziciona panorama je vise odraz selektivnosti poretka koji je povrh svega lazno van zemlje 

predstavio pojedine opozicionare  , nego li stvarnog odnosa snaga. 

 

Dijaspora treba da pomogne da se stanje u zemlji razjasni, rascisti i da potstakne procese da se 

na sceni, kako kada se  tice intelektualnih elita tako i opozicionih gibanja, profilisu istinske 

snage i pojedinci, umesto onih koji to ne zasluzuju. Dijaspora treba da razresi jedan sustinski 

problem koji je dosada bio najveca kocnica preporodu i promenama, a to je da ukljuci sto vise 

moze nacionalnih snaga, pojedinaca, stranaka, organizacija, umnih ljudi, umesto dosadasnjij 

zaobilazenja, iskljucivnaja, favorizovanja, svima treba dati sansu da daju svoj doprinos. 

 

Isticem takodje da je opozicija stekla los IMAGE, predstavu: da zeli samo vlast, da je ista kao 

pozicija, da vodi racuna samo o sebi a ne i o narodu. Ovakva predstava  je istinska kocnica da 

se narod pridruzi opoziciji i treba je izmeniti. 

 

Treba privuc paznju na jednu drugu sustinsku pojavu u zemlji. To je sukob EKSTREMISTA 

iz poretka i PRAGMATICARA u opoziciji. Ovo je bitka od istorijskog znacaja,podrsku treba 

dati onima koji zagovaraju umerenost i odmerenost, umesto onima koji zagovaraju nasilje i 

bezakonje i ekscentricne koncepte. 

 

Takodje onima na vlasti ne treba pretiti Hagom, revansizmima, jer ce time biti nagnani da se 

jos ogorcenije bore za novo osvajanje vlasti. Ne treba zagovarati tenzije nego slogu, i vlast 

ima svoju istinu, nije ni njima lako. 

 

Ljudska prava su sustina, ona se krse masovno i sistematski, tiranisan narod nije u stanju da 

slobodno glasa i smeni vlast. Ova oblast nije obznanjena, zbog toga je narod izgubio 

poverenje u opoziciju, Gradjani su ocekivali 1990 godine da kada dodje opozicija da ce ih 

zastititi od bezakonja i tiranije. To se nije desilo, postalo je jos gore nego li ranije. Zato je 

narod izgubio poverenje u opoziciju. Zrtvama bezakonja treba pre svega zastita, i oni to 

ocekuju od dijaspore.Nasi ljudi van zemlje treba ovakve zrtve bezakonja da zastite na razne 

nacine, kod vlada, medjunarodnih organizacija, da obznane. 

 

Izbori su pravo resenje. Treba znati da je narod krajnje zaplasen, strah je duboko 

internaliziran u duboke sfere licnosti.i takvi gradjani se plase da daju svoj glas onome kome bi 

hteli. Danas su vecina gradjana abstinenti ,ne idu na demonstracije i na izbore, iako su za 

smenu vlasti, zato jer se plase, ne veruju u opoziciju, smatraju da ce vlast opet rezirati izborne 

prevare. Narod treba osloboditi straha i abstinente pretvoriti u glasace. Na abstinentima se 

donosi sudbina izbora. 

 

Institucija humanitarne pomoci je drasticno kompromitovana, zbog amoralnih pojedinaca 

strada vecina jer je sve manje donatora zbog prethodnih malverzacija. Ovo treba ispraviti, i 

stvoriti eticnost i zakonitost u ovoj oblasti. 

 

Nasa Dinastija Karadjordjevic, Crkva i druge bazicne institucije kao SANU, Univerzitet, 

staleska udruzenja zajedno sa svim umnim pojedincima u zemlji i van nje treba da daju svoj 
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presudni doprinos. Dijasporu treba ukljuciti u Prelaznu vladu, dati joj pravo glasa, da budu 

kandidati na izbornim listama. 

 

Restauracija Monarhije u nasoj zemlji bi doprinela demokratskom preobrazaju, postovanju 

ljudskih prava, ekonomskom razvoju i povratku u medjunarodnu zajednicu naroda .i ova 

inicijativa dolazi u pravo vreme. 

 

Treba napraviti akcioni plan, preci sa verbalistike na konkretna menadzerijalna resenja. 

Odrediti ciljeve, definisati resurse. dati radne zadatke, zaduzenja, rokove, razviti strategije 

kako da se ostvare. 

 

 

-22 септембар 1999.године. Зашто је српска опозиција разједињена?  
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-NJEGOVOM KRALJEVSKOM VISOCANSTVU PRINCU 

PRESTOLONASLEDNIKU ALEKSANDRU 

 

Vase Kraljevsko Visocanstvo, 

 

Hvala na Vasoj poruci i priznanju, to je za mene  ohrabrenje da istrajem u naporima za 

demokratski preobrazaj, i ja cu se truditi da Vase poverenje kojim sam izuzetno pocastvovan 

opravdam. 

 

Dozvoljavam sebi da Vam saopstim da je Sentandrejski sabor  bio dobro organizovan, da su 

ucesnici pokrenuli prave teme, da je ovaj skup izazvao znacajan interes gradjana i naroda koji 

je upro oci u  Dijasporu i nase osnovne tradicionalne srpske institucije , u opoziciju i sve 

umne ljude, i da ocekuje da se preduzmu mere da dodje do smene vlasti i izlaska iz krize. 

 

Kako sam se vratio iz Budimpeste stalno zvoni telefon, dolaze razni ljudi, salju pisma , svi 

pitaju kako je bilo i sta je odluceno, sta ce biti dalje . Sentandrejski skup je izuzetan dogadjaj i 

inicijativa koja je dosla u pravo vreme, sa pravom temom.   

 

 
Принц Александар Карађорђевић. 

 

Uzimam slobodu da vam iznesem moje misljenje da treba poraditi da se dogovori u 

Budimpesti realizuju na najefikasniji nacin, sto pre, da se pretoce u plan akcija, sa jasno 

definisanim cljevima, zadacima, zaduzenjima, i rokovima. Sloga je najvaznija i svi mi 

trebamo ovde da prevazidjemo surevnjivosti i ogovaranja.,u korist saradnje i metodicne i 

dobro osmisljene akcije. 

 

Hvala na Vasem upozorenju da se rezultati Sabora ne pretvore u svakodnevnu kolotecinu. To 

je realna opasnost, mi smo ovde ponekad umorni decenijskim raubovanjem, neki su i 

istroseni, mada ja mislim da pravi borci ne mogu biti istroseni , mnogo ideja, mnogo 

projekata, a kada dodje do realizacije nema snage da ih realizujemo, mi posustanemo. 

 

Za mene je Sentandrejski sabor dao novu nadu da ce stvari krenuti nabolje, i maksimalno cu 

se ukljuciti u predvidjene aktivnosti. Mi ovde  ljudi od akcije, koji se ne mirimo, i stalno 

tragamo za nacinima da se dodje do demokratije i ljudskih prava , nismo imali sticajem geo-

politickih, politickih i drugih koincidencija dovoljnu podrsku , te zato odluka da nam se pruzi 

podrska je prava stvar i otvara nam nove vidike ostvarenja slobode  i pravde za sve nas.,nase 
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srodnike i sunarodnike. A to sve nas izuzetno motivise i daje snagu za nove akcije. Molim 

Vas da me ukljucite u plan aktivnosti . Dozvolite da Vam saopstim da Vam se nisam licno 

obratio u Budimpesti iz straha da Vam ne uzmem dragoceno vreme. Mi smo poceli odmah da 

radimo na ciljevima Sentandrejske deklaracije, pokrenuli smo inicijativu da objedinjujemo 

nama prijateljski nastrojene stranke i organizacije , vec petnaestak se okuplja a veci broj sa 

nama pregovara. Ovaj proces treba ohrabriti i podrzati. Cast mi je i zadovoljstvo  da  Vas 

obavestim da sam odlucio da obavim istrazivanje o stavu gradjana prema Monarhiji ( u 

prilogu Upitnik), to cu uraditi u slobodnom vremenu, ja sam specijalista za istrazivanje javnog 

mnenja, to cu uraditi besplatno, to nije nikakav napor i ne kosta , i to je jedan od mojih 

doprinosa .Uprkos propagande koja traje vec vise od pola veka nisu uspeli da uniste u nasem 

narodu duboko usadjeno secanje na naseg Kralja i nasu Dinastiju, narod ocekuje od Vas da 

zauzmete Vas presto i Vasu imovinu i da povedete naciju svetlosti na kraju tunela i 

restauraciji demokratije i ljudskih prava, ukidanju sankcija i povratku u medjunarodnu 

zajednicu i ekonomskom oporavku. Upravo Sentadrejski sabor pod Vasim pokroviteljstvom je 

znacajan korak u tome pravcu. I narod ga tako i vidi. 

 

S, postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

 

                                                      -Tomislav Krsmanovic:ANKETNI LIST 

 
Mi obavljamo istrazivanje javnog mnenja sa ciljem da saznamo misljenja, predstave i stavove 

gradjana po pitanju monarhije u srpskoj istoriji i savremenoj Srbiji i Jugoslaviji. Anketa je 

potpuno anonimna, Vi ne dajete o sebi  nikakve licne podatke  , ime prezime i adresu.  

Molimo Vas da date iskrene odgovore cime cete nam pomoci da bolje upoznamo  ovu oblast i 

da omogucimo nasim naucnicima da saznaju stavove i misljenja gradjana po ovome pitanju. 

 

1.Recite molimo Vas da li Vam je poznato ko je bio poslednji kralj prethodne Kraljevine 

Jugoslavije? 

Setite se molimo Vas njegovog imena? 

 

Ukoliko ne zna , preci na pitanje broj 2. 

 

Ukoliko zna ime: Koje godine je prestao da bude kralj? 

 

Zasto je prestao da bude kralj? 

 

Gde je posle toga poslednji kralj Jugoslavije otisao? 

 

Da li je poslednji kralj Jugoslavije jos uvek ziv? 

 

2. Navedite molimo Vas imena pojedinih srpskih i jugoslovenskih kraljeva, princeva, 

princeza, i drugih clanova kraljevskih porodica u poslednja dva veka kojih sada mozete da se 

setite?  Setite se molimo Vas,  recite jos koga se secate?  

 

3. Da li ste culi, ili znate po imenu,  neku kraljevsku  dinastiju  koja je bila na prestolu  u nasoj 

zemlji u poslednja dva veka ? Ukoliko ne zna preci na sledece pitanje. 
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Ukoliko zna: Navedite molimo Vas nekoga od kraljeva ili clanova kraljevske porodice 

pomenute dinastije(a)? 

 

Da li mozete reci molimo Vas u kome vremenskom periodu je ta (te)dinastija(e) bila(e) na 

prestolu?  

 

4. Prethodna Kraljevina Jugoslavija je kao sto joj ime kaze imala monarhisticko drustveno 

uredjenje. Da li mozete kazati molimo Vas , kada je ukinuto monarhisticko uredjenje 

Kraljevine Jugoslavije?  

 

5. Mozete li opisati u kojim okolnostima i kako je doslo do ukidanja monarhije u nasoj 

zemlji? 

 

6. Sta se desilo sa imovinom razvlascene kraljevske porodice? 

 

7. Koje drustveno uredjenje je zatim zavedeno? 

 

8.Da li je po Vama ovakvo ukidanje monarhije u nasoj zemlji bilo u duhu medjunarodnog 

zakona i prava, ili nije? Zasto to kazete, objasnite molimo Vas? I jos? I jos? 

 

9. Da li ste Vi licno za Monarhiju kao drustveno uredjenje ili za Republiku? Zasto ? Molimo 

objasnite detaljno? 

 

10.Da li Vi ocenjujete kao realnu mogucnost ponovno zavodjenje  Monarhije u nasoj zemlji?  

 

11. Ukoliko bi doslo do ponovnog uspostavljanja monarhije u nasoj zemlji, na   koji pravni 

nacin bi to trebalo da bude ucinjeno? 

 

12.Ukoliko je za Monarhiju: Objasnite molimo Vas, zasto ste Vi za monarhisticko drustveno 

uredjenje? Koje bi koristi i preimucstva bili od monarhistickog drustvenog uredjenja?  

 

Na koji bi nacin uticalo zavodjenje monarhije na aktuelnu i buducu situaciju u nasoj zemlji? 

 

Kakva bi po Vama bila uloga kralja, njegove duznosti i prava? 

 

 

13.Ukoliko je za Republiku: Objasnite molimo Vas, zasto ste Vi za republikansko drustveno 

uredjenje? 

 

Koja bi po Vama bila preimucstva republikanskog nad monarhistickim drustvenim 

uredjenjem? 

 

14.Kakav je Vas stav po pitanju konfiskovane imovine kraljevske porodice? 

 

15. Za ispitanike, koji poznaju obe dinastije: Vi ste kazali da poznajete obe dinastije, da li ste 

Vi za Dinastiju Karadjordjevic ili Dinastiju Obrenovic? Zasto to kazete? Objasnite detaljno? 

 

16. Koja kraljevska dinastija sada ima prestolonaslednika za kraljevski presto u nasoj zemlji 

ukoliko bude zavedena ponovo Monarhija?  
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Ukoliko zna: Recite molimo Vas sve sto znate o Dinastiji Karadjordjevic? 

 

Koje kraljeve , princeve i princeze, clanove Dinastije Karadjordjevic znate, barem po imenu?  

 

Ko je Princ Prestolonaslednik koji bi dosao na presto u nasoj zemlji u slucaju zavodjenja 

monarhije? Kako se on zove? Kako se zove njegova supruga? Da li ima decu? Koja su 

njihova imena? 

 

Kako se zvao njegov otac?  

 

Recite molimo Vas sve sto znate i mislite o njegovom ocu? 

 

Kako se zvao njegov deda? Recite molimo Vas sve sto znate i mislite o njegovom dedi? 

 

Kako se zvao njegov pradeda? Recite molimo vas sve sto znate i mislite o njegovom pradedi? 

 

Ko je osnivac Dinastije Karadjordjevic?  Recite sve sto o njemu znate? 

 

17. Da li je neko od clanova kraljevske porodice dolazio ili boravio poslednjih desetak godina 

u nasoj zemlji? Ko? U kojim prilikama?  

 

18 .Po Vasem misljenju, da li monarhisticko drustveno uredjenje  ima vise ,ili manje pristalica 

u nasoj zemlji nego li republikansko drustveno uredjenje? 

 

Zasto to kazete? Molimo vas detaljno objasnite? 

 

19. Da li mislite da ce doci do restauracije monarhije u nasoj zemlji? 

 

20.Ukoliko misli DA,: Kada? Zasto to kazete? Na koji pravni nacin? 

 

Vas pol       Starost       Zanimanje        Strucna sprema  

  

 

KANCELARIJA Nj.K.V, Princa Prestolonaslednika Aleksandra 

 

Gospodja Dusanka Trbojevic 

Sekretar 

 

Postovana gospodjo Trbojevic, 

 

Dozvolite da Vam cestitam na ucestvovanju u izvanrednoj organizaciji Sentandrejskog sabora 

u Budimpesti. Bilo je veliko zadovoljstvo upoznati Vas i Vase saradnike i nase ljude iz 

Dijaspore koji su poradili na ovome znacajnom zadatku. Vratili smo se sa mnogo utisaka i 

ideja da ostvarimo zacrtane ciljeve 

i vec smo prionuli radu. 

 

Evo vec desetak godina kako sa Vama menjam poruke, Vi ste uvek bili ljubazni i odnosili se 

sa uvazavanjem , slali ste novogodisnje cestitke i saopstenja i obavestenja i vase poruke su 
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bile putokaz nade i lepse buducnosti. Sada kada sam Vas video, ustanovio sam da ste upravo 

onakvi kakvim sam Vas zamisljao., dobronamerni i ljubazni, i povrh svega u funkciji  

savrsenog obavljanja Vasih profesionalnih zadataka.  

 

Meni se cini da se nazire svetlost na kraju tunela. Cini mi se da mi ovde pocinjemo dobijati 

podrsku koje dosada nije bilo u dovoljnoj meri. Imam utisak da se menjaju politicke 

konjunkture i da se pocinje drugacuije gledati na pojedine opozicione stranke i pojedince u 

nasoj zemlji. I da se pocinje izgleda u svetu drugacije gledati na dogadjanja u ovome delu 

sveta.  Mi svi trebamo da se slozimo, da zaboravimo sujete i uvrede, surevnjivosti i da se 

okrenemo buducnosti. 

 

Odmah po povratku smo poceli na radu i vec smo animirali petnaestak stranaka i udruzenja, 

da ih upoznamo sa zakljuccima Konvencije i radimo na ukljucivanju jos dvadesetak 

organizacija. Redovno cu Vas obavestavati o nasim aktivnostima. Od onoga sto trpimo vec 

decenijama poneki od nas su iznureni, javljaju se mnoge ideje, a kada ih treba realizovati 

nema snage.  Molim Vas da me drzite u toku aktivnosti na sprovodjenju zakljucaka 

Sentandrejskog sabora i da me u njih ukljucite. U prilogu ANKETNI LIST, ja cu obaviti 

istrazivanje stavova i misljenja gradjana o Monarhiji , to za mene nije nikakva obaveza niti 

utrosak novca i energije, to cu uraditi u slobodnom vremenu., besplatno, to je jedan od mojih 

doprinosa. Radi se o vrlo preliminarnom istrazivanju koje nema za ambiciju da dodje do 

naucno validnih nalaza, nego pre svega da postavi hipoteze za dalja istrazivanja. Ovo 

istrazivanje bih obavio u krugu srodnika, poznanika, suseda, na jedan diskretan nacin, na 

uzorku od stotinak osoba(kvotni uzorak).Ja sam strucnka za ispitivanje javnog mnenja( u 

prilogu moj CV) . Cilj mi je da se vise saznaju stavovi i predstave gradjana o Monarhiji. Mi 

ovde radimo i ocekujemo podrsku da ostvarimo ciljeve i zadatke Sentandrejskog sabora. 

 

S, postovanjem 

Tomislav Krsmanovic  

 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, Yugoslavia 

Tom@eunet.yu; Pokret@eunet.yu  ;Tel/faks-381.11.3911829 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;http://solair.eunet.yu/~tom/isil.html 

 

Gospodin Michael Djordjevic 

Predsednik Medjunarodne banke za Jugoistocnu Evropu 

 

Postovani gospodine Djordjevicu, 

 

Zaista je bila izuzetna cast da Vas licno upoznam u Budimpesti. Hvala Vam na sponzorisanju 

nasih boravaka i sve sto je za nas ucinjeno za vreme izvanredno organizovanog boravka u 

Madjarskoj. I na Vasoj ljubaznosti i razumevanju nas i nasih zelja i motiva. 

 

Odazivajuci se Vasoj sugestiji da saopstim moja vidjenja ovoga skupa i svega u vezi njega, 

dozvolite da to i ucinim: 

-Sentandrejski sabor je dosao sa pravom temom, i u pravo vreme, i na dobrom mestu, ali  

uskoro bi trebao da bude u zemlji  

-organizacija je bila odlicna 

mailto:Tom@eunet.yu;
mailto:Pokret@eunet.yu;Tel/faks-381.11.3911829
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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-ja licno sam zadovoljan i zbog toga jer sam po prvi put pozvan na jedan skup opozicije i 

Dijaspore, sto sam sklon da vidim kao priznanje, i da se menjaju konjunkture i stavovi onih 

koji donose odluke prema nasoj zemlji, prema pojedinim organizacijama i pojedincima. 

-Vase reci osude ogovaracima su prava tema ( u prilogu moj tekst o neslozi opozicije). Svi 

trebamo da prevazidjemo podele, zavade, sujete i surevnjivosti i da se vratimo nasoj izvornoj 

srpskoj sabornosti. Taj duh je upravo i preovladavao     i treba ga dalje kultivisati 

-skup je funkcionisao na demokratskoj proceduri izbora clanova radnih tela. ali je clanstvo  

ovih radnih tela vrlo daleko od reprezantivne skale , te otuda treba poraditi da se u ove 

funkcije i odbore ukljuce i mnoge druge licnosti koje mogu biti od pomoci( u prilogu moje  

IZLAGANJE na ovom Saboru).   

-ne smemo dozvoliti da se inicijative ne razviju i ne sprovedu u delo. Vecina od nas je ovde 

umorna, mozda su neki i istroseni, mada je ne verujem da pravi borci mogu biti istroseni, sada 

treba poraditi da se zakljucci sto brze realizuju. 

-vrlo je bitno napraviti AKCIONI PLAN sa zadacima, zaduzenjima i rokovima. Nama je 

potrebnmo Koordinaciono telo, da mobilise i optimalno usmeri i aktivira sve lokalne i van 

zemlje potencijale i strukture.  

-susreti opozicionara i nasih ljudi iz Dijaspore su bili susreti poverenje i prijateljstva cime se 

grade osnove za dalju saradnju, licno sam sreo kolege sa fakulteta,  skolske 

drugove(dr.Jovanovic-1936 , iz Belgije mi je kazao da je maturirao 1954 u I Beogrdskoj 

(muskoj) gimnaziji, ja sam maturirao 1955 godine, dr Jovanovic mi je kazao da ste i Vi 

maturirali 1951 godine, moj brat dr. Velibor Krsmanovic-profesor Univerziteta u Lionu i clan 

SANU( i Newyork akademije)je takodje u I Muskoj maturirao 1951 godine, mozda ga 

poznajete. 

-culi smo mudre reci i divna izlaganja 

-ovaj skup je bio prilika da se druzi sa istomisljenicima i izadje iz izloacije, a mi smo ovde u  

izolaciji, sustina je izvuci ljude iz izolacije, podela i, losih procena i organizovati ih u plan 

akcija i promena 

-prava spona je savez Dijaspore i opozicije, ovaj novi kvalitet treba pretociti u AKCIONI 

PLAN, i pored patriotske i moralne osnove mu dati menadzerski pristup 

-Dijaspori treba dati prava, da bude na listama, pravo glasa, da udje u Prelaznu vladu 

eksperata, pravo drzavljanstva 

-Dijaspora treba da pruzi zastitu gradjanima zrtvama bezakonja i terora u zemlji 

-ideja osnivanja SRPSKOG NACIONALNOG SAVETA je prava stvar, i tome treba pristupiti 

sto pre, da to bude akciono i koordinaciono telo, mozak, da u njemu budu reprezantativnije 

zastupljeni svi oni koji mogu doprineti progresu i promenama 

  

Cim sam se vratio u zemlju poceli smo akcije okupljanja opozicije, petnaestak stranaka 

zelimo da animiramo i upoznamo sa Sentandrejskom deklaracijom, ima jos mnogo drugih koji 

zele da se priblize, ljudi su vrlo zainteresovani i zele da daju svoj doprinos.  

 

Mi Vam stojimo na raspolaganju za saradnju .Ocekujemo Vase inicijative i sugestije. 

 

-Децембар 1999.године. 

 

10 децембра је преминуо први председник Републике Хрватске др. Фрањо 

Туђман (погреб одржан 13. 12., без и једног западног шефа државе).20. i 21. 12. - 

Skupština Srbije smenila sudije Vrhovnog odnosno Ustavnog suda Zorana Ivoševića i 

Slobodana Vuĉetića zbog ĉlanstva u opoziciji.22 децембра  пoţar u Pinkovom studiju u 

prostorijama Narodnog univerziteta "Braća Stamenković" u Beogradu. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/21._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/22._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/RTV_Pink
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31 децембра Boris Jeljcin daje ostavku i postavlja premijera Vladimira Putina za v.d. 

predsednika. 

 

 

 

-JUZNA SRBIJA KOSOVO 

 

Profesor dr. Mudzahir Talibanovic, savetnik Tajne policije za drzavne neprijatelje 

Pr.dr.Mirjana Markovic, direktor JUL-a 

Pr.dr. Vojislav Seselj, predsednik SRS 

 

Obavestavamo javnost: 

 

- da dok se Juzna Srbija pretvara u Kosovo 

- da  dok bande albanskih terorista u Juznoj Srbiji mobilnim telefonima obavestavaju 

KFOR na Kosovu gde se krecu Srbijom  srpski policajci, koji onda dodju i razoruzaju ih 

- dok albanske bande bacaju bombe na nase policajce u Juznoj Srbiji 

- dok albanske bande nocu prodiru kroz Toplicu do Nisa, terorisu seljake ,pljacakaju ih i 

kradu, od Bujanovca i Preseva pa sve do Prokuplja i Nisa 

- dok teroristi u Beogradu ubijaju drzavnike i policajce 

- -dok kriminalci masovno pljackaju gradjane Srbije, drze ih kao taoce 

 

Dotle su u Srbiji resursi poretka koncentrisani na pogresnom mestu,  Srbija je pretvorena u 

pozornicu masovnih sumnjicenja i hajki na navodne neprijatelje koji nemaju ama bas nikakve 

veze sa takvom kvalifikacijom. Umesto da se drzava obracunava sa albanskim teroristima u 

Juznoj Srbiji i kriminalcima u Beogradu i Srbiji koji nekaznjeno ubijaju drzavnike i policajce, 

provaljuju u stanove gradjana, pljackaju ih,  kradu, umesto da spreci bezakonje , ona se 

donkihotski svom silinom obrusava na one ciljeve na koje ne bi trebala.,koji nisu nikakvi 

neprijatelji, na nevine gradjane bez zastite. 

 

Na delu je primena doktrine i  drustvene  kontrole putem koncepta neprijatelja  koju je autor , 

profesor dr. Talibanovic uspeo da primeni uz podrsku pr.dr Markovic - Seselj. Razume se na 

stetu sunarodnika.poslednja dva predavaca. 

 

Mi nikada ovo ne bi kazali da nas vi ne uznemiravate i nase saradnike i srodnike., vi nam 

pretite.  Mi imamo pravo na odbranu i licni izbor, imamo pravo da se borimo i da uzmemo 

sudbinu u nase ruke, bez obzira sto situacija izgleda krajnje ne samo slozena nego i teska. 

 

Osnovni princip doktrine ljudskih prava je da svako ima pravo na koriscenje svojih prava ali 

pod uslovom da to nije na  stetu tudjih prava. Vi da bi valorizovali svoje licne interese nas 

lazno kvalifkujete i na nas nahuskavate asocijalne  i nerazumne koji misle da smo mi 

NEPRIJATELJI. I ne samo tamo vi instrumentalizujete milione sugradjana u te svrhe. 

(Psihologija vlastodrzaca-http://solair.eunet.yu/~pokret/psiholog.html) 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Boris_Jeljcin
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
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Vidi se ko je NEPRIJATELJ. To je onaj ko svesno, ili nesvesno, cini ovakve postupke protiv 

svojih sunarodnika i svoga naroda. 

 

Porucujemo vam da nas se okanite. Vase je pravo da cinite besmislene postupke. Nase je da 

se od njih branimo i da ih iznosimo na sud javnosti da bi se tako spasili. Ukoliko nastavite da 

se bavite nama, nasim licnim stvarima, da krsite nasa prava radi vasih providnih manipulacija( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/dvorskeb.html), mi cemo izneti na sud javnosti podatke o vasim 

izdajnickim i neprijateljskim postupcima prema nasem narodu. 

 

U nadi da cete se obuzdati, pogotovu jer ste i u nemilosti vasih bosova, koji traze nove i 

zrelije  osobe., i da cete prestati da se bavite nama . Mi se onda necemo baviti vama. 

 

dr. Janko Popovic. 

 

 

-1999.година. Прекрасни крајолик завичаја и наше народне песме. Дрина као река 

Јордан.  
 

 „Kad si se ti kupao, kažeš da je iznad tebe preletela ptica. No koji je od pouzdanih svedoka vidio taj oblik, ili ko je 
čuo glas s neba, koji te je proglasio božjim sinom, naime ko je to čuo osim tebe i još nekolicine, koji su s tobom 

bili kažnjeni (I. 41). 

 

Иако нисам физички на обалама завичајне реке зеленике, ја бих тамо врло често био у 

мислима. Када се сагнем и додирнем њен брзак што жубори поред саме  обале, увек би 

то за мене био незабораван догађај, увек нов, непоновљив, осетио бих благу топлину и 

нови жар наде и полета. 

 

Стално се питам: шта је то чудесно и тајанствено у овој реци што овако волшебно 

делује на мене? Да ли Дрина слично делује и на житеље ових крајева? И на случајне 

намернике? 

 

Свет се изменио, а овај крајолик углавном није.  

 

Поглед, или додир са овим призорима нетакнуте приоде, у мојим сећањима покрене 

читаву лавину давно потиснутих осећања и нада из најсретнијег детињства. Како је 

дивно имати сретно детињство? Имати здраву породицу? А како је ужасно данас за ону 

безбројну децу која одрастају у растуреним породицама, без родитеља, или што је 

најгоре, са родитељима који се према деци не понашају онако како треба, деца страдају 

и трпе.  

 

Ово друштво производи морален и духовне наказе. Знам зашо је тако.  

 

Како ђе се таква деца у будућим свакојаким тегобним животним околностима 

понашати,  ја сам имао сретно детињство, здраву породичну средину, то ми је у овим 

тешким временима темељ, у томе налазим снагу и наду.  

 

А како ће се мој син Милан борити у будућности, описано је све у овом роману  о 

нашој разбијеној породици. 

 

Не ради се само о мојој субјективној визији. Има ова вода што јури низ Дрину, нешто у 

себи, исконско. Снажно. Неку енергију.  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEji_sin
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А та енергија живота и светлости чим видим матицу и осетим мирис реке, директно 

улази у моју свест. Постајем као нов. Заборавим стварност. 

 

Тачно, али тај заборав није бескористан, или сањалачко заношење. Не, ја из тога 

заборава црпем нову тешко замисливу енергију. Као да варам самог себе, измишљам 

заборав., бежим из њега.  

 

Али отуда изађем препорођен и са новом снагом.  

 

Не прихватам време, године, старење, то јест сматрам да се те неумитности могу 

ублажити.Треба побећи од стварности у пределе наде и оптимизма, произвести варку 

себе самога. А онда варка даје ревитализирајуће сигнале мозгу и организму.  

 

И све крене набоље. Продужена младост. Вечност!  

 

Варка себе, мозак и организам добију нове сигнале виталности. Ја сам као нов. 

 
 

 
Крштење Исуса.  

 

Крштење Исуса код Јована Крститеља ( Напомена аутора: Свети Јован је моја Крсна 

слава), је догађај који је означио почетак Исусовог јавног проповедања. Што се везује 

за хришћански обред КРШТЕЊА. Јован Крститељ је вршио обредна купања на реци 

Јордан и проповедао крштење покајања ради опроштења грехова. 

Исус је након крштења провео четрдесет дана у пустињи, после чега је почео да 

проповеда. 

Славни вођа Индије Нехру је пре смрти захтевао да буде спаљен и да његов прах буде 

из авиона изасут у свету реку Ганг. 

Нити сам Нехру, ја сам обичан човек, нити сам Исус Христос. 

Али виђење, додир и мирис реке Дрине су за мене обред поновног рођења, наде  и 

љубави , покајања и праштања грехова.  
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Као што ће видети пажљив читалац , у следећим годинама сам у пар наврата  проводио 

лети по шездесет дана у напуштеној планинској кућици изнад Дрине, у пустињи. 

Овде, у средњем њеном току, Дрина је полупланинска, али је понегде стешењена 

стењацима и буковима, и заличи на горњи њен ток и засија и захучи брзацима њене 

утоке Таре, како је зову `` Суза Европе``.. Негде је овде Дина широка, скоро као Сава, а 

понегде се сузи, пени, увија се око стена, хучи. 

 

Ипак повремено ме потсети својом дивљином понегде, на Тару и кањоне, тамо узводно 

где је Дрина валовитија и убрзанија, где су планине дивље и снежне усред лета. 

 

Како су духовно чисте и стилски савршено дотеране наше народне песме? Оне би 

требале да буду наук за нове генерације. 

 

Када је средином 19 века руски научник и путописац Александар Гиљфердинг видео 

кањон Таре, високу увек снежну планину Дурмитор,  и чуо доле приказене стихове из 

народне песме Женидба Краља Вукашина, записао је: Вернијег, живљег описа хладне, 

сурове природе нећете нигде наћи``.  

 

Молим читаоца да прочита стихове ове народне песме о дивљини горње тока Дрине.  И 

овде у завичају Дрина је понегде таква дивља и сурова. 
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Река Тара. 
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Дурмитор. 

 

- Децембар 1999.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)- Сметње у раду на Годишњем извештају о 

стању људских права за 1999.годину. 

 

Obavestavamo javnost da vec dvadesetak dana imamo izuzetne teskoce u pripremi 

IZVESTAJA O STANJU LJUDSKIH PRAVA U SRJ 1999 godini,  kada se radi o upotrebi 

PC i Interneta, koji je nov, ali je cesto bio blokiran,  dolazilo je do raspada sistema, nestajanja 

struje i fazi, nestajanja fajlova, nemogucnosti pristupa websovima, raspada sistema, 

resetovanja, ostecenja softvera i hardvera, i svakojakih drugih teskoca. Nekako smo uspeli da 

napisemo IZVESTAJ, sada vec dva dana nam iste te osobe smetaju da ga instaliramo na nas 

webs i da ga posaljemo na razne adrese. 

 

Uvid u IZVESTAJ nagoni na izuzetnu zabrinutost, i u isto vreme one koji su hrabri da se 

suprotstave i koji se ne mire sa beznadjem motivise da traze spas. Sustina ovoga momenta je 

SAMOZASTITA i SAMOODBRANA. Nije ugrozen samo Vuk Draskovic, ili pojedinci iz 

opozicije, ugrozena je vecina gradjana koja strada i propada. 

 

Treba preci sa reci na dela. Dosta je diskusija, koalicija na vlasti treba da shvati da je u slicnoj 

situaciji. Svi smo ugrozeni od asocijalnih i delikventnih osoba koje se nalaze na pozicijama na 

kojima nikad ne bi smele da budu, i koje su krajnje uznemirene i neposobne da pronadju 

racionalna resenje.  I jedino sto znaju da rade je da  seju lose procene, zavade i pustos.  

 

Pozivamo na AKCIONI PLAN, dogovor oko ciljeva, zadataka, zaduzenja, rokova.  

 

24 децембар. Сибила се опет јавила. 

 

 Пожелела је Сретну 2000.годину. 

 

 
-31 децембар 1999.године. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ 

ЉУДСКИХ ПРАВА У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ. 
 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)-%20??????
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Напомена:Овај Извештај је врло дугачак. Али је врло значајан,  јер се из њега 

сагледава суштина погибељи данаше Југославије и Србије. Нестрпљивом читаоцу 

се саветује, ако нема намеру да га сада чита, да га прескочи, па када буде хтео , да 

се тада врати и чита његове налазе.  Поједина поглавља недостају. 

 
I..Pravo na posedovanje privatne svojine 

 

Ustavi  SRJ, Republike Srbije i Crne Gore, su usaglaseni sa  medjunarodnim dokumentima, 

kojima su proklamovana osnovna prava coveka. Pravo na  posedovanje  privatne  svojine je 

garantovano Opstom deklaracijom o ljudskim pravima  (Clan 17: Svako ima pravo na 

posedovanje privatne svojine i niko ne moze biti arbitrarno lisen prava na licnu svojinu) 

,Ustavima  Srbije i Jugoslavije , kao i  zakonskim propisima  iz  ove oblasti. Po 

medjunarodnim konvencijama i Ustavu  se od toga principa moze odstupiti kada to nalaze 

javni interes  utvrdjen u skladu sa zakonom, uz naknadu koja ne moze biti niza od trzsine. A 

to moze biti usled neposredne ratne opasnosti  ili vanrednog stanja. 

 

Zastita privatnog vlasnistva je temeljna vrednost demokratskih drustava i ova  oblast  je  

narocito znacajna za drustva u tranziciji. Uprkos ovakvih visokih garancija  u pogledu  zastite 

privatne imovine  na papiru, u praksi dolazi do masovnih i sistematskih povreda ovog 

osnovnog  ljudskog prava. Pravo na privatnu svojinu je bilo cesto ugrozavano   u prethodnoj 

SFRJ, ali je se situacija od raspada drzave drasticno pogorsala.i doslo je do istinske masovne 

otimacine i pljacke .  

 

Svako fizicko i pravno lice ima pravo na neometano uzivanje svoje imovine. Niko ne moze 

biti lisen svoje  imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predvidjenim zakonom i 

opstim nacelima medjunarodnog prava.  

 

Povrede prava na privatnu svojinu svrstavamo u sledecih nekoliko grupa: 

 

1.Devizna stednja 

2.Penzije i plate, socijalna davanja 

3.Privatizacije i koncesije 

4.Provale, kradje, pljacke, ucene 

5.Takse ,i porezi, kamate ,kazne 

6..Inflacija 

7. Vracanje konfiskovane  imovine 

8.Zakoni o prometu nepokretnosti i nasledjivanju 

 

 

1.Devizna stednja 

 

Devizna stednja je zamrznuta 27.4.1991 godine. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava je zajedno sa nekoliko opozicionih stranaka  januara 1992 

godine stavio na dnevni red pitanje oduzete devizne stednje, organizujuci seriju mitinga 

deviznih stedisa na  Trgu Republike.u Beogradu.  Ubrzo  je  doslo  do  osnivanja  vise 

medjusobno  suceljenih udruzenja deviznih stedisa. Nas  stav  je bio, da  se  do povracaja 

uzurpiranih nekoliko milijardi nemackih maraka,  koje  su  drzavne  i privatne banke 

nezakonito prisvojile od nekoliko stotina hiljada  deviznih  stedisa, moze  doci samo 

jedinstvenom i promisljenom akcijom ,a sto se nije desilo ni do danas. 
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Iako je  ovaj problem vec manje ili vise resen  u drugim drzavama iz sastava bivse SFRJ, u 

Srbiji i SRJ se ne nazire, kada, i kako ce  ce biti vracene oduzete devize. 

 

Strategija  poretka  je  bila  da  zavadja i razbija akcije deviznih stedisa, da laznim 

obecanjima, prolongiranjima resenja, ili isplatama manjih suma deviza  smiruje njihovo 

nezadovoljstvo . 

 

Prema novom Zakonu o staroj deviznoj stednji, iznos od 7 milijardi 482 miliona maraka (bez 

deviza zaplenjenih od privatnih banaka), bi trebao da bude isplacivan u ratama, poslednja rata 

bi trebala da bude isplacena 2010 godine. 

 

Udruzenje   deviznih   stedisa  Srbije  je  u  januaru   ove godine podnelo  Ustavnom sudu na 

preispitivanje novi  Zakon o staroj deviznoj stednji .Istice se da nije  u  saglasnosti sa 

Ustavom I zakonima, da se ogranicava raspolaganje dela sredstava devizne stednje, sto je 

dozvoljeno samo u vreme  rata  i  specijalne  vanredne situacije, sto  nije bio slucaj u to vreme  

nasoj zemlji .U zahtevu se takodje istice da je zahtevanje placanja kamate od 2 % na staru 

deviznu stednju u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima . 

 

Devizne  stedise  su  ocenile  ovaj   najnoviji zakon kao prevaru i propast,i da mnogi nece biti 

zivi 2010.godine. Prema listu Nasa borba, koji je prosle godine preneo podatke iz udruzenja 

deviznih stedisa, stopa mortaliteta medju deviznim stedisama je visoka ,veliki broj njih je vec 

umro, mnogi bez naslednika. Obecane obveznice su takodje ocenjene kao bacanje prasine u 

oci. 

 

Devizne stedise ne pridaju znacaj edificiranju obveznica., pogotovu jer obveznice za deviznu 

stednju kasne jer  su isplate  trebale da pocnu  do 30.1.1999 godine, a do toga jos nije doslo. 

Stara devizna stednja na cekanju u iznosu od oko 7,4 milijardi DEM je pretvorena  zakonom u 

javni dug Federacije  sa rokom otplate od 12 godina , ove godine je trebalo da  se pocne 

isplata  devizne  stednje od po  150 DEM po stednoj partiji,ali je odlozeno  zbog rata. 

 

Zbog rata devizne stedise su u prilicnoj meri zaustavile svoje akcije i proteste. U decembru je 

dat administrativni nalog  da se Udruzenje  stare devizne stednje iseli iz svojih  prostorija u 

Zmaj Jovinoj ulici, sto su aktivisti ovoga Udruzenja ocenili kao smisljenu ujdurmu i smetnju 

u radu i najavili ponovo njihove ulicne proteste. 

 

Devizne stedise i njihova udruzenja imaju pred sobom vrlo znacajan zadatak: da prevazidju 

razlike i da se sloze i ujedine. Boljka nesloge i nesposobnosti saradnje koja je rasirena u 

opoziciji nije zaobisla ni devizne stedise.  

 

2.Penzije i plate. 

 

А. Penzije. Poslednjih  godina   drzava  je  da   bi  zadovoljila svoje rastuce potrebe posegnula 

za  penzionim fondovima,  ocenjujuci  da   penzioneri kao stari  i  nemocni,  nece  biti  u  

stanju da se odupru otimacini. Penzije kasne, svake godine po nekoliko penzija bude zakinuto, 

ne prate stopu inflacije i kupovna moc penzionera drasticno opada. Vecina penzionera je 

pretvorena u istinske mucenike, bez dovoljno  sredstava da prezive, i bez mogucnosti da se 

odbrane od onih koji ih pljackaju i tiranisu. Prema Nezavisnom sindikatu penzionera, 

nepostovanje zakonskih propisa i ljudskih prava penzionera da primaju penzije, za koje su 

preko Fonda PIO placali deo svojih plata i zarada za vreme kada su bili u radnom odnosu, 
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doveli su penzionere do bede i dugova po neizmirenim racunima za elektricnu energiju, 

komunalne i PTT usluge, gladi i umiranja od gladi i bolesti, za koje ne mogu nabaviti lekove 

na recept lekara u drzavnim apotekama, a za kupovinu u privatnim apotekama nemaju novca. 

 

U medjuvremenu  su  osnovani  Udruzenje penzionera, Nezavisni sindikat  

penzionera,.Politicka stranka penzionera, koji vec nekoliko godina organizuju  akcije 

penzionera da ostvare svoja prava. 1997 godine Nezavisnui sindikat penzionera je 

organizovao 8 protesta, 1998 16, 1999 do desetak  protesta. Oblici borbe su javni protesti i 

zahtevi, protestna pisma, peticije. 

 

Uprkos svega, drzava nastavlja da uskracuje isplatu penzija. 

Nezavisni  sindikat penzionera je odrzavao protestne skupove tokom cele godine sem za 

vreme ratnih dana  

Prema podacima od zemljoradnika  penzionera,  njihovo  stanje  je daleko  gore, i dugovanja i 

zahvatanja drzave su jos drasticniji. 

 

Penzionere su podrzavli i studenti aktivisti studentskog pokreta"Otpor", opozicione stranke i 

organizacije za zastitu ljudskih prava. 

 

dr Vojislav  Seselj je obecao aprila 1998  prebijanje dugova za struju, telefon i komunalije, ali 

se njegovo obecanje nije  ostvarilo. 

 

 Penzioneri ne dobijaju svoja primanja, a isti oni koji im to uskracuju salju im racune za 

telefon, struju, komunalije, takse i namete, te  ukoliko  ih  ne  isplate ,seku struju, iskljucuju 

telefone, pokrecu sudske procese, moraju se platiti zatezne kamate.  

 

Mi se zalazemo za kompenzacju dugovanja drzave sa  troskovima za telefon,  komunalije 

,struju i razne dazbine i poreze. 

 

Vlada republike Srbije, kao garant sredstava Fondu PIO za isplatu penzija, ne izvrsava svoje 

zakonske obaveze i cini razne nepostene radnje kako bi smanjila nivo prosecnih penzija. 

 

Opredeljujuci se za sistem tekuceg, umesto za sistem kapitaliziranog finansiranja, koji 

primenjuje najveci broj zemalja sa trzisnom ekonomijom, po nalogu Vlade Srbije, 

nenamenski je potrosen visak sredstava Fonda PIO, davanjem velikom broju privrednih i 

neprivrednih organizacija bez obaveze vracanja i placanja kamata. Opredeljenje Vlade Srbije 

za tekuce finansiranje penzija, zasnivalo se na verovanju da ce uplatom doprinosa za 

penziono-invalidsko osiguranje u Fondu PIO uvek biti dovoljno sredstava za isplatu penzija. 

Sve dok je privreda poslovala normalno tako je i bilo; medjutim, sa raspadom bivse SFRJ i 

uvodjenjem ekonomskih sankcija SR Jugoslaviji, privreda je dozivela tesku ekonomsku 

kataklizmu, drustveni proizvod je prepolovljen, broj zaposlenih radnika enormno smanjen, a 

plate i zarade svedene na minimum.Posto su od 1980. godine penzije uskladjivane prema 

kretanju prosecnih neto plata i zarada zaposlenih, umesto sa kretanjem indeksa troskova 

zivota, kao sto rade sve zemlje u svetu da bi sacuvale realnu kupovnu vrednost plata i penzija, 

nivo prosecnih penzija je stalno smanjivan, tako da su sa 480 USD u 1989. godini pale na 27 

USD u 1993.godini, prosecne plate i zarade sa 570 USD na 34 USD, a drustveni proizvod po 

stanovniku od 3718 USD na 1509 USD. Vezivanjem kretanja prosecnih penzija za kretanje 

prosecnih neto plata i zarada zaposlenih pokazalo se fatalnim za penzionere, jer su penzije 
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svedene na nivo koji nije mogao pokriti ni troskove neophodne ishrane za odrzavanje u 

zivotu.  

 

Posto i za tako smanjene penzije Vlada Srbije nije mogla da obezbedi potrebna sredstva za 

isplatu penzija iz prihoda po osnovu uplacenog doprinosa u Fond PIO, kao i dopunskih 

izvora, pribegla je po penzionere stetnim statistickim radnjama, kako bi smanjila prosecan 

iznos penzija. Po nalogu Vlade menja se statisticka metodologija za proracun prosecnih plata i 

zarada zaposlenih od januara 1997. godine. Prema izvrsenim proracunima na podacima za 

decembar 1996. godine prosecne plate i zarade smanjene su sa 884 din. na 617 din. tj. za 30,4 

odsto. Posto ovo snizenje nisu mogli odjednom da primene na snizenje penzija, opredelili su 

se za etapno snizenje, pa su prosecne penzije snizene u januaru za 12,8 odsto, iako bi prema 

zakonu morale ostati na istom nivou kao i za decembar 1996. godine, jer su prosecne plate i 

zarade ostale na istom noviu. Po osnovu ovog nezakonitog smanjenja penzionerima su 

isplacene 3 penzije manje 

 

Na ovaj nacin grubo su prekrsene odredbe Zakona o penziono-invalidskom  osiguranju koje 

predvidjaju dinamicko uskladjiivanje penzija sa platama, a to znaci, uskladjivanje sa 

promenama u dinamici mesecnih kretanja plata utvrdjenih prema istoj metodologiji. 

 

Posto je otkrivena prevara penzionera od strane Vlade Srbije, penzije su tokom 1997. i 1998. 

godine smanjivane donosenjem odluka da se penzije zamrzavaju na najnizem novou u periodu 

kada su prema zakonskim propisima morale da se povecavaju u skladu sa rastom plata i 

zarada. Necasne radnje i malverzacije na stetu penzionera cinjene su u periodu juli - decembar 

1997. godine i januar 1998. godine kada su isplacivane u prosecnom iznosu od 906 dinara i 

periodu jun - novembar 1998. godine kada su isplacene u prosecnom iznosu od 1051 dinar.  

 

 Da bi opravdali necasne radnje kod odredjivanja mesecnih penzija u javnosti, lansiran je stav 

da su penzije socijalna kategorija i da isplata zaavisi od mogucnosti i dobre volje donatora, u 

ovom slucaju od Vlade Srbije.. 

 

Ne postujuci zakonske propise Vlada Srbije je 1994, 1995, 1997. i 1998. godine isplatila 6 

mesecnih penzija manje i nastavila da krsi zakonske propise i u 1999. godini.  

 

dr.Milan Djuric, predsednik Nezavisnog sindikata penzionera, u svom izvestaju od 24 januara 

1999 godine, iznosi podatke prema kojima se penzionerima spremaju nove podvale u isplati 

penzija  u 1999 godini. On ujedno predvidja dalji pad zivotnog standarda penzionera. 

Penzioneri postavljaju pitanje kada ce fond PIO isplatiti stari dug u penzijama iz 1994 i1995 

godine u iznosu od 3,5 milijardi dinara i zasto se taj dug ne likvidira putem novcanih bonova 

za placanje racuna za struju ,grejanje stana, komunalne i PTT usluge. Oko 750.000 penzionera 

sa svojim mesecnim primanjima ispod 1.000 dinara mesecno nije u stanju da plati neizmirene 

mesecne racune i nabavi minimalne kolicine hrane i gladuje. 

 

Obecanje da ce penzije biti redovno isplacivanje je pogazeno, u januaru 1999 god. je dobijeno 

samo pola penzije Prema podacima Nezavisnog sindikata penzionera Srbije, 104.854 

penzionera je osudjeno da gladuje i umire od gladi, da 745.235 penzionera ne mogu da 

pokriju mesecne racune za struju i nabave minimalne kolicine hrane, i da 1,204.303 

penzionera u Srbiji  zivi ispod normalnog standarda zivota. 
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Sredstva uplacene za penzije u PIO se nenamenski trose, zakonski propisi o penzijama se 

grubo krse .Kretanje iznosa penzija ne prati isto plata.Vlada Srbije se ne izjasnjava kako ce 

isplatiti revalorizovani dug prema penzionerima.  

 

Ujedno   privreda trazi snizenje doprinosa za penzije, manji doprinos za PIO.   

 

Dolazi do pada  realne vrednosti penzija. 

 

Ocuvanje zdravlja penzionera je veoma ugrozeno time sto placaju participaciju u koriscenju 

lekarskih usluga, i sto su prinudjeni da lekove nabavljaju u privatnim apotekama, jer lekova 

na recept lekara u drzavnim apotekama nema i pored svih obecanja ministra za zdravlje da ce 

lekova biti 

 

Penzionere posebno opterecuje problem  placanja  zateznih kamata i placanje nameta kao sto 

su porez za zeleznice, jamske rudnike i TV taksa na elektricno brojilo.  

 

Gladovanje, prosjacenje, dugovi i nemogucnost nabavke lekova doprineli su povecanju 

smrtnosti penzionera.  

 

Imajuci sve ovo u vidu s pravom se moze zakljuciti da penzioneri u Srbiji dozivljavaju 

socijalno ekonomsku katastrofu i da treba preduzeti bitne mere za spasavanje zivota 

penzionera.  

 

Svoj revolt i nezadovoljstvo penzioneri su ispoljili odrzavanjem protestnih skupova i javnim 

zahtevima koje su dostavili Vladi Srbije  Penzioneri zahtevaju od Vlade Srbije da izvrsi 

sledece zakonske obaveze:  

 

1) da prekine sa krsenjem zakonskih propisa i nepostovanjem stecenih licnih prava u radnom 

odnosu i obezbedi redovnu isplatu penzija u punom iznosu; 2) da ubrzanom isplatom do kraja 

decembra 1999, isplati 4 zaostale penzije; 3) da se zbog teskih posledica bombardovanja 

NATO na privredu SR Jugoslavije, penzije u vremenu od 1 aprila 1999. godine dok se ne 

steknu realni uslovi za uskladjiivanje sa kretanjem neto plata i zarada zaposlenih, isplacuju na 

nivou penzija za mart utvrdjene prema zakonskim propisima u iznosu od 1461 dinara; 4) da se 

u cilju odrzanja realne kupovne moci penzije od 1. aprila uskladjuju sa kretanjem indeksa 

troskova zivota; 5) da dugove u neisplacenim penzijama iz 1994, 1995, 1997. i 1998. godine 

isplati u namenskim novcanim bonovima, kako bi penzioneri isplatili neizmirene racune za 

struju, grejanje stana,komunalne i PTT usluge; 6) da se u cilju zastite zivota i zdravlja najnizi 

iznos penzija poveca na 1000 dinara mesecno; 7) da se penzioneri oslobode placanja 

participacije za lekarske usluge i u kupovini lekova na recept lekara; 8) da se iz racuna za 

elektricnu energiju izbaci TV taksa na elektricno brojilo i ukine placanje poreza za  zeleznice i 

doprinos za jamske rudnike; 9) da se na neizmirene racune za struju, grejanje stana i 

komunalne i PTT usluge ne naplacuju zatezne kamate penzionerinma sve dok se ne isplate 

dugovi u penzijama; 10) da se u okviru humanitarne pomoci stanovnistvu obezbedi ucesce 

penzionera koji gladuju i ne mogu da nabave lekove; 11) da se sa polozaja predsednika 

Upravnog odbora Fonda za penziono-invalidsko osiguranje smeni Dr Jovan Krkobabic, zbog 

ucinjenih gresaka i propusta kod primene zakonskih propisa prilikom uskladjivanja penzija sa 

kretanjem prosecnih neto plata i zarada zaposlenih i veoma loseg odnosa prema penzionerima 

u resavanju njihovih problema; 12) da Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost" delegira 3 

predstavnika u Upravni odbor Fonda PIO. 
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Nezavisni sindikat penzionera se izjasnio protiv  uredbe o  isplati penzija za maj, jun, jul  

1999 godine kroz davanja bonova za struju penzionerima procenjujuci da  se radi o 

malverzaciji koja ima za cilj da osteti penzionere. Nezavisni sindikat penzionera je podneo 

Zahtev za proveru ustavnosti Ustavnom sudu Srbije 30.8.1999 god. isticuci da su 

pretvaranjem duga u bonove za struju penzioneri liseni prava da dobiju novac koji im je preko 

potreban da prezive. Treba napomenuti da penzioneri zemljoradnici nisu dobili bonove za 

struju. 

 

Penzionerima zakidaju cesto prilikom procenjivanja osnovice za penziju.  

 

Prosecne penzije u avgustu je iznosile 80 DEM, a 300.000 penzionera prima penzije ispod 40 

DEM. 

 

Prema nasim procenama do resenja problema penzionera ce doci  onda kada dodje do smene 

vlasti i kada drzava postane bogatija. Bezdusan i surov odnos drzave prema penzionerima se 

moze objasniti i vec prepoznatom psihologijom vlastodrzaca koja se manifestuje kroz tretman 

ljudi kao ljudskog materijala, i kroz koncipiranje i realizaciju istinskih eugenetickih  projekata 

(kroz povecanu stopu smrtnosti) da bi se smanjio broj deviznih stedisa i penzionera  i tako 

rasteretile novcane obaveze prema njima. 

 

B.Plate i socijalna davanja. 

 

Plate zaposlenih masovno kasne. I ne prate stopu inflacije, usled cega realna kupovna moc 

osetno opada. Dve   trecine zaposlenih  je na   prinudnim   odmorima, njihove  plate su jos 

neredovnije, i cesto simbolicne 

 

Tokom godine je bilo vise  strajkova  prosvetara,  zaposlenih u raznim  preduzecima sa 

zahtevom da im budu isplacene njihove plate. 

 

Takodje kasne socijalna davanja (deciji dodaci, za trudnice,invalide,nezaposlene).Deciji 

dodatak za oktobar 1997 godine je isplacen tek januara ove godine. U martu 1999 godine 

drzava je dugovala  svakoj majci po 3.000 dinara, a za dve godine drzava duguje deci 2,5 

milijarde dinara. Deciji dodatak u Srbiji kasni 20 meseci 

 

3.Privatizacije i koncesije. 

 

U  Jugoslaviji  je  dolaskom komunista na vlast 1945 godine bio zaveden u izvesnoj meri 

sovjetski model  svojine, i to zakonima od 1950, 1951 i 1953 godine. 

 

Posle politickog raskida sa SSSR-om , Jugoslavija se opredelila za tzv.Samoupravljanje i 

fabrike su bile predate na upravljanje radnicima, koji su tako postali vlasnici sredstava. za 

proizvodnju.Tako je bilastvorena tzv."drustvena proizvodnja" (ustanovilo se kasnije i svacija i 

nicija) .Na papiru su bili vlasnici radnici ,ali su ustvari njome upravljali etatisticki centri moci. 

 

Privatizacija  drustvene   svojine   u   Jugoslaviji   kao   centralni proces tranzicije 

socijalisticke u kapitalisticku privredu je  zapocela, slicno     bivsim socijalistickim  drzavama 

Istocne Evrope , jos 1989 godine. Privatizacija je inaugurisana i Ustavom iz 1992 godine i 

edificirano je vise zakona te je ovaj proces krenuo i u nasoj zemlji. 

 

Privatizacija  se  od  tada odvija u slozenim i delikatnim okolnostima. 
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Na delu su ceste nelegalne privatizacije kojom prilikom su bivsi direktori i politicki mocnici 

kupovali  bivse samoupravne fabrike za bagatelu,  na prevaru . Radnici i vecina zaposlenih 

cesto nisu bili ravnopravni ucesnici,  nisu bili kako treba obavesteni, procedure privatizacije 

su bile  jako komplikovane i nejasne ,transformacije su bile zaklonjene od uvida javnosti , bez 

dovoljnog oglasavanja i ucesca Srba iz inostranstva. Mnogi su zazirali da investiraju u zemlju 

u ratu, gde ne funkcionise pravni sistem (zaplena deviza, nije jos vraceno ono sto je oduzeto 

od 1945 godine)-bez garancija za investirani kapital, zaposleni su bili vrlo niske kupovne 

moci da bi mogli kupovati akcije. Upravljacki sloj je bio u preimucstvu , kao bogatiji i bolje 

organizovan,  koji je u opstoj konfuziji, na brzinu i prevaru prisvajao  za bagatelu bivse 

narodne fabrike .I fabrikama su nastavili da upravljaju oni koji nisu u stanju da nabave 

svez kapital, da  uvedu moderan menadzment, dovedu sposobne menadzere, te su vecinu ovih 

firmi doveli u nazadovanja i gubitke. 

 

Prema listu Glas javnosti sredinom 1999.godine  jedna agencija za istrazivanje javnog mnenja 

je obavila istrazivanje i ustanovila da ogromna vecina zaposlenih uopste nema pojma sta su to 

akcije i kako se sprovodi privatizacija. Nasa organizacija je jos pre nekoliko godina obavila 

slicno istrazivanje I saznali smo da vrlo nizak postotak zaposlenih  zna da li je bila ili ne 

privatizacija, u njihovim preduzecima, da li su u tome ucestvovali, kakva su njihova prava i 

obaveze, sta su to akcije, dividende, itd. Ocigledno da je na delu velika prevara, privatizacije 

se sprovode u nenormalnim okolnostima, u vreme rata, bezakonja, straha, nedovoljne 

informacije i  iskljucenosti Srba iz Dijaspore, na brzinu i uz flagrantnu i drsku prevaru 

zaposlenih. 

 

Opozicione stranke, sindikati i organizacije za zastitu ljudskih prava ,zaposleni, su znajuci 

ovakvo stanje zahtevali  revalorizaciju ili anulaciju ovakvih nelegalnih privatizacija. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava  polazi sa stanovista da su privatizacije neophodne  i da bez 

njih  ne moze biti prelaska na trzisno privredjivanje i utakmicu, u kapitalizam. I da ih  treba 

uciniti sto pre.  Ali ne po svaku cenu .Za nas je prihvatljiva samo ona privatizacija koja je 

pravicna i pravno zasnovana. 

 

 Kako sada za to ne postoje uslovi,  nego umesto da se obave pravicne privatizacije desavaju 

se masovne  pljacke i prevare  zaposlenih, zahtevamo   da se sve privatizacije obustave,  

obavljene anuliraju, i da se privatizacije obave onda kada zazivi pravna drzava. 

 

Smatramo da su privatizacije sa inostranim partnerima od izuzetnog znacaja  za   nasu 

privredu,  jer  se  dobijaju  sada  tako     potrebna sveza devizna sredstva, to je mogucnost da 

izadjemo iz izolacije I ukljucimo  se  u  svetske  tokove  i  inovacije  sto  se  tice tehnologije,     

organizacije poslovanja, u svetsko trziste i medjunarodne privredne i finansijske organizacije 

.Mi ih podrzavamo ali pod uslovom da su pravno utemeljene i ekonomski osnovane . 

 

Kao primer valjane i istinski demokratske i pravicne privatizacije sa     stranim  partnerom , 

treba istaci ICN-Jugoslavija, Zemun-Beograd, jugoslovensko-americko farmaceutsku   

kompaniju  ,gde je svaki zaposleni dobio podjednak broj akcija koje vrede istinsko bogatstvo 

u americkim dolarima (i mogu   se  odmah   po   zelji      prodati), zaposleni dobijaju 

dividende, uvedeni  su  savremeni menadzment i marketing, mladi ,nauka. Nije bilo   nikakvih 

krsenja prava zaposlenih., plate      su bile  redovne i medju najvisim u zemlji.(iako je ICN 

kasnije zapadala u ozbiljne teskoce zbog odbijanja drzave da plati isporucene lekove). 
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Ali paznju zasluzuje privatizacija nase telefonije koja je postala  Telekomom-Srbija. 

Nezavisni sindikat radnika PTT Srbija"Nezavinost"je u svome listu"Pravda"broj 20, 

Decembar 1998 godine okvalifikovao nedavnu prodaju dela  nase telefonije stranim 

partnerima kao nejasnu, da je ucinjeno vise gresaka i niz pogresnih koraka. Povodom    ove 

privatizacije u javnosti je bilo brojnih reakcija i komentara, sto nalaze poslovodnim organima 

Telekom-Srbija  da javnost podrobno obaveste o cinjenicnom stanju. 

 

U toku su pregovori sa stranim partnerima u vezi transakcije Beocinske cementare,  postoji 

interes stranih investitora i za cementare u Velikom Popovcu i Kosjericu. 

 

Nameravana privatizacija beocinske cementare je u javnosti vidjena kao nacin da se dodje do 

oko 200 miliona dolara privredi potrebnog svezeg novca i  kao mogucnost da ovo preduzece 

bude inovirano od strane inostranog partnera boljom poslovnoscu, kapitalom i trzistima. Ali  i 

kao jedna pravna transakcija izmedju stranih partnera i domaceg preduzeca u uslovima     

nefunkcioinisanja pravne drzave ,sto zahtevadodatnu budnost institucija pravnog sistema i 

demokratske javnosti  radi otklanjanja eventualnih zloupotreba. 

 

Nedavno je edifikovan novi Zakon o koncesijama koji je u javnosti takodje     primljen sa 

slicnim rezervama. 

 

Vlada  Srbije  je  krajem januara obznanila da ce uskoro oglasiti javnu licitaciju za koncesiju 

na izgradnju  autoputa  E-75,Nis-jugoslovensko-makedonska granica, na   15-20 godina. 

(Grcka kompanija zeli da uzme koncesiju za Gradsku cistocu u Beogradu).Najavljuju   se   i   

druge koncesije. 

 

U koncesione odnose sa stranim partnerima treba stupati, to je nase stanoviste,  pod uslovom 

da su  legalni i da  vode  racuna  o  nasim nacionalnim    interesima, da ne dodje do rasprodaje 

nacionalnog bogatstva ispod cene, u korist pohlepnih pojedinaca. 

 

Zahtevamo   veliku   budnost   demokratske   javnosti   i   njenih institucija   da ovakve 

moguce zloupotrebe spreci blagovremeno. 

 

5 februara ove godine drzava je nacionalizovala (okupirala)  ICN Pharmaceuticals 

,jugoslovensko-americku firmu na celu sa Milanom Panicem, americkim biznismenom 

srpskog porekla, sa obrazlozenjem da ucesce akcija Vlade SRJ nije 25 % nego 75 % .Fabrika 

je zauzeta od strane organa reda i bezbednosti  i dovedeno je novo rukovodstvo. Ovoj invaziji 

ICN je prethodio visemesecni spor izmedju ICN i Vlade u vezi odbijanja Vlade da plati dug 

za izporucene lekove u vrednosti od oko 180 miliona dolara. Ocenjeno je od eksperata da je 

na delu nelegalan postupak i otimacina ICN od vlasnika, iza cega se krije obracuna sa 

politickim rivalom Milanom Panicem liderom SZP (Saveza za promene),  potreba da se dodje 

do novcanih sredstava i da se odbiju na taj nacin Srbi iz rasejanja kao potencijalni kupci 

akcija u Srbiji i SRJ(da bi jedino lokalni upravljacki sloj mogao ovde da kupuje za bagatelu). 

 

Milan Panic je saopstio da ce biti pokrenut sudski postupak,  pokrenuta medjunarodna 

arbitraza pred sudom u Parizu, protestvovala je i Vlada SAD. U medjuvremenu je doslo do 

zaostravanja,  pretresa prostorija ICN, privodjenja na informativne razgovore menadzera  

ICN, pretnji, uskracivanja prava na usluge moblinih telefona, diferencijacije zaposlenih na 

"podobne"i "nepodobne". Milanu Panicu je diskretno zapreceno da ne dolazi u zemlju jer 

moze biti uhapsen, te se sediste ICN seli u Crnu Goru i tamo se odrzavaju sastanci upravnog 

odbora. Ova nezakonita transakcija ce imati negativne posledice na odnos 
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medjunarodne zajednice prema SRJ. i odrazice se drasticno na prisustvo lekova u rafovima 

apoteka i na zdravlje nacije. ICN je tuzila SRJ sudu,trazi ostetu od 500 miliona dolara. 

 

U medjuvremenu g .Mitevic direktor ICN Jugoslavija se zali da je opozicija zatajila i nije 

reagovala na pravi nacin sto se tice zaplene ICN od strane drzave. ICN je u medjuvremenu 

tuzila Mirka Marjanovica. 

 

Isticemo da ima i drugih primera, a vrlo drastican je slucaj Bel Paget koja je oteta od njenog 

pravnog vlasnika Zorana Markovica koji je povrh svega pred progonima morao da napusti 

zemlju i sada zivi u Kanadi.( O cemu cemo se naknadno oglasiti). 

 

Od kako je donet novi Zakon o svojinskoj  transformaciji 1997 godine pocinje nova etapa i 

predvidja se besplatna dodela akcija. Navodno da bi tako bili otklonjeni raniji nedostaci 

privatizacije.Prema misljenjima eksperata sadasnja prodaja akcija pojedinih firmi po novom 

zakonu je nova ujdurma i prevara, nova ambalaza a isto pakovanje, pokusaj da se dodje do 

vecinskog paketa za bagatelu i na prevaru.Pre pocetka bombardovanja marta 1999 godine je 

obznanjeno da besplatna raspodela akcija ide sporo a zatim je obavesteno da se besplatna 

raspodela akcija obustavlja do prekida rata. 

 

Prema ekonomskom casopisu"Ekonomski signali", Milan Kovacevic strucni konsultant za 

strana ulaganja je ocenio da je privatizacija u Jugoslaviji  koja je zapocela 1989 godine,  a pre 

dve i po godine krenulo po novom zakonu na samom pocetku. U novom startu svega 300 

preduzeca je zapocelo prvi krug privatizacije sto je 4 % od ukupno 7.000 preduzeca koje treba 

da budu na ovakav nacin privatizovana.Prof dr Jovan Rankovic, prema nezavisnim medijima 

predlaze da se promeni sadasnji Zakon o privatizaciji on tvrdi da od  1,7 hiljada  zaposlenih u 

privredi  83% radi u drustevom  i mesovitom sektoru, i da ima gubitaka ,prema njemu su 

akcije hartije bez vrednosti, nece biti dividendi, ova preduzeca nemaju niti ce imati kapital, 

predstoje masovna otpustanja, niska je stopa iskoriscenosti proizvodnih kapaciteta, nizak nivo 

menadzmenta, predvidja propast mnogih od ovih preduzeca i konstatuje  da je ovakva 

privatizacija razorna i stetna. 

 

Grupa G-17 trazi kontrolu nad privatizacijama i predocava da drzava i nadlezne institucije ne 

obavestavaju dovoljno o privatizacijama u toku, da oni koji imaju bolje informacije kupuju po 

nizim cenama. Istice se da su besplatne akcije predmet manipulacija, da drzava ne obavestava 

dovoljno o mogucnostima i putevima dobijanja besplatnih akcija, da joj odgovara da sto manji 

broj ovih akcija bude razdeljen.Na pres konferenciji u Medija centru povodom 

"burazerskih"privatizacija je konstatovano da su one najcesce nelegalne i prevara. 

 

 Dakle, i ovoga puta ,kao sto je to bilo i ranije, mocnici pokusavaju da se docepaju do paketa 

akcija na prevaru i za bagatelu. Njima razume se dobro dolazi rat i haos, da za to vreme 

prisvoje narodno i radnicko bogatstvo. 

 

Isticemo kao jos jedan pozitivan primer privatizacije, privatizaciju gradskog prevoza u 

Beogradu a to se desava  sirom zemlje, do cega je doslo tokom 1999 godine, masovno su se 

pojavili  na ulicama Beograda i drugih gradova i mesta sirom zemlje privatni autobusi. Usled 

nestasica benzina, sankcija, teskoca poslovanja drzavnih transportnih preduzeca doslo je do 

istinskog zagusenja. Autobusi su proredili, prenatrpani, pojavili su se privatnici, trebalo je 

nesto platiti, ali je se zato moglo uredno prevoziti, sedeti, ne gurati se. 

 

4.Provale, kradje, pljacke, ucene 
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Poslednjih godina je doslo do istinske kriminalizacije drustva. Vec godinama drzavni organi i 

politicari obecavaju da ce kriminal biti suzbijen, ali  to samo  ostaju neispunjena obecanja i 

marketinske akcije u predizbornim kampanjama. 

 

Umesto  poboljsanja, umnozavaju se nekaznjeni nasrtaji kriminalaca na tudju imovinu i na 

licnu bezbednost gradjana. 

 

Nazalost, izostaje efikasna zastita sudova i policije. Samo o ponekom od ovih razbojnistava se 

progovori u stampi. A ima i nama poznatih slucajeva da prestraseni gradjani to  nisu prijavili 

policiji ili sudovima. I ono sto je jos zalosnije , o tome se ne govori na pravi nacin u 

demokratskoj javnosti. 

 

Nema    pouzdanih zvanicnih podataka o broju ovih delikata kada se radi o nasrtajima na 

privatnu imovinu (provale, kradje, pljacke, ucene ,reket). U nedostatku zvanicnih podataka 

aktivisti Pokreta za    zastitu ljudskih prava su u Beogradu sproveli anketu u svojim 

okruzenjima (srodnici, komsije prijatelji  i  poznanici,  kolege  sa    radnog mesta) koja je 

obuhvatila nekoliko stotina osoba . Bez pretenzije da dobijemo statisticki pouzdane podatke 

koji bi se mogli ekstrapolisati na celokupunu populaciju Beograda,  jer nismo bili u 

mogucnosti da osiguramo rigoroznu metodolosku osnovu, vec smo imali nameru  samo da na 

neki nacin unesemo vise svetlosti u ovu neistrazenu materiju, isticemo da uprkos toga ,  nalazi     

dozvoljavaju da se zakljuci da ima indicija da  je broj ovakvih kriminalnih radnji vrlo visok. 

Znacajan postotak gradjana Beograda je doziveo provalu ili kradju u stanu,cesto nisu 

pronadjeni pocinioci, a vrlo je retko da su kaznjeni ili da su osteceni obesteceni. 

 

O kakvim se kriminalnim radnjama radi, ilustracije radi navodimo nekoliko tipicnih  primera: 

-. u 1999. godini  je doslo do nastavka trenda razbojnistava , kradja,  prevara. Tipicna 

provalna kradja, ovoga puta od drzave, je invazija ICN 5 februara. 

- Dragoljub Aleksic,modni kreator iz Pariza, poreklom iz Beograda, je poslednjih   godina 

otvorio nekoliko butika u Beogradu, butici su mu oteti, u vise navrata je bio opljackan i 

pretucen u svome stanu, bez da je dobio adekvatnu policijsku i sudsku zastitu iako ima svoga 

advokata i preduzeo   je sve pravno valjane akcije, bez ikakvog pravno valjanog odgovora 

sudova.,on je obznanio da su mu zvanicnici trazili mito.(D.Aleksic je strajkovao  gladju u vise 

navrata,  zahtevajuci da     pocinioci budu otkriveni i on obestecen, i zbog uskracenog prava 

na vidjanje svoje dece .O   njemu   je u vise navrata pisala stampa i u njegovu zastitu su 

istupali Fond za humanitarno pravo ,Helsinski odbor Srbije, Odbor za ljudska prava 

Demokratske stranke,   Forum roditelja,  i druge organizacije za zastitu ljudskih prava-videti 

kasnije). 

-ing.  Slobodanu    Racicu, potpredsedniku    Pokreta za zastitu ljudskih prava , Ozrenska 13 

iz Beograda je lopov pokupio u stanu sve vredne stvari u vrednosti od oko 10.000 DEM, 

pocinioc je pronadjen ali g.Racic nije jos  obestecen.  

-Aleksandra   Pesic ,ekonomista  iz Beograda,Vojvode Stepe 68, nas aktivista je u nekoliko 

navrata pokradena ili opljackana u njenom stanu ,(vrednost odnetih predmeta nekoliko hiljada 

DEM)), jednom uz pretnju vatrenim oruzjem, samo jednom od nekoliko pocinioca je 

ustanovljen identitet (Nije obestecena ni za jednu od ovih pljacki). -Sveta Cuk ,sluzbenik iz 

Beograda, Cetinjska 28 iz Beograda, je u  nekoliko navrata pokraden u svome stanu, pocinioci 

nisu pronadjeni. 

- Miodrag Djordjevic, zemljoradnik iz sela     Stanjinac kod Knjazevca je ponovo poslednjih 

meseci u nekoliko navrata pokraden od lopova,  uprkos    njegovih pravno valjanih podnesaka 

, pocinioci dosada nisu pronadjeni. 
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-Poznato je da su i neke stranacke licnosti bile zrtve pljackasa u njihovim stanovima. Lopovi 

su npr.izmedju   ostalih     pokrali stanove dr.Zarka Gavrilovica ,predsednika  Srpske  

Svetosavske Stranke,dr.Branislava  Pavlovica, predsednika   Napredne stranke;Tomislava 

Krsmanovica, predsednika nase organizacije, .(Dosada nisu obesteceni, pocinioci nisu 

pronadjeni). a  bilo je i provala u prostorije politickih stranaka i organizacija za zastitu 

ljudskih prava 

. 

Delozacije -nasilni ulasci u stanove ili tudje prostorije,  ne postoje samo kada se radi o 

pripadnicima drugih nacionalnih grupa, nego i  gradjanima srpske nacionalnosti. Sudski 

organi koji bi trebali da resavaju ovakve nezakonite radnje ne oglasavaju se, rastezu sa 

resenjima, ili su pristrasni., ili pak donose odluke koje nisu u stanju da izvrse. Ima slucajeva 

da Ministartsvo unutrasnjih poslova odbija da izvrsi odluke sudova. 

 

Kada se radi o gradjanima srpske nacionalnosti (za razliku od drugih etnickih grupa, gde 

postoji pored licnog interesa uzurpatora da dobije krov nad glavom , i motiv kazne pripadnika      

druge nacije), na delu je zelja  da se dodje do besplatnog i bespravnog prisvajanja tudjeg 

stambenog ili poslovnog  prostora oduzimanjem od nemocne osobe-penzionera, bolesnika, 

stare osobe, a iza toga se moze ukrivati I politicka kazna (neprijatelj  politickih mocnika). 

Nama   se obratilo   vise ovako ugrozenih osoba koje su poslednjih godina bile nasilno i 

bespravno izbacene iz njihovih stanova, i do danasnjeg dana nisu uspele da ostvare svoja 

prava. 

 

-Dobroljub Vojinovic (78 godina), penzionisani glumac, poznati deciji ljubimac  DEDA 

MRAZ, clan decijih humanitarnih organizacija  (poznati maratonac-pobednik na 

takmicenjima maratonaca starih osoba, ),aktivista Pokreta za zastitu ljudskih prava,  zivi u 

zajednickom stanu u ul.Majke Jevrosime broj 15 u Beogradu, sa  sustanarima brojnom 

porodicom  koja je fizicki jaca i uticajnija, koja se siri i zauzima bespravno njegove prostorije, 

uz primenu fizickih obracuna i zastrasivanja. D.Vojinovic je pravni titular  svoga dela stana, 

podneo je I Opstinskom sudu vise podnesaka protiv pocinioca, ali   nije dobio nikakvu sudsku 

zastitu. Takodje organi GSUP-a nisu adekvatno intervenisali na njegov zahtev da ga zastite od 

siledzija. D.Vojinovic je jedan od funkcionera predratne Demokratske stranke i saradnik 

Grola i Davidovica, te je posle II Svetskog rata kao takav proveo vise godina na robiji kao 

politicki zatvorenik, te je usled ove cinjenice koja je poznata sudovima i organima policije bio 

lose vidjen od    njih i lisen podrske kao navodni"neprijatelj".g.Vojinovic je prinudjen da bezi 

iz svoga stana, da  spava po parkovima, na zeleznickoj stanici,    (pre nekoliko meseci je 

povredjen u saobracajnoj nesreci u nejasnim okolnostima,i nalazio se na rehabilitaciji u Banji 

Koviljaci, ). 

-Na slican bespravan i nasilnicki nacin su liseni , i nama su se obratili za podrsku,  Djordje 

Caran (63) penzioner iz Krnjace, Mirko Jelic (62) profesor iz Beograda,Vuka 

Djermanovic,(65)penzioner iz Beograda, i drugi. 

 

Napominjemo da je nadlezni drzavni organ juna ove godine na nezakonit nacin  lisio  nasu 

stranku njenih prostorija u Mutapovoj broj 12 u Beogradu, koje smo bili dobili od Poslovnog 

prostora i uredno placali kiriju, nije bio dat ni jedan razlog za ovakav postupak. Povrh svega 

Mesni odbor  Opstine Vracar je provalio u nase prostorije, promenio bravu, nase stvari 

izbacio u hodnik, i poceo da nam preti. Nase zalbe Poslovnom prostoru u ul. Marsala 

Tolbuhina su ostajale bez odgovora. Obratili smo se porukama rukovodiocima ukazujuci im 

na nezakonit postupak MO Vracar. Nismo dobili nijedan odgovor. Ovakav razbojnicki 

postupak nas je vrlo neprijatno iznenadio jer smo sa ovom strankom imali uvek dobre odnose. 
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Nama se dosada obratilo vise gradjana zalbama na slicne delozacije ili nezakonite postupke 

od strane  mi smo to uzimali sa rezervom. Sada smo uvideli sami da ima jedna struja koja krsi 

zakon i prava gradjana.i koja tezi da  pretvori u agenciju za trgovinu nekretninama i mafijaski 

biznis.( Ukoliko ova amoralna struja uzme vise maha, a to se vec u izvesnoj meri desava, 

odvesce ga na stranputicu, i nista nece biti od preporoda). Milovanka Pavlovic clanica Pokreta 

za zastitu ljudskih prava iz Beograda se sudi sa Gradskom skupstinom koja pokusava da je 

iseli iz stana na koji ima pravo po zakonu.( Gospodja Pavlovic je godinama bila zrtva 

politickih progona, sada nastavlja da to cini -poznato su nam i drugi slicni slucajevi).pojedinci 

na vrhu nazalost nemaju dovoljnu pronicljivost i ne vide da nasedaju intrigama("rekla-

kazala") i nisu svesni da stete ne samo drugima. 

 

Nama su    poznati slucajevi ucestalih zloupotreba  sa stanovima starih i nemocnih osoba, u 

vezi starateljstava, nasledstva, cuvanja , trgovine njihovim stanovima, i svakojakih ucena i 

nasilnickih postupaka do kojih moze doci u ovakvim okolnostima. Te i ova   oblast bi trebala 

biti istrazena i obznanjena. 

 

Novo radno zakonodavstvo jako ogranicava mogucnost dobijanja stana na  radnom mestu kao 

sto je   to   bilo   moguce   u   prethodnom periodu .Do stana se jako tesko dolazi danas u 

radnoj organizaciji. Dele se u pojedinim slucajevima tzv.kadrovski stanovi i Stanovi  

Solidarnosti , ali se time moze resiti samo mali broj zahteva, i prioritet imaju oni sa vezama.,a 

ne oni koji ispunjavaju zakonske zahteve. Iako su u prethodnom periodu  svi zaposleni    

davali doprinose za stambenu izgradnju ,nemaju svi ista prava. 

 

Prema izvorima iz udruzenja podstanara par milijardi stambenih doprinosa je nestalo, ne zna 

se u sta su utroseni. 

 

Podstanari su na nezakonit nacin lisavani svojih novcanih sredstava jer su    obavezni da 

placaju ogromne kirije ,povrh svega u deviznom iznosu, sto je protivzakonito. Udruzenje 

podstanara Jugoslavije je prigusivano od poretka i medija, nazalost i od pojedinih nezavisnih 

medija,te nijer u stanju da se adekvatno bori za prava penzionera. 

 

Do nezakonitog prisvajanja tudje imovine dolazi i kroz nezakonite sudske odluke u  

imovinskim sporovima .Poznato je da sudstvo u Jugoslaviji nije nezavisno,   da  ima 

pristrasnosti, (u korist sudeonika sa vezama ),sudjenja traju dugo, a presude kada se donesu  

postaju pravosnazne nakon dugo vremena .Ovde su narocito cesti nelegalni postupci radnih 

organizacija u vezi dodele stanova gde  sudovi u nedogled rastezu sa odlukama zalioca, ili pak 

i ako donesu odluku , preduzeca ih ne cesto ne izvrsavaju. 

 

Ima ucena, reketa (pomenuti g.Dragoljub Aleksic, koji je strajkovao gladju je bio izlozen 

zahtevu da plati reket). 

 

 Poslovni moral je se srozao i dolazi do otimacine imovine pojedinih firmi od strane onih koji 

su mocniji (primer ICN-Jugoslavija-i Bel Paget). 

 

Iz meseca u mesec Telekom, Srbija isporucuje masovno gradjanima nerealne i preuvelicane 

racune za telefonske usluge.,sto nije nista drugo do pljacka i zloupotreba nemocnih gradjana 

koji nisu u stanju da se brane. Zalbe Telekomu  Srbija  ne vrede,   sudovima se obracati ne 

daje rezultat, a  o tome se nazalost ne govori dovoljno ni u javnosti. Sto samo ohrabruje da se 

ova praksa nastavlja iz meseca u mesec. Nezavisni sindikat PTT Srbije predocava da je jako 

poskupeo impuls i da je skuplji  nego u  zapadnim zemljama, a da su usluge nekvalitetne i 
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oprema zastarela.  Do   nerealnih    povecanja telefonskih racuna ne dolazi samo zbog 

povecanja cena impulsa, nego narocito zbog sistematskog i masovnog nerealnog povecanja 

racuna da bi tako ova firma dosla do nezakonite dobiti. Ukoliko se racun ne plati u roku, 

dolazi do iskljucenja. Mnogi koji su oglobljeni netacnim racunima nisu u stanju da plate te im 

telefoni       bivaju iskljuceni. Prema izvorima iz sindikata PTT razvila se istinska trgovina 

telefonskim prikljuccima  onih koji nisu u stanju da plate racune.Prema nezavisnim medijima 

tokom  druge polovine godine nastavljeno je sa masovnim isporukama preuvelicanih racuna 

za telefonske usluge. Zalbe ostecenih su bile bez rezultata. Helsinska povelja glasilo 

Helsinskog komiteta Srbije nedavno o tome pise i prenosi dopis ostecene osobe iz Beograda. 

Avgusta meseca prema nezavisnim listovima  Telekom-Srbija  je iskljucio  samo u 

Kragujevcu oko 7.000 prikljucaka zbog neplacenog duga. Slicno se desava sirom zemlje. 

Razvila se vrlo unosna trgovina-isporucuju se enormni i preuvelicani racuni, podosta ih ima 

koji nisu u stanju da plate, onda njihov telefonski prikljucak postari prodaju za oko 2.500 

DEM, zarade beskrupuoznog Telekoma se ogromne samo po ovo stavci. Zalbe u zemlji i van 

nje na postupke Telekoma-Srbija ne daju nikakve rezultate.  

 

Postoje vrlo ucestale zalbe na Telekom-Srbija i u vezi pretnji preko telefona, sto se tice 

blokade telefonskih aparata, smetnje u upotrebi telefona, faksa i interneta., u slanju i dobijanju 

prepiske. 

 

Telekom-Srbija se istinski okomio na nasu organizaciju i na nase srodnike. Pokret za zastitu 

ljudskih prava je jos pre dvadesetak godina izdao BELU KNJIGU O SMETNJAMA  U 

UPOTREBI TELEFONA I PREPISKE. Nama se i danas nastavlja sa smetnjama. Na nasoj 

webs stranici se mogu naci nasa saopstenja i detaljni podaci ovim povodom: nas mnogi vrlo 

tesko dobijaju telefonom, ili faksom,. za nas je telefoniranje cesto vrlo stresan zadatak koji 

uzima vreme, nerve, novac ,mnogi nam se zale da ne mogu da nas nikako dobiju telefonom ( 

te su mnogo odustali i prestali da nas zovu), imamo ceste teskoce u upotrebi interneta ( poruke 

ne stizu, teskoce u softweru, u upotrebi websa, dobijanju veze telefonom, itd); u vezi cestih 

uznemiravanja i pretnji telefonom smo se kako to propisi predvidjali  obracali Gradskom 

telefonu da postavi lovca i ustanovi identitet pocinioca, nama je odgovoreno suprotno zakonu 

i propisima da "Telekom-Srbija to ne zeli da ucini". Nasim celnicima se sistematski 

isporucuju preuvelicani racuni za telefonske usluge. Nikakve zalbe u zemlji i van nje ne daju 

rezultate.Zasto TELEKOM iz Grcke i Francuske koji su akcionari Telekom-Srbija ne 

intervenisu?  U srpskoj javnosti je prisutno uverenje da su lokalni politicari potplaceni da 

jeftino prodaju nacionalnu telefoniju , da su novac dobili( oko 1, 5 milijarde DEM) pred 

izbore cime je finansirana  sadasnja garnitura  na vlasti da pobedi na izborima. 

 

Za vreme bombardovanja je bilo manje kradja i provala .Pocetkom  maja 800 profitera je 

izvedeno pred sud. 

 

U racune za komunalije su ukljuceni i neki doprinosi (npr. za pretplatu za TV) gde im nije 

mesto, moraju da ih placaju i oni koji nemaju Tv aparat. 

 

Do istisnkog rasula dolazi  u pojedinim drzavnim prodavnicama kada se radi o ponasanju 

prodajnog osoblja. koje usled  slabljenja unutrasnje kontrole krsi propise i gde god moze 

potkrada kupce i svoju firmu. Prema nezavisnim medijima uhvacena je grupa koja je krala sa 

leseva, pohvatana je grupa vandala  u Kumodrazu koji su sekli kablove, na granici sa Crnom 

Gorom i uopste na granicnim prelazima je istinski haos, kradje, korupcija, sverc. 
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Sa razlicitih strana su stigle prituzbe na zloupotrebe humanitarne pomoci, otudjivanja od 

strane pojedinaca da bi se licno bogatili. Mi smo se ovim povodom oglasavali u vise navrata 

tokom godine ukazujuci da se time kompromituje i degradira institucija humanitarne pomoci, 

i da se bogate pojedinci, a strada vecina, jer se strani ( i domaci) donatori distanciraju i sve 

manje salju donacije .Na delu je smisljena ujdurma mocnika da bi tako nas narod lisili preko 

potrebne humanitarne pomoci.  

 

 Za vreme rata je bilo sverca cigareta, benzina sto je bilo prouzrokovano pogocima NATO 

bombi, na stetu nacije, a na korist radosnih svercera i ratnih profitera. 

 

Po prestanku rata je doslo do ponovnog ubrzanog i snaznog rasta kriminala, kradja, sverca, 

provala, otimacina i ucena. 

 

5.Takse, porezi ,kazne 

 

Tokom prosle godine  razliciti porezi i nameti su  u znacajnoj meri uvecani., namenjeni za 

radne organizacija i pravna lica, i za   fizicka lica   .Drzava je pocetkom 1999  godine najavila 

nova zahvatanja.Za vreme ratnog stanja su bili zavedeni novi (ratni) porezi, od kojih su 

kasnije neki i dalje izvesno vreme ostali na snazi. 

 

Sustina je da su nameti ogromni, i na pojedince i na pravna lica, da je to nacin da drzava dodje 

do novca,ali se time pre svega osiromasuju gradjani i destimulise privreda i privredna 

preduzeca.  

 

6.Inflacija. 

 

Prema naucnim ekonomskim institutima realna kupovna moc je na kraju 1998 u odnosu na 

1997 godinu   bila   manja   za     21,8 %., a situacija u 1999 godini se jos vise pogorsala. 

Naime doslo je do rasta cena, rasta ulicnog kursa nemacke marke i rasta inflacije. Inflacija 

kao prebacivanje tereta na gradjane je nezakonito zavlacenje ruke drzave u dzepove gradjana. 

i pljacka. 

 

7.Vracanje konfiskovane imovine i oduzete zemlje. 

 

Odmah po dolasku na vlast  1945 godine komunisti su Ustavom   iz   1946 godine 

nacionalizovali imovinu Dinastije Karadjordjevic ,a nesto kasnije i  SPC-a(Srpske 

pravoslavne crkve) .Zatim je najavljena nacionalizacija krupnih preduzeca ,rudnih i prirodnih 

bogatstava. U periodu od 1945 do 1958   godine   doneto   je   vise      zakona i dekreta o 

oduzimanju imovine i zemljista pojedinim kategorijama gradjana.  U    medjuvremenu       je 

sprovedena tzv.agrarna reforma i utvrdjen maksumum   zemlje koju mogu posedovati 

individualni zemljoradnici. 

 

Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji iz 1945 godine bez naknade su oduzeti veliki 

posedi, cija je ukupna povrsina prelazila 45 hektara, zemljisni posedi u svojini banaka , 

preduzeca, akcionarskih drustava ,i drugih privatnih pravnih lica,;zemljisni posedi  crkava, 

manastira, verskih ustanova, zaduzbina..Zakonom je predvidjeno da zemljoradnicka 

domacinstva mogu imati  najvise 20 do 35 hektara, u planinskim podrucjima i 

vise.Vlasnicima je isplacena visestruko niza naknada. Ovako oduzeto zemljiste je zajedno sa 

konfiskovanim nekretninama  narodnih neprijatelja i drzavljana Velilkog Rajha  uneto u 

zemljiste fonda agrarne reforme i kolonizacije.Zemlja je kasnije data kolonistima i  
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bezemljasima.1953 godine je sprovedena druga zemljisna reforma ,utvrdjen je nov zemljisni 

maksimum., do 10 hektara po domacinstvu. Zemljiste je bilo ustupljeno poljoprivrednim 

zadrugama 

 

U Srbiji je pocetkom 90 ih godina poceo proces vracanja oduzetog zemljista. Ali ovaj proces 

ne odmice kako treba jer nema adekvatne nadoknade, ali je ipak korak napred koji treba 

ohrabriti.. 

 

U Jugoslaviji je nacionalizacija izvrsena  u vise etapa. Neposredno posle II Svetskog rata 

donet je Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeca na osnovu  koga su u drzavnu 

svojinu presla preduzeca od opstedrzavnog i republickog znacaja. Na ime naknade su date 

obveznice na dugi rok i bez adekvatne vrednosti. Zatim 1948 godine su bila nacionalizovana 

pravna lica koja nisu bila obuhvacena prehodnom nacionalizacijom, koja su od opste  vaznosti 

za privredu, kulturu ,zdravstvo.Treca etapa je zapoceta 1958 godine donosenejm Zakona o o 

nacionalizaciji najamnih zgrada i gradjevinskog zemljista. 

 

Nastali su razliciti postupci oduzimanja imovine od"reakcionara","ratnih bogatasa" 

"izdajnika" "narodnih neprijatelja""razvlascene burzoazije""kulaka",onih koji su odbijali da 

plate porez,politickih zatvorenika, itd. 

 

Ovakva masovna i drasticna posezanja za tudjom imovinom su onda obrazlagana ideoloskim 

motivima. Prelazilo se po njima na pravedniji drustveni sistem, razvlasjuju se burzuji i svi oni 

koji su se obogatili eksploatacijom naroda, ratni bogatasi, sprovodi se kolektivizacija i stvara 

drzavna (kasnije drustvena) svojina. Bogatstvo se oduzima od klasnog neprijatelja i daje na 

raspolaganje narodu.i radnickoj klasi. 

 

Sada je jasno, kada smo videli dobro poznati rasplet, da je na delu bila istorijska prevara i 

pljacka naroda, i da  je imovina presla u ruke onih koji su govorili da se tako stite kolektivni 

interesi,a  ustvari su  zadovoljavali svoje licne  pojedinacne nterese.Tako je ujedno posejano 

seme nasilja i razbojnistva koje je proizvelo danasnje rasulo i krizu. 

 

Danasnja mrznja je posledica pljacke vecine od manjine. Otuda mrznja prema vecini 

gradjana.Nas narod je tada prevaren i opljackan. 

 

Sve opozicione stranke u svojim programima zahtevaju da bude vracena oduzeta imovina. 

 

Do sada je po ovome pitanju malo uradjeno. SFRJ se raspala i SRJ je Ustavom iz 1992 godine 

preuzela  njene obaveze i duzna je po zakonu i medjunarodnim obavezama    da svima onima  

kojima je oduzeto to i vrati. 

 

U 1993 godini je donet  Zakon o vracanju oduzete imovine  po nekim osnovima.(zemljiste). 

Dosada je ovaj proces vracanja oduzetog  zemljista po ovim osnovima odmakao, ali ima zalbi 

da je vracanje bilo neadekvatno.Sto se tice povracaja oduzete imovine po ostalim osnovima, 

Dinastiji Karadjordjevic,  SPC ,oduzete fabrike, kuce, stanovi,   jos nema nikakvih znakova da 

to pocinje. 

 

Vrlo je zabrinjavajuce da ne samo da se ne vraca ono sto je zaplenjeno 1945 godine,  nego su 

se desile nove masovne otimacine takoreci ravne onim iz godina posle 1945 godine.(devizna 

stednja, privatizacija preduzeca. ,masovne pljacke ). 
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Ovakvo  stanje  otslikava   uzroke  i genezu danasnje krize, i mutnu perspektivu da ona bude 

razresena   na    jedan  demokratski nacin. Dok se u drugim drzavama nastalim iz prethodnih 

socijalistickih zemalja ovi problemi resavaju brze i efikasnije, dotle se kod nas nazaduje. 

 

Sustina danasnje krize je zelja da  vladajuci sloj sacuva po svaku cenu   svoj neokrnjen 

imovinski status, i da bivsa privilegovana manjina   predje sadasnju tranziciju bez gubitka 

svoje imovine i vlasti, cak da se jos vise obogati na racun naroda, da se iz "komunisticke" 

pretvori u "kapitalisticku"oligarhiju. Da bi to ostvarili, vlastodrsci pribegavaju ratovima, 

haosu i bezakonju 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava ocenjuje da je opcija drugih bivsih socijalistickih zemalja ne 

samo odmerenija nego i politicki celishodnija ,racionalnija i u interesu i tamosnjih 

vlastodrzaca i naroda. 

 

Udruzenja za povracaj oduzetih stanova su tokom januara zahtevala od Vlade Srbije da 

pokrene mehanizme da stanovi budu vraceni vlasnicima.     

 

Predstavnici SPC su istakli da SPC  jos nije vracena oduzeta imovina. 

 

Koliko je stanje u ovoj oblasti delikatno, i o kakvim vlastodrscima se radi, moze se videti i po 

tome sto je krajem godine  Republika najavila prodaju poslovnog prostora koji nije njen, tj 

koji je oduzet posle II Svetskog rata od pravih vlasnika i jos im nije vracen. Ovakva jedna 

pravna transakcija je nezakonita jer se prodaje tudja imovina.onih kojima je to 

oduzeto.Naslednici sada preko nezavisnih medija upozoravaju nove kupce da ne kupuju 

imovinu ciji vlasnici nisu sadasnji prodavci. Ujedno, i ovo je znak da sadasnji vlastodrsci ne 

pokazuju znake da zele da se urazume i vrate pravim vlasnicima ono sto im je pokradeno i 

opljackano. 

 

8.. Promet nepokretnosti 

 

Zakon o posebnim uslovima prometa nepokretnosti (ZPUN - Sl. glasnik SRS, br. 30/1989-

1139) predvidja da je za svaki akt prometa nepokretnosti u uzoj Srbiji i na Kosovu neophodno 

odobrenje Ministarstva finansija   Javni interes koji se naizgled stiti ovim zakonom, je 

ocuvanje etnicke ravnoteze u multietnickoj zajednici  i zastita manjina, ukljucujuci i lokalnu 

manjinu. 

 

Smatramo da ovaj zakon ima svoju manipulirajucu pozadinu, da prikaze poredak kao 

zastitnika interesa srpskog stanovnistva. Postavlja se pitanje zasto to nije uradjeno ranijih 

decenija dok je imovina Srba na Kosovu prodavana sistematski, i bila ohrabrivana od poretka, 

i Srbi su imali olaksice da se nasele u Srbiji.? 

 

Prema Zakonu o nasledjivanju Srbije (Sl. glasnik RS, br. 46/ 1995-1690), vojni obveznik koji 

napusti zemlju u cilju izbegavanja njene odbrane, a ne vrati se u zemlju do ostavioceve smrti, 

smatra se nedostojnim  za nasledjivanje (cl. 4. tac. 5). Kako je SR Jugoslavija od pocetka 

ratnih sukoba na teritoriji bivse   Jugoslavije insistirala na cinjenici da nije u ratu, nejasno je 

da li je ova odredba namenjena buducnosti ili ce se odnositi na lica koja su odbila da 

ucestvuju u ovim sukobima. 

 

I ovaj zakon je slican prethodnom. Ima za cilj da poredak predstavlja kao patriotski 

nastrojenog, da brani zemlju. Pre se treba zapitati :Zasto mladi masovno napustaju zemlju, 
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zasto spolkna politika,stvara neorijatelje i vodi nepotrebmne ratove koji vode smanjenju 

nacionalne teritorije, i na kraju ZASTO JEDNI MORAJU ICI U RAT I DRUGI 

IZBEGAVAU MOBILIZACIJU? Na kraju drzava ce tako doci do velikih zarada od onih koji 

pred progonima nece smeti da se vrate u zemlju.   Medjutim, jasno je da, nezavisno od    

prihvacenog tumacenja, ova odredba predstavlja drasticnu povredu kako prava vlasnika da 

raspolaze     svojinom za slucaj smrti tako i nelegitimno ogranicenje prava na nasledjivanje, 

koja kao ljudska prava ni po   kojoj osnovi ne mogu da predstavljaju opasnost za "odbranu 

drzave. 

 

- III. PRAVA IZ RADNOG ODNOSA. 

 

1.Uvodna objasnjenja.  

 

Pravo na rad je garantovano Opstom deklaracijom o ljudskim pravima, clan 23:"Svako ima 

pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja,    pogodne uslove  rada i zastitu  u slucaju 

nezaposlenosti  na zaradu koja ce mu oigurati zivot dostojan ljudskog bica, ako to nije slucaj, 

onda da mu se omoguci sociajlna zastita. Svako ima pravo da se udruzuje u sindikate i da 

stupa u strajk".   Ovo pravo je garantovano i Ustavom i zakonima SRJ. 

 

Prema Beogradskom centru za ljudska prava:" Pravo na rad je izricito garantovano ustavima 

Srbije i Crne Gore (cl. 35. Ustava Srbije i cl. 52. Ustava Crne   Gore) ali ne i Ustavom SRJ. 

Svi ustavi garantuju pravo na slobodan izbor zanimanja i zaposlenja kao i    zabranu 

prinudnog rada (cl. 54. st. 1. Ustava SRJ). Ustav Srbije jedini predvidja da je svakome, pod  

jednakim uslovima, dostupno radno mesto i funkcija (cl. 54. st. 1. Ustava Srbije).Ustavom 

SRJ i Ustavom Srbije je u izvesnoj meri garantovana i sigurnost radnog odnosa propisivanjem 

da  radni odnos zaposlenom moze prestati protiv njegove volje samo pod uslovima i na nacin 

utvrdjen zakonom    i kolektivnim ugovorom (cl. 54. st. 2. Ustava SRJ i cl. 35. st. 2. Ustava 

Srbije). Zakonima o radnim     odnosima i kolektivnim ugovorima su izricito odredjeni osnovi 

za prestanak radnog odnosa nezavisno od   volje zaposlenog, te bi otkaz van ovih razloga bio 

nezakonit. Odluku o otkazu, koja mora biti obrazlozena,    donosi direktor i ona je konacna 

(cl. 65. Zakona o osnovama radnih odnosa, Sl. list SRJ 29/96). Do    izricanja disciplinske 

mere prestanka radnog odnosa takodje moze doci samo u slucaja onih povreda radnih   

obaveza koje su izricito odredjene zakonom ili kolektivnim ugovorom. Ovu meru takodje 

izrice direktor, a   kod poslodavca koji ima upravni odbor, ovaj je, kao drugostepeni organ, 

nadlezan za preispitivanje ove     odluke po prigovoru zaposlenog (cl. 56 st. 2 ZORO). Odluka 

o prestanku radnog odnosa i razlozi za donosenje te odluke moraju se dostaviti zaposlenom u  

 pisanom obliku sa poukom o pravnom leku. Zaposleni moze u roku od 15 dana od 

dostavljanja ove odluke      pokrenuti spor pred nadleznim sudom. Osnovna odlika radnog 

spora je hitnost. Presuda po kojoj je pravno      lice duzno da vrati zaposlenog na rad mora se 

u izvrsnom postupku izvrsiti pod pretnjom novcane kazne, s     tim da se novcana kazna moze 

ponavljati samo tri puta. Neizvrsavanje pravosnazne sudske odluke o     vracanju zaposlenog 

na rad predstavlja krivicno delo (cl. 91. KZ Srbije i cl. 75. KZ Crne Gore).    Republickim 

zakonoma je utvrdjen i obavezan otkazni rok koji ne moze biti kraci od mesec dana niti duzi    

od tri meseca, odnosno sest meseci u Crnoj Gori (cl. 55. Zakona o radnim odnosima, Sl. list 

RCG, br.      29/90, 42/90, 28/91 i cl. 112. Zakona o radnim odnosima, Sl. glasnik RS, br. 

55/96). Zaposleni moze  prestati sa radom i pre isteka otkaznog roka, i to u Srbiji uz 

saglasnost poslodavca, a u Crnoj Gori po   odluci poslodavca, s tim sto u svakom slucaju 

zaposlenom tada pripada pravo na naknadu zarade do isteka      otkaznog roka. U slucaju 

poziva zaposlenog na vojnu vezbu ili dosluzenje vojnog roka do tri meseca, ili ako     postane 

privremeno nesposoban za rad u toku ovog vremena, otkazni rok se zaustavlja i nastavlja da 
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tece     po prestanku ovih okolnosti (cl. 112. st. 3. Zakona o radnim odnosima Srbije i cl. 56. i 

57. Zakona o      radnim odnosima Crne Gore). 

 

Zakonom su utvrdjena posebna prava zaposlenih koji spadaju u tzv. tehnoloski visak. Rec je o 

licima  kojima prestaje radni odnos zbog prestanka potrebe za njihovim radom u slucaju 

uvodjenja tehnoloskih,     ekonomskih ili organizacionih promena. Ovim licima radni odnos 

moze prestati samo ako im se obezbedi    jedno od prava predvidjenih zakonom, a to je 

zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca, strucno     osposobljavanje, 

prekvalifikacija ili dokvalifikacija, dokup staza ili jednokratna novcana isplata u visini od   

najmanje 24 mesecne zarade. Ukoliko im se ne moze obezbediti jedno od ovih prava, onda im 

radni odnos    moze prestati po isplati otpremnine cija visina zavisi od duzine staza osiguranja 

(cl. 43. ZORO). Sve dok im   se ne obezbedi jedno od ovih prava zaposleni ima pravo na 

naknadu zarade (cl. 31. st. 3. Zakon o radnim   odnosima Srbije).(kraj citata). 

 

Pozivamo se na pravna akta BCLJP i kada se tice slobode udruzivanja u sindikate i o pravu na 

strajk.:"  1. Svako lice ima pravo da se slobodno udruzi sa drugim licima, ukljucujuci i pravo 

na osnivanje sindikata i  uclanjenje u iste radi zastite svojih interesa. 

        2. Vrsenje ovog prava moze biti samo predmet ogranicenja predvidjenih zakonom a koja 

su potrebna u  demokratskom drustvu u interesu nacionalne bezbednosti, javne bezbednosti, 

javnog reda ili radi zastite    javnog zdravlja i morala ili prava i sloboda drugih lica. Ovaj clan 

ne sprecava da se vrsenje ovog prava od      strane clanova oruzanih snaga i policije podvrgne 

zakonskim ogranicenjima. 

  3. Nijedna odredba ovog clana ne dopusta drzavama clanicama Konvencije od 1948. godine  

        Medjunarodne organizacije rada o sindikalnoj slobodi i zastiti sindikalnih prava da 

donose zakonske mere  koje bi narusavale ili da primenjuju zakon na nacin koji bi narusavao 

garancije predvidjene navedenom   konvencijom.  (Sl. list SFRJ, br. 7/1971). Ustavi Srbije i 

Crne Gore garantuju i slobodu sindikalnog organizovanja, dok se prema Ustavu SRJ   

podvlaci da se sindikati osnivaju radi zastite prava i unapredjenja profesionalnih i ekonomskih 

interesa      njihovih clanova" (cl. 41. st. 3. Ustava SRJ). 

 Svi ustavi u SRJ zabranjuju sindikalno organizovanje i  delovanje ako je ono usmereno na 

nasilno menjanje ustavom utvrdjenog poretka, narusavanje teritorijalne     celokupnosti i 

nezavisnosti, krsenje ustavom zajamcenih sloboda i prava coveka i gradjana i izazivanje i     

podsticanje nacionalne, rasne i verske netrpeljivosti i mrznje (Ustav SRJ cl. 42. st. 1; Ustav 

Srbije cl. 44. st.  

 Jgoslovenski ustavi i zakoni upravo ustanovljavaju apsolutnu zabranu  sindikalnog       

udruzivanja u odnosu na profesionalne pripadnike vojske i policije. Prema Ustavu SRJ 

"profesionalni     pripadnici Vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije nemaju pravo na 

sindikalno organizovanje" i "ne     mogu biti clanovi politickih stranaka" (Ustav SRJ, cl. 42. 

st. 2. i 3). Ova odredba je operacionalizovana u     Zakonu o vojsci (Sl. list SRJ, br. 43/1994-

600) koji u clanu 36. predvidja da "profesionalni vojnici, studenti     vojnih akademija i 

ucenici srednjih vojnih skola ne mogu biti clanovi politickih stranaka, nemaju prava na    

sindikalno organizovanje i nemaju prava na strajk". Ovim licima se na taj nacin u potpunosti 

negira pravo na     slobodu politickog i sindikalnog udruzivanja. 

Personalna ogranicenja slobode udruzivanja su prema jugoslovenskim ustavima prosirena i na 

neka druga lica, koja nisu predvidjena medjunarodnim instrumentima. Zbog toga ovakva 

ogranicenja treba ceniti u      svetlu opste dozvoljenih ogranicenja. Tako Ustav SRJ odredjuje 

da "sudije Saveznog ustavnog suda, sudije    Saveznog suda, savezni drzavni tuzilac ... ne 

mogu biti clanovi politickih stranaka" (cl. 42. st. 3. Ustava      SRJ). Ustav Srbije ne predvidja 

ovu zabranu, ali srpski Zakon o javnom tuzilastvu (Sl. glasnik RS, br.      43/1991, cl. 7) i 
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Zakon o sudovima (Sl. glasnik RS, br. 46/1991, cl. 5) predvidjaju da javni tuzilac i  zamenik 

javnog tuzioca kao i sudija "ne mogu vrsiti politicku funkciju". 

 

 Pravo na strajk predstavlja jednu od najznacajnijih mera koje u tom cilju sindikati mogu 

preduzimati. Ovo  pravo je izricito garantovano clanom 8. st. 1(d) PESK i clanom 6. tac. 4. 

Evropske socijalne povelje, ali ga       izricito ne garantuju ni PGP, ni EKPS.fn36 

Jugoslovenski ustavi garantuju pravo na strajk. Prema       Ustavu SRJ "zaposleni imaju pravo 

na strajk radi zastite profesionalnih i ekonomskih interesa, u skladu sa       saveznim 

zakonom" (cl. 57. st. 1; isto Ustav Crne Gore, cl. 54. st. 1). Ustav Srbije ne kaze sta se      

podrazumeva pod strajkom vec samo da "zaposleni imaju pravo na strajk u skladu sa 

zakonom" (cl. 37  Ustava Srbije). 

 

 Prema Ustavu SRJ clan 57. st. 2. "pravo na strajk se moze ograniciti saveznim zakonom kad 

to zahtevaju  priroda delatnosti ili javni interes". Zakonom o strajku (Sl. list SRJ, br. 29/1996) 

ustanovljen je poseban    rezim strajka "u delatnostima od javnog interesa ili u delatnostima 

ciji bi prekid rada zbog prirode posla mogao da ugrozi zivot i zdravlje ljudi ili da nanese stetu 

velikih razmera" (cl. 9. st. 1). Pod delatnostima od   javnog interesa se smatraju i delatnosti od 

znacaja za odbranu i bezbednost SRJ kao i poslovi neophodni za   izvrsavanje medjunarodnih 

obaveza (cl. 10. st. 3). U ovakvim delatnostima pravo na strajk se moze ostvariti     ako se 

ispune posebni uslovi, a to je da "se obezbedi minimum procesa rada koji obezbedjuju 

sigurnost ljudi    i imovine ili je nezamenjiv uslov zivota i rada gradjana ili rada drugog 

preduzeca..." (cl. 10. st. 1) ili     izvrsavanje poslova od znacaja za odbranu SRJ i 

medjunarodne obaveze SRJ. Ovaj minimum procesa rada    utvrdjuje direktor, a za javne 

sluzbe i javna preduzeca osnivac, i to na nacin utvrdjen opstim aktom       poslodavca, u 

skladu s kolektivnim ugovorom (cl. 10. st. 3). 

 

 Prema Ustavu SRJ "zaposleni u drzavnim organima, profesionalni pripadnici vojske i policije 

nemaju pravo   na strajk" (cl. 57. st. 3. Ustava SRJ. Kao i prilikom koriscenja istog ovlascenja 

u odnosu na pravo na politicko i sindikalno udruzivanje od strane pripadnika vojske i policije, 

Ustav SRJ je ovim kategorijama zaposlenih umesto  ogranicenja uveo zabranu, i u potpunosti 

onemogucio ostvarenje prava na strajk. Posledica ovog  represivnog resenja je i odredba 

Zakona o strajku prema kojoj zaposlenom u drzavnom organu, pripadniku  Vojske SRJ i 

pripadniku policije prestaje radni odnos ako se ustanovi da je organizovao strajk ili  

ucestvovao u njemu (cl. 18)."(Kraj citata). 

 

2.Istorijat. 

 

Pravo na rad je bilo predvidjeno jos Ustavom iz 1946 ,a zatim Ustavom iz 1953 godine. 

Dodatno je obradjeno Zakonom o radnim odnosima iz 1957 godine. Ustav iz 1963 godine 

postavlja pitanje da li se pravo na rad moze obezbediti svima koji ga traze, jer to zavisi od 

ekonomskog razvoja  zemlje. Ustavom iz 1974 godine se izricito garantuje sloboda rada 

,svako je slobodan da izabira svoju profesiju, svi polozaji i 

funkcije u drustvu su dostupni svima u uslovima jednakosti. 

 

Iako  je   prethodna   SFR Jugoslavija tvrdila da je dostigla visok nivo ostvarenja ljudskih 

prava i sloboda, da je ostvarila vrhunski nivo razvoja ljudskih prava i zavela Samoupravljanje 

i dala radnicima na raspolaganje sredstva za proizvodnju,  sada je jasno da sredstvima za 

proizvodnju nisu  upravljali radnici,  nego politicari-vlastodrsci, da je carevala Moralno-

politicka podobnost MPP (sto je u praksi najcesce znacilo clanstvo u SKJ). Direktore 

preduzeca su izabirali spoljni politicki centri moci, ali je to servirano kao da su ih izabrali 
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zaposleni, u zakonu je bila upisana MPP kao kriterijum za izbor i naimenovanje na polozaje 

direktora, i sva druga znacajnija radna mesta (cesto i za sefa sluzbe),  procedure selekcije ovih 

kadrova su bile u rukama politickih centara moci van preduzeca. MPP se zahtevala i za    

radna   mesta  u pojedinim zanimanjima od posebnog drustvenog znacaja kao sto 

su:informisanje, drzavna uprava,  kultura, obrazovanje, nauka, i.sl. MPP se zahtevala u 

oglasima, bila je upisana u statutima i pravnim dokumentima preduzeca i ustanova Preko 90 

% direktora su bili clanovi SKJ, vecina sefova sluzbi,  skoro 100 %oficira, sudija, javnih 

tuzioca ,kadrova u drzavnoj upravi, komunisti su drzali skoro sve vaznije polozaje u 

informisanju,   nauci   kulturi, obrazovanju, zdravstvu,  i svim drugim kljucnim drustvenim 

sektorima. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava je jos pre dvadeset i vise godina ustao u osudu MPP kao 

nelegalne i stetne (zajedno sa sadasnjim celnicima i aktivistima srpskih oipozicionih stranaka, 

koji su onda bili disidenti i clanovi odbora za zastitu ljudskih prava),.jer drasticno prigusuje 

funkcionisanje  nacela sposobnosti i podstice drustvene podele. 

 

 Sa priblizavanjem istorijskih promena koje ce nastati uvodjenjem visepartijskog sistema u 

Jugoslaviji, pocinje da se menja radno zakonodavstvo i predvidja se i postojanje privatne 

svojine nad bivsim drustvenim preduzecima, donose se novi zakoni o preduzecima. 24 jula 

1991 godine donet je novi Zakon o radnim odnosima  koji je uneo znacajne promene u ovoj 

oblasti, na direktora se prenose sve veca ovlascenja. Direktore i dalje biraju politicari cija su 

oni produzena ruka .Direktor postaje poslovodni organ, koji odlucuje o zasnivanju i prestanku 

radnog    odnosa .Ovim zakonom je propisana nova mera izricanja tehnoloskih viskova 

(otpremnina od 24 meseca, odlazak u penziju, itd). Ovim zakonom je predvidjeno pravo 

radnika da se organizuju u nezavisne sindikate i donet je Zakon o strajku koji radnicima daje 

pravo na strajk. 

 

Posle ovoga je doslo da rapidnog i drasticnog pogorsanja u oblasti prava na rad. U 1993 

godini u doba rekordne inflacije usled sankcija, rata, doslo je do istinske ekonomske paralize, 

sto je imalo za posledicu redukciju privrednih aktivnosti i masovno slanje zaposlenih van 

radnog odnosa, u penziju, na prinudne odmore 

 

Ovo je iskorisceno da se sprovode obracuni sa neistomisljenicima i zaposljavaju svoji ljudi. 

Poredak se nije libio da pocetkom 1993 godine sprovede istinsku cistku i 1.500 novinara i 

osoblja  RTS posalje na prinudne odmore,  da    na celo informacionih, naucnih, obrazovnih,   

zdravstvenih i drugih kljucnih sektora drustva  nastavlja da dovodi  politicki pouzdane 

pojedince ,da izvrsi reizbor sudskih organa i odstrani one koji nisu po volji. Rektore 

Univerziteta i direktore skola bira Ministarstvo prosvete. 

 

 Kasnijim zakonskim dopunama direktorima su davana sve veca ovlascenja i sve su vise u 

praksi suzavana prava iz radnog odnosa. Danas je situacija gora nego li pre raspada zemlje, i 

prava iz radnog odnosa se vise krse nego li ranije.  

 

3.S a d a s n j a   s i t u a c i j a 

 

A.Nezaposlenost.. 

Podaci o nezaposlenosti variraju u zavisnosti od izvora.  Prema Nezavisnom sindikatu  u  SRJ 

je u 1997 godini registrovano oko 2,300.000 zaposlenih, sto je za oko 14 % manje  u odnosu 

na 1990 godinu. Ali to samo tako izgleda na prvi pogled. Od zavodjenja sankcija do danas ,na 

tzv,prinudnim odmorima se nalazi izmedju 700-800 hiljada radnika (ova brojka je u porastu) 



934 

 

Zajedno sa zvanicno registrovanim to cini brojku od preko  1,500.000 stvarno nezaposlenih . 

Prema nedavnim zvanicnim podacima stopa nezaposlenosti je oko 29 % (medju  najvecim u 

svetu), ali kada se uzmu u obzir i oni na prinudnim odmorima ona je neverovatnih 50%.! Po 

podacima   Medjunarodne organizacije rada, u 1998. je u SRJ bilo 26,5% nezaposlenih, sto je 

vise ne samo od drugih   zemalja u tranziciji, nego i od svih drugih zemalja sveta (Glas 

javnosti, 6. januar 1999, str. 5). Situacija bi  bila jos gora, ako bi se uzeo u obzir i procenat 

prikrivene nezaposlenosti. Prema istrazivanju koje je radjeno    za jugoslovenski Crveni krst 

1996, procenat "prikriveno nezaposlenih" je iznosio celih 40% zaposlenih (tj.    oko 800.000), 

sto je, skupa sa brojem "oficijelno nezaposlenih" (takodje oko 800.000), autore navelo da   

dodju do broja od 1.600.000 realno nezaposlenih, odnosno oko 50% radno sposobnog 

stanovnistva SRJ.  

 

Poslednjih  godina preduzeca sve cesce nisu u stanju  da isplate plate.. "Oko 315.000 radnika 

uopste nije    primilo zarade u prvom polugodistu 1998, u 1999 godini stanje je gore. . Inace, 

aprila 1998. prosecna neto zarada zaposlenih u Jugoslaviji iznosila je 69 USD, a garantovana 

neto zarada 18,9 USD, prema zvanicnom kursu.Istovremeno, vrednost potrosacke korpe, koja 

obuhvata samo troskove hrane i pica za cetvoroclanu   porodicu, iznosila je 1.869,29 dinara, 

odnosno 176,3 USD. Pocetkom jula 1999 godine prosecna plata je iznosilasvega 60 DEM. 

 

Ne  samo  da je stopa nezaposlenosti rekordna u svetu, nego je u medjuvremenu doslo do 

zastarevanja proizvodnih kapaciteta  i zaostajanja za trendovima u svetu i gubitka stranih 

trzista. Preduzeca rade sa jako umanjenim proizvodnim kapacitetima jer nema 

kapitala.,sirovina, radnici su na prinudnim odmorima, nema trzista, drasticno su umanjeni 

rezultati i efikasnost poslovanja. Opao je radni elan,  uvecala se rasipnistva, 

absentizmi, nerad,  sve  je  losija organizacija i menadzment, nema   prave utakmice najboljih 

pojedinaca i privrednih subjekata. (Uspesan biznismen moze biti samo spsovac ili clan 

koalicije na vlasti).Poslovni moral se sve manje postuje a sve je prisutniji mafijaski 

biznis.Nelegalne pivatizacije dodatno opstruiraju privredni razvoj. 

 

Privreda je onemocala i u dobroj meri paralisana. Bice potrebno vise godina da se stanje 

sanira. Ovome doprinose i sankcije i drustvena i ekonomska kriza , ali pre svega zvanicna 

politika. 

 

Zbog ratnog stanja, sankcija, izolacije, ratnih steta od bombi i po drugim osnovima mnogi 

radnici su ostali bez posla ( Prema nekim procenama ratna steta iznosi oko 100 milijardi 

dolara,ali postoje razlicite procene).Za vreme ratnih dana su bile  edificirane ratne uredbe koje 

su se odnosile i na oblast zaposljavanja i rada .Neke od ovih uredbi su ukinute 24 juna. 

   

B.Nezakoniti otkazi.  

U 1999 godin je doslo do ucestalih i drasticnih pojava krsenja prava na rad. Ne samo da nisu 

vraceni na rad oni koji su nezakonito izgubili njihova radna mesta, nego je nastao citav talas 

nezakonitih udaljavanja iz posla po kazni nepodobnih novinara, strucnjaka, kulturnih radnika, 

naucnika, nastavnih kadrova osnovnih, srednjih skola i sa fakulteta, lekara, sindikalista i 

strajkaca, sudija. Doslo je do drasticnog krsenja  ustavnih i zakonskih gore navedenih odredbi 

koje nisu postovane u praksi, da bi se pravdali nezakoniti otkazi.kao navodni prekrsaji radne 

discipline i zakonskih propisa. 

 

Da navedemo samo neke od njih. 
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Zahtevom za zastitu nam se obratilo vise proganjanih sindikalista i strajkaca, medju njima i 

radnici Lola korporacije pokojni Mihajlo Radic, Ninoslav Bojic i  Branka Jankovic, koji su   

izgubili    radna mesta, zbog sindikalnih aktivnosti  upraznjavanja prava na strajk, bez prihoda 

i podvrgnuti zastrasivanjima ili  progonima. Narocito je  tragican slucaj pokojnog Mihajla 

Radica  koji je u medjuvremenu obolio, a zatim umro.,kao i jednog od nasih osnivaca 

Svetozara Cuka(1937-1999) koji je zbog sindikalnih aktivnosti i odbrane ljudskih prava bio 

izlozen svim mogucim progonima, kao i njegova porodica, koja se u medjuvremenu raspala, 

on je tesko oboleo i umro. 

 

Nekoliko  nastavnih kadrova Pravnog fakulteta je izgubilo svoja radna mesta po odredbama 

novoga Zakona o univerzitetu,  i oni se organizuju radi odbrane svojih prava, ukljucujuci i 

podneske sudovima. Slicno se desilo na ETF, Filoloskom (koji su na ovome Fakultetu kasnije 

vraceni u radni odnos),Defektoloskom ,Ekonomskom, i jos nekim drugim fakultetima. Ali se 

u martu nastavljaju borbe u obrazovnim ustnovama. Gordana Petrovic psiholog, sekretar 

Foruma srednjih skola zbog njenih   sindikalnih aktivnosti je zrtva montiranog disciplinskog   

postupka, na njenopm radnom mestu, navodno nije postovala radne obaveze. . Drzavnim 

dekretom razresen je duznosti Nebojsa Bradic, upravnik Narodnog  pozorista   zbog. kako je 

obrazlozeno"stetnog   aranzmana sa inostranstvom za vreme bombardovanja,". Ministar 

kulture Zeljko Simic,koji privremeno obavlja duznost upravnika je saopstio " da smenjeni N. 

Bradic nije imao viziju". Sa svoje strane N. Bradic tvrdi da ova smena ima politicku pozadinu 

10 avgusta je suspendovan Ivan Novkovic sluzbenik TV Leskovac zbog njegovog 

neovlascenog obracanja gradjanima Leskovca preko talasa ove TV stanice, 1 jula  koje je 

pozvao na miting i opisao im tesku situaciju u tome gradu.. a zatim je treceg oktobra dobio 

otkaz. 16 avgust je naimenovan novi direktor Radia B 92, Aleksandar Nikacevic, 

 

U drugoj polovini godine s se umnozili otkazi politicki nepodobnim-strucnjacimai javnim i 

kulturnim radnicima. Smenjen je   sudija Marijanovic iz Leskovca, a zatim mu je oduzet cin 

kapetana, zbog podrske Savezu za promene, njemu od tada prete  hapsenjem ( i na druge 

nacine).Urucen je  otkaz uglednom lekaru iz  Pozarevca dr Petkovicu clanu DS. Na dan 24 

jula Nezavisni sindikat lekara i farmaceuta Srbije je izdao saopstenje kojim obznanjuje da su 

dva lekara otpustena iz sluzbe, da su izuzetni strucnjaci,  i da je to usled njihove politicke 

nepodobnosti. 

 

Krajem godine je doslo do protesta sudija i  sudskog osoblja, traze veca i redovnija primanja. 

U odgovor na to Vlada preti otkazima onima  koji strajkuju  u pravosudju.  Sudije Vrhovnog i 

drugih sudova clanovi Odbora sudija Ivosevic, Prelevic i Vucetic su razreseni njihovih 

duznosti 21 decembra. Ova razresenja su izazvala istinsku lavinu protesta demokratske 

javnosti.i ocenjena su kao represija nad sudijskom profesijom. 

   

U toku 1999 godine je nastavljen cak i pojacan trend udaljavanja iz radnih odnosa politicki 

nepodobnih pojedinaca ,i onih zaposlenih kada je to u interesu poslodavaca da bi se tako 

oslobodili nepotrebne radne snage, a ne postujuci zakonske propise 

 

Prema Savezu samostalnih sindikata Beograda samo od njihovih clanova su saznali da ih je 

5.000 imalo probleme na radnom mestu, i da su culi da ih je 1.000 podnelo tuzbe. To je samo 

sto su saznali, a anketa nije bila dovoljno sveobuhvatna da se dobiju precizni podaci. A gde su 

drugi sindikati i zaposleni? Danas vecina zaposlenih ima problema na svome radnom  mestu 

koji se ticu nezakonitih udaljavanja iz radnog odnosa, slanja u prevremenu penziju, sto se tice 

dobijanja plata, resavanja stambenih pitanja, rasporedjivanja na losija radna mesta, smanjenja 

plate, hemijsko tehnicke zastite na radu, sikaniranja i ucena, privatizacija, razlicitih oblika 
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samovolja direktora i rukovodilaca. Samo vrlo mali broj od njih to obznani, vrlo malo ih se 

zali, ili tuzi sudovima, jer smatraju da to ne daje nikakav rezultat. Oni koji pocnu da isteruju 

pravdu tek onda nailaze na jos vece probleme 

 

Prava na rad su masovno izigravana i krsena, i onima koji su time pogodjeni je onemoguceno 

da se bore za svoja prava. 

    

 Ovakvo stanje u Srbiji je dokaz da i dalje postoji flagrantna diskriminacija u oblasti  

kadrovske politike iako je zaveden visepartijski sistem. 

 

Borba za prava zaposlenih je jako otezana  jer je prostor za akciju krajnje suzen. Sudstvo je 

subjektivno i ne brani prava zaposlenih nego poslodavaca, policija ne pruza zastitu onima koji 

su ugrozeni i gde bi trebala da intervenise, sindikati su jos jako slabi i neslozni, nisu u stanju 

da zastite zrtve bezakonja, strajkaci su takodje neslozni i njihove akcije nisu kako treba 

organizovane, nije adekvatna ni podrska medija, a ni organizacije za zastitu ljudskih prava tu 

ne mogu mnogo uciniti. Nema adekvatne podrske ni od medjunarodnih organizacija. Najveci 

problem su gradjani, koji su izgubili veru u pobedu demokratije, koji su zapali u apatiju. Oni 

su i krajnje preplaseni i u brizi da prezive.i ne bore se u dovoljnoj meri za svoja prava. 

 

Akcije odbrane su bile pre svega strajkovi i protesti kojih je u 1999 godini bilo poprilicno, 

jedino su bili usahli za vreme ratnih dana. 

 

C.Sindikati    su formalno na papiru postojali i u prethodnoj SFRJ i sluzili su za formalno 

pokrice vec donetih partijskih odluka. Poslednjih  godina su osnovani tzv .nezavisni sindikati. 

ali je stvarni  nezavisni sindikat"Nezavisnost"(imao u 1997 oko 157.000 clanova) bio 

potiskivan od  "rezimskog" samostalnog sindikata.(koji je u 1997 godini brojio oko 1 milion 

clanova) .Ustvari situacija je prilicno konfuzna i nejasna  postoji veliki broj sindikalnih 

organizacija. Poredak je jos uvek snazan da oslabi one grupe koje mu smetaju. Problem 

predstavlja da se utvrdi i broj clanova nezavisnoih i drzavnih sindikata  i ovde su prisutne 

manipulacije 

 

FPN (Fakultet politickih nauka) je publikovao jednu analizu o stanju u sindikatima i saopstava 

da "su sindikati kod nas jos uvek u pelenema., da tek predstoji faza razvoja i demokratizacije 

drustva da bi oni stvarno mogli da zazive").  

 

  Nezavisne sindikalne aktivnosti su razjedinjene, nisu se omasovile, njihove aktivnosti nisu 

dovoljno efikasne. Na ovo utice nedovoljno razradjena demokratska pravna regulativa, 

nedostatak materijalnih sredstava, nedovoljna izgradjena svest radnika koja je jos uvek u 

izvesnoj meri opterecena strahom i kliseima iz prethodnog perioda,  na delu je i konstantna 

opstrukcija i represija. U obracunu sa pobunjenim radnicima vlast i poslodavci se sluze 

metodom ucena i pritisaka, preti im se gubitkom posla, slanjem na prinudni odmor, 

premestanjem na losija radna mesta, ima suspendovanja, otkaza, pa cak i nezakonitih 

privodjenja i hapsenja .  Pobunjenom zaposlenom predstoji velika borba sa pristrasnim 

sudstvom, sa establismentom, za sta on nema finansijska sredstva, a zato je potrebno i vreme, 

energija ,znanje. Poredak se ne libi da sa onima upornim i jakim, a takvih ima mnogo danas,  

jer se bore za svoju egzistenciju i svoje porodice, pribegava vanpravnim obracunima, 

proglasavajuci ih neopravdano"izdajnicima i stranim placenicima"(arsenal mogucih kaznenih 

mera je vrlo sirok: fizicki obracuni, provale u stanove, usmeravanje huligana na njihovu decu, 

diskriminacija i maltretiranje dece u  obrazovnim ustanovama, smetnje supruzniku u njegovoj 

radnoj organizaciji,  opstrukcije u ministarstvima, pozivanje sinova na bojista, razlicite pretnje 
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i   ucene i  opasna subverzivna ugrozavanja licnog integriteta i licne bezbednosti). Odmazda 

se moze siriti na celu porodicu. 

 

Postoje  manjkavosti  i kada se radi o potpisivanju kolektivnih ugovora, koji vaze za sve 

zaposlene, na nivou grane i na nivou preduzeca., njima se regulisu prava ,obaveze i 

odgovornosti zaposlenih i poslodavaca u vezi cene rada i visine zarada, uslovi za rad sindikata 

, itd.  

 

D.Pravo na strajk je kao sto se vidi dozvoljeno ali se u praksi gusi ili reprimira, sto se vidi iz 

navedenih podataka. Iako su strajkovi vidjeni u prethodnoj SFRJ kao besmisleni i nepotrebni  

jer je na vlasti bila radnicka klasa. njih je bilo i tada. Strajkovi su danas sve brojniji, ali su  

guseni na razne nacine  i strajkaci  proganjani. Ali  ipak strajkovi zahvataju iz godine u 

godinu sve vise sektora i profesija, postaju sve radikalniji, ukljucujuci i strajkove gladju, 

blokiranje saobracajnica 

  

Prosle godine strajkovao je gladju sa prekidima  Dragoljub Aleksic, modni kreator ,Srbin  koji 

je stalno nastanjen u Francuskoj. Nama su poznati i drugi strajkovi gladju.clanova pokreta za 

zastitu ljudsih prava o cemu nije bilo govora u javnosti. 

 

E.Protesti. 

 

 Strajkaci i sindikalisti su nedovoljno organizovani, podeljeni , iako su   njihovi zahtevi 

socijalne prirode, bivaju okvalifikovani kao politicki   motivisani, i kao takvi prigusivani 

 

 Za vreme 77 dana bombardovanja strajkovi i protesti zaposlenih  su bili odlozeni za kasnije. 

 

Prema podacima iz razlicitih izvora samo mali delic strajkackih i sindikalnih aktivnosti, 

protesta  zaposlenih izadje u javnost . Ovde se   iznose podaci dobijeni iz nezavisne stampe 

Nas trud ce u sledecim mesecima ici u   pravcu detaljnijie analize i sveobuhvatnije 

prikupljenih podataka o ovoj materiji. 

 

a. Obrazovanje.  

U januaru je bilo vise protesta  prosvetara u Srbiji .  Republicki odbor   samostalnog sindikata 

obrazovanja   Srbije  je   krajem januara  pregovarao u Vladi Srbije sa  ministrom prosvete 

profesorom dr.Jovanom Todorovicem isticuci kao zahteve:redovnija dinamika isplate plata, u 

roku od  sedam  dana da bude isplacen drugi deo novembarske plate, i da krene isplata i 

ostatka; povecanje koeficijenta;potpisivanje kolektivnih ugovora.   Prosvetari imaju najnize 

plate,prosek 1.015 osnovne(1998), srednje-1.162, realna kupovna moc u 1998  u odnosu na 

1997 osetno opala, 11%nominalno vise plate, a troskovi zivota porasli za 29,9. 

 

Samostalni sindikat obrazovanja Beograda je najavio, ako Vlada ne ispuni zahteve,  obustavu 

rada od 2 februara, poziva sve prosvetne radnike  da obustave rad toga datuma do ispunjenja 

zahteva, da prosvetari za vreme strajka budu u skolama , ali da ne rade sa ucenicima i   da o 

strajku upoznaju direktora , profesore, ucenike i roditelje. Sindikati prosvetara zahtevaju 

smenu  ministra  prosvete, zato sto  nije dosao na potpisivanje u ime Vlade novog  

kolektivnog ugovora kako je bio obecao, da bi time  ispunio  najvazniji zahtev prosvetara.. 

 

26 maja  1998 godine  je  Skupstina Srbije usvojila Zakon o univerzitetu kojim se fakticki 

ukida i ono vrlo malo autonomije univerziteta sto je bilo .Vlastodrsci su otvoreno istakli da 

autonomija drzavnog univerziteta moze postojati u izvesnoj meri samo u pitanjima nastavnih    
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programa i planova,  ali  ne i u sferi upravljanja i izbora nastavnih kadrova. Vlada po ovom 

zakonu odredjuje dekane, rektore, upravne i nadzorne organe ,i kontrolise izbor nastavnih 

kadrova. 

 

Isticemo da je stanje na univerzitetu kao sto je danas postojalo od 1945  godine, i slicni   

zakoni koji su omogucavali vlastodrscima da upravljaju univerzitetom po .Ovim zakonom je 

propisana obaveza potpisivanja novog ugovora sa fakultetom, sto je pokusaj da se od 

profesora iznudi svojevrsna izjava o lojalnosti  (Oni koji nisu potpisali ovu izjavu 

onemoguceni su da drze nastavu i ispituju studente) .Ovakav zakon je u suprotnosti sa 

Preporukom UNESCO o statusu nastavnika u visokom obrazovanju i drugim konvencijama 

UN o ljudskim pravima. 

 

U januaru ove godine su nastavljeni protesti studenata i profesora protiv represije na 

univerzitetu. 

 

 Prema izjavama profesora Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu Srbijanke Turajlic i 

Slavoljuba Marjanovica, na ovom fakultetu je stanje najveceg nasilja. Dekan primenjuje silu 

najgore vrste obracuna, ,a da mu se niko ne moze suprotstaviti, deli  predmete poslusnima, 

onima kojima zeli ,neki ce dobiti predmete iako nisu drzali nastavu i  ispite,on  je nezakonito 

dao otkaze.,dolazi do voluntarizama i degradacije kvaliteta nastave. 

 

Neuspeli pregovori Sindikata obrazovanja Srbije i Ministarstva prosvete  februara meseca  (dr 

Milovan Bojic,dr.Jovan Todorovic,) koji  nisu uspeli da se dogovore  sa Jagosem   

Bulatovicem  i Tomislavom Milenkovicem, predsednikom Veca sindikata  Srbije  o povisici 

od 20 %, i potpisivanju  kolektivnog ugovora. Ako se   ne potpise kolektivni ugovor  

,zapreceno je pocetkom februara da ce  u   vecini skola biti strajkovi. Radovan Pavlovic 

predsednik IO Sindikata   prosvetara Vojvodine je optuzio Sindikat obrazovanja Srbije  da je   

drzavni sindikat .Doslo je do loseg  odziva  na strajkove   prosvetara.,bilo je pritisaka  na 

direktore skola i predsednike   sindikalnih organizacija. Strajkovi prosvetara su prekinuti 

usled   bezbedonosne situacije u vezi Kosova, a zatim usled ratnog stanja. 

 

Na Filoloskom  fakultetu je doslo do smene dekana.. Na Medecinskom  faklutetu  u Nisu su 

prisutne dve   studentske organizacije koje se medjusobno bore za prevlast. FLU(Fakultet 

likovnih umestnosti)  je   obavio strajk , zahtevali su redovitost plata, uplate za potrosni   

materijal, stranu periodiku ,rekvizite .Posto su njihovi zahtevi   ispunjeni, strajk su prekinuli. 

Na ETF su nastavljene borbe izmedju  vecine profesora i dekana  i konflikt dobija u zamahu. 

(Videti odeljak  XIX- "Obrazovanje"). 

 

U martu su   posle 100 dana bojkota nastave, svi otpusteni vraceni na posao.na Filoloskom 

fakultetu. To je svojevrsna pobeda kolektiva nad dekanom koji je bio uzurpirao vlast na ovom 

fakultetu. 

 

Takoreci odmah po smirivanju ratnih intervencija nastavljena su ili intenzivirana prethodna 

previranja i sukobi na univerzitetu i u obrazovanju. 

 

Sindikat  Fakulteta  fizickog  obrazovanja trazi smenu dekana, jer kako tvrde ne postuje 

zakon. Sindikat ETF (Elektro-tehnickog fakulteta) osudjuje  dekana Teodosijevica za 

drasticne i ceste zloupotrebe i privatizaciju fakulteta.  
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Na dan prvog  novembra najavljeni su novi protesti prosvetnih radnika,1 cas obustava rada, 

traze plate vece za   80%, jos nisu dobili primanja za  jul, avgust i septembar. Na dan 10 

novembra pocinje strajk 100 skola u Srbiji , skracenje  casovo  na 30 minuta. Vaspitaci 

stupaju u strajk i traze povecanje plata. dr. Jorga profesor  Medicinskog  fakulteta  u Beogradu  

je otpusten 2 decembra jer nije bio dosao 5 dana na posao (Zalio se i obrazlozio da  ovaj otkaz 

ima politicku pozadinu). 29 decembra u Srednjoj tehnickoj skoli u Valjevu je strajk zapocelo 

sezdeset od sezdeset pet profesora, potpun prekid rada nakon tri nedelje u rezimu casova 

skracenih na 30 minuta, jer nijedan od njihovih zahteva nije ispunjen. Bila im je obecana 

isplata regresa, toplog obroka, i prethodne zaostale plate. obecanja nisu odrzana i pojacavaju 

strajk.Vaspitaci traze vece plate. 

 

Sindikati prosvetnih radnika su se na neki nacin usaglasili da se sa strajkovima i protestima 

nastavi po zavrsetku raspusta, kada ponovo pocne nastava . Strajkovi i protesti prosvetara su 

motivisani ekonomskim i socijalnim razlozima: visina i blagovremenost isplata koje kasne po 

nekoliko meseci i ne slede stopu inflacije, isplata bonova za  topli obrok i za regres, ima i 

zahteva da se obrazovanje depolitizuje, da se sprece otpustanja nastavnih kadrova, da se 

smene direktori koji ne postuju zakon, da se skole i fakulteti spasu od propadanja. 

 

Krajem godine se opet dolazi do saznanja da postoje podele u sindikatima obrazovanja, sto 

otupljuje njihovu ostricu borbe i nanosi velike stete interesima prosvetara.  

 

b. Protesti u drugim granama. U  januaru  se saznalo  preko medija za strajkove zaposlenih u 

beogradskim preduzecima Vatrospremu,.Teleoptiku i Elektrotehni, zahtevi su redovne i vece  

plate.i resavanje kadrovskih problema.U ove aktivnosti su ukljuceni predstavnici Sindikata 

"Nezavisnost". U januaru  je Samostalni sindikat kulture Beograda istakao zahtev da plate 

budu vece za 140% ,da budu redovno isplacivane, ako zahtevi ne budu ispunjeni prete 

generalnim strajkom. 

 

Poslednjih godina je u Srbiji usled krize doslo do drasticnog pogorsanja uslova na radnom 

mestu, sto se tice HTZ, grejanja,  zdravstvene zastite,visine i redovnosti isplata plata ,slanja 

van radnog odnosa i na prinudne odmore. Ovde vlada istinska haoticna situacija, konfuzija i 

bezakonje. 

 

Skloni smo da ovakvo stanje vidimo kao osmisljenu politiku koja umesto da ispravi greske 

prethodnog perioda ih ponavlja u jos drasticnijem obliku. Zapaza se pogorsanje i u ovoj 

oblasti sto izaziva nasu veliku zabrinutost za buducnost naseg drustva.i sto bi mogao biti 

nagovestaj produbljivanje krize na svim nivoima. 

 

Strajkovali su clanovi nezavisnog  sindikata IK Banke, zahtevaju plate, smenu direktora. 

Sindikat   farmaceutske industrije Jugoslavije je istakao zahtev da  se spreci prekomerni   

uvoz lekova  koje proizvode domace fabrike i da se ICN hitno vrati na   listu  za dobijanje na 

recept(Pre engo sto je nacionalizovana). Dragoljuba Stosica predsednika Sindikata   vozaca 

GSB iz svojih prostorija na Karaburmi, je izbacilo obezbedjenje   (On je udaljen iz radnog 

odnosa i vodi sudski spor, tvrdeci da je na   delu obracun sa njim). Strajkovali su sindikat 

radnika RKB ,traze 17   zaostalih plata, redovna primanja.,zaposleni  Vatrosprema  traze 

smenu   direktora., zatim je  smenjen Upravni odbor. Grand top, traze plate  i regres. U  

Elektrotehni se   nastavljaju protesti radnika-spor oko direktora. Bagersko brodarsko   

preduzece Beograd  je protestvovalo  protiv nasilnog preseljevanja sa   lokacije Viline vode 

od strane "Slobodne zone" , zapretili su  blokadom   Dunava. U februaru i kasnije su 

strajkovali i zaposleni Madjar so,  traze vece i   redovne plate. 
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U martu su rezervisti ( iz ratova  u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj) iz Leskovca protestvovali 

protiv njihovog nezavidnog socijalnog polozaja i optuzili"Tatine sinove " da su izbegli vojnu 

obavezu. 

   

Ubrzo po zavrsetku bombardovanja opet su poceli strajkovi i protesti zaposlenih, nastavnog 

osoblja, i rezervista. 

 

Tako su od jula  pa sve do kasnih letnjih  dana rezervisti blokirali prilaze Kraljevu, Velikoj 

Plani, Raskoj, Nisu, Pirotu, Lebanu, Novom Sadu,  zahtevajuci  isplatu dnevnica i druge 

beneficije.Vlada je obecala 21 jula ratne dnevnice rezervistima u 6 rata, ali rezervisti to nisu 

ocenili kao ozbiljnu i pravu ponudu. Na dan 26 jula 9 rezervista iz  Nisa je pocelo strak 

gladju, ostavili su 7 dana za isplatu   dnevnica. Njih 3 su prekinuli strajk 29 jula..Dana 31 jula 

je doslo do nastavka strajka gladju rezervista ispred Doma VJ u Nisu.. Rezervisti  u Lebanu 

10 avgusta prosiruju svoje zahteve, pokrice troskova za  struju, komunalije, vodu.  Sredinom 

avgusta Miodrag Stankovic Uca rezervista iz  Nisa 19 dan strajkuje gladju.15 avgusta 

nastavlja strajk u manastiru. Krajem avgusta je prekinuo strajk i najavio hodocasce za 

Beograd. Strajkovi rezervista koji su bili vrlo dobro organizovani i radikalni, narocito kroz 

blokade mostova i saobracajnica, su vremenom usahli jer je Vlada delimicno izasla ususret 

njihovim zahtevima, bilo je i svakojakih smetnji i represalija, a i sami protesti se nisu mogli 

sprovodoiti unedogled. EPS je npr. oslobodila  porodice poginulih i ranjenih od placanja 

struje.Osudjen je potpukovnik koji je uzeo 200 dem za uslugu u vezi vojne obaveze regruta. U 

decembru su se desila dva dogadjaja vracanje odlikovanja koja su bila data ocevima  

poginulih vojnika  sa obrazlozenjem da je to licemerno i beskorisno. Nakon zakljucenja 

primirja podeljen je veliki broj odlikovanja vojnim staresinama za zasluge u vreme ratnih 

dana. 

 

Protesti rezervista, prelasci generala u opoziciju, verbalne rasprave pojedinih generala i vojnih 

lica sto prenose nezavisna i druga medija su uzimani kao znak da u VJ ima previranja i 

osvescivanja i da je to proces koji ce dobijati u zamahu u mesecima koji dolaze. 

 

Po zavrsetku rata u drugoj polovini godine su  strajkovali sindikalisti i zaposleni 

"Slobode"Cacak, (protiv samovolje direktora), nastavljen je strajk Elektrotehne , BIM 

Slavija.(zahtev je bio smena generalnog direktora, ),Namenske Kragujevac, (traze vise plate),  

Industrije  poljoprivrednih masina (9 meseci  kasne plate), Zupskog  rubina (11 radnika preti 

strajkom gladju, ne primaju plate 4 godine, -) Gose  iz  Smedereva.(zbog dnevnica,). 

 

Milan Vasic,predsednik  Nezavisnog  sindikata policajaca MUP-a ( koji je isteran kao 

politicki nepodoban iz redova MUP-a 1994 godine), ustaje u odbranu prava policajaca i 

saopstava preko medija da nije tacna slika o policajcima, da su oni bogati i da imaju visoka 

primanja. On tvrdi da su  primanja skromna i da se isplacuju iz dva dela. i zalaze se za bolji 

zivot policajaca. Slazemo se sa ovom izjavom u potpunosti. Mi se zalazemo za ispravne 

procene i protiv smo presudjivanja, nego za prosudjivanja. Mi od pocetka naseg angazmana 

od 1975 godine  ustajemo u odbranu svih segmenata drustva  od olakih i prebrzih procena, pa 

kada se radi i o policiji i policajcima. Mi se vec decenijama borimo protiv losih procena i 

zavada policije i gradjana. Njihovi uslovi zivota su krajnje teski, ugrozeni su na svojim 

radnim duznostima i zadacima od kriminalaca, poznato je koliko je policajaca ubijeno u 

Beogradu, ukljucujuci i celne inspektore, i da cesto pocinioci nisu otkriveni. Dobro se zna 

koliko je policajaca ranjeno ili izgubilo zivote na Kosovu (  van njega, u Bosni i Hercegovini, 

Hrvatskoj). Oni obavljaju teske i opasne zadatke i treba da imaju adekvatna primanja, prava 
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na stan i da razresavaju svoje porodicne egzistencijalne  probleme.. Oni to nemaju nazalost. 

Sa druge strane ima slucajeva da se pojedini policajci ponasaju suprotno zakonu i propisima, 

da prekoracuju ovlascenje, da se upustaju u nedozvoljene radnje, nezakonita bogacenja i 

saradnju sa kriminalcima, reketasima i preprodavcima. Ovakve zloupotrebe se mogu u nekoj 

meri razumeti jer imaju male plate, i treba da prezive. Ali u isto vreme takve pojave ako ne 

budu suzbijane uzimaju maha i na kraju ruse ugled i snagu policije, te zato drzava treba da im 

obezbedi adekvatna atraktivna primanja da ih tako ne obavezuje da se sami o tome staraju. 

Osudjujemo prebrze i pogresne procena kada se radi o policajcima i MUP-u. Vecina njih taj 

posao radi jer nema drugo  uhlebljenje i oni ne idu na demonstrante ili opoziciju zato sto to 

vole i zele, nego sto izvrsavaju naredjenja. Ne radi se samo o tome da to oni cine iz interesa, 

nego i iz straha, jer se zna kakva kazna moze doci.( Ne samo otkaz, nego progoni, ili ubistvo). 

Predlazemo da se izbegavaju sukobi gradjana i policajaca, da se razvijaju korektnu odnosi. 

Takodje se obracamo policajcima da ne vide u gradjanima neprijatelje, cak i ako 

demonstriraju ili kritikuju poredak, oni to cine sto ih je na to  naterala golema nevolja., glad, 

nezaposlenost. ,nepravda. Gradjani ne treba da vide u policajcima osobe koje ih mrze  , 

trebaju da ih razumeju. Znamo da jedan ovakav apel u vrema kada koalicija na vlasti lansira 

mrznju nece biti dobro vidjen od arhitekata losih procena i zavada. Ali bez obzira na to 

iznosimo nasa vidjenja. 

 

Avgusta meseca Nezavisni  sindikat zemljoradnika je blokirao  puteve ,zahtevajuci realne 

cene, manje poreze.Dana 2 avgusta  Koalicija"Vojvodina"i zemljoradnici su  blokirali puteve 

Vojvodine, zahtevajuci  smenu  ministra Sipovca, i zastitne cene psenice. Novinski -izdavacka 

kuca Madjar so krajem avgusta pocinje strajk ,traze plate. 

 

  

V.Proizvoljno mesanje u porodicu, prepisku i stan, napadi na cast i ugled 

 

1.Uvod. 

 

Sto se tice zakonske normative prema zakonima i Ustavu  niko ne moze biti predmet 

samovoljnih ili nezakonitih mesanja u njegov privatni zivot, u njegovu     porodicu, u njegov 

stan ili njegovu prepisku, niti nezakonitih povreda nanesenih njegovoj casti ili njegovom     

ugledu.  Svako lice ima pravo na zastitu zakona protiv ovakvih mesanja ili povreda.  (Sl. list 

SFRJ, br. 7/1971) 

 

Prema opsteprihvacenom tumacenju medjunarodnih konvencija o ljudskim pravima, privatni 

zivot obuhvata    identitet, integritet, intimu, autonomiju i seksualnost jedinke, kao i 

komunikaciju s drugima. Prema Ustavu   SRJ "jamci se nepovredivost fizickog i psihickog 

integriteta coveka, njegove privatnosti i licnih prava" (cl.     22. st. 1. Ustava SRJ).  

 

Ustav SRJ jamci  zastitu  podataka o licnosti.  Zabranjena je upotreba podataka o licnosti van 

namene za koju su prikupljene.   Svako ima pravo da bude upoznat s prikupljenim podacima o 

licnosti koji se na njega odnose, kao i pravo    na sudsku zastitu u slucaju njihove zloupotrebe.  

 

Zakon   predvidja da se licni podaci mogu prikupljati, obradjivati i koristiti samo za svrhe 

koje on odredjuje, a u   druge svrhe samo na osnovu pismene saglasnosti gradjana (cl. 13). 

Takodje, predvidjeno je da gradjanin  moze zahtevati podatke koji se vode o njemu ili uvid u 

njih, kao i brisanje podataka koji nisu u skladu sa  zakonom i zabranu koriscenja netacnih 

podataka (cl. 12). Medjutim, gradjanin ne moze da koristi ova prava    ako se radi o zbirkama 

licnih podataka koje se vode u skladu s propisima o kaznenoj evidenciji i propisima    o 
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evidenciji u oblasti bezbednosti SRJ (cl. 13). Ovako siroko odredjivanje osnova za 

nedozvoljavanje    pristupa podacima prakticno obesmisljava pomenuta prava gradjana, a 

drzavnim organima ostavlja siroku    diskreciju da podatke uskrate. 

 

 Krivicni zakoni sankcionisu povrede prava na privatni zivot.  Tako su, na primer, krivicna 

dela neovlasceno fotografisanje .objavljivanje tudjeg spisa, portreta, fotografije, filma ili 

fonograma licnog karaktera) i neovlasceno prisluskivanje i tonsko snimanje . 

 

 Ustav SRJ propisuje da je stan nepovrediv i da sluzbeno lice moze da udje u stan i vrsi 

pretres samo na  osnovu odluke suda (cl. 31. st. 1. i 2). Pretres se mora vrsiti u prisustvu dva 

svedoka (cl. 31. st. 3). Izuzeci  od ovog pravila postoje u sledecim slucajevima: 

 

Sluzbeno lice sme uci u tudji stan ili druge prostorije i bez odluke suda i vrsiti pretres bez 

prisustva svedoka     ako je to neophodno radi neposrednog hvatanja ucinioca krivicnog dela 

ili radi spasavanja ljudi i imovine, na    nacin predvidjen saveznim zakonom (cl. 31. st. 4). 

 

Savezni Zakon o krivicnom postupku regulise pretres stana i lica, kao i odstupanja od prava 

na  nepovredivost stana (cl. 206-210. ZKP). Pretres stana i ostalih prostorija okrivljenog ili 

dugih lica moze se    preduzeti ako je verovatno da ce se pretresom okrivljeni uhvatiti ili ce se 

pronaci tragovi krivicnog dela ili    predmeti vezani za krivicni postupak (cl. 206). Pretresanje 

naredjuje sud pismenom obrazlozenom     naredbom. Nadleznost za donosenje ove odluke je u 

iskljucivoj nadleznosti suda, ali je izvrsenje u     nadleznosti istraznog sudije ili policije kada 

joj to istrazni sudija nalozi (cl. 106. st. 3). Pretres se uvek    obavlja uz prisustvo svedoka i 

obavezno se vodi zapisnik (cl. 208). 

 

 U izuzetnim slucajevima, policija moze i bez naredbe suda da izvrsi pretres: 1. ako drzalac 

stana to zeli; 2.   ako je potrebno da se uhvati ucinilac krivicnog dela koji je na delu zatecen; 

3. radi bezbednosti ljudi i     imovine; 4. ako se u stanu nalazi lice koje se po naredbi 

nadleznog drzavnog organa ima pritvoriti ili      prinudno dovesti ili koje se tu sklonilo od 

gonjenja; 5. ako je ocigledno da se drugacije ne bi mogli obezbediti dokazi (cl. 210. st. 1). U 

ovim slucajevima, pretres se moze obaviti i bez svedoka, ako ih nije  moguce naci, a postoji 

opasnost od odlaganja (cl. 210. st. 3). Kada policija izvrsi pretres bez naredbe suda,  

 duzna je da o tome odmah podnese izvestaj istraznom sudiji ili javnom tuziocu ako istraga 

jos nije pokrenuta     (cl. 210. st. 5) 

                                   

Pojam prepiske ne obuhvata samo pisma, nego i sve oblike komunikacije na daljinu (telefon, 

telegram,  teleks, telefaks kao i druga mehanicka ili elektronska sredstva komunikacije). 

Ustav SRJ jamci tajnost   pisama i drugih sredstava opstenja (cl. 32. st. 1). Ovo pravo se moze 

ograniciti zakonom, ali tako da se od   tajnosti pisama moze odstupiti samo na osnovu odluke 

suda, ako je to neophodno za vodjenje krivicnog postupka ili za odbranu SRJ (cl. 32. st. 2).  

 

Zakon o krivicnom postupku blize regulise odstupanja od prava na tajnost pisma. Istrazni 

sudija moze   narediti da mu postanske, telegrafske i druge saobracajne organizacije predaju 

(uz potvrdu) pisma,  telegrame i druge posiljke koje su upucene okrivljenom ili koje on 

odasilje, ako postoje okolnosti zbog  kojih se s osnovom moze ocekivati da ce ove posiljke 

posluziti kao dokaz u postupku (cl. 214. st. 1).  Izdate posiljke otvara istrazni sudija u 

prisustvu dva svedoka. Pri otvaranju ce se paziti da se ne povrede   pecati, a omoti i adrese ce 

se sacuvati. O otvaranju se sastavlja zapisnik (cl. 214. st. 3). Ako interesi    postupka 

dozvoljavaju, sadrzaj posiljke moze se saopstiti u celini ili delimicno okrivljenom, odnosno 

licu  kome je upucena, a moze mu se posiljka i predati. Ako je okrivljeni odsutan, posiljka ce 
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se saopstiti ili    predati kome od njegovih srodnika, a ako ovih nema, vratice se posiljaocu 

ako se to ne protivi interesima   postupka (cl. 214. st. 4). 

 

 Kada se okrivljeni nalazi u pritvoru, a ispitan je, branilac moze s njim da se dopisuje i 

razgovara (cl. 74. st.  

        1). Ipak, istrazni sudija moze narediti da se prepiska izmedju branioca i okrivljenog 

prosledjuje tek posto je    on pregleda ili da okrivljeni samo u njegovom prisustvu razgovara s 

braniocem (st. 2). Cini se da je ovo     pravilo presiroko postavljeno i da bi moglo da 

predstavlja povredu prava na fer sudjenje. To se posebno     odnosi na pravilo da okrivljeni 

moze s braniocem da razgovara samo u prisustvu istraznog sudije ili lica koje     on odredi.. 

Takodje, iz odredbi clana 74. st. 1. Zakona o krivicnom postupku sledi, a contrario, da pre 

nego sto je    okrivljeni ispitan uopste nije moguca komunikacija s braniocem. I ova odredba 

moze da predstavlja krsenje     prava na pravicno sudjenje, odnosno prava na odbranu. 

 

        Sto se tice osudjenika, njihov status je regulisan Zakonom o izvrsenju krivicnih sankcija 

(Sl. glasnik RS, br16/1997). Ovim zakonom je predvidjeno da osudjeni ima neograniceno 

pravo na dopisivanje (cl. 65. i 66). 

 

        Zakon o unutrasnjim poslovima Srbije (Sl. glasnik RS, br. 44/ 1991-1721) predvidja 

postupak na osnovu koga policija moze da kontrolise pisma i druga sredstva komunikacije (cl. 

13). Na zahtev republickog  javnog tuzioca ili republickog ministra policije, Vrhovni sud 

Srbije moze dozvoliti kontrolu pisama ili  prisluskivanje, ako je neophodno za vodjenje 

krivicnog postupka ili za bezbednost i odbranu Srbije. O   predlogu odlucuje Vrhovni sud 

Srbije, to jest njegov predsednik ili sudija koga ovaj odredi. Na osnovu odluke suda, ministar 

naredjuje "mere kojima se prema pojedinim licima i organizacijama odstupa od nacela   

nepovredivosti tajne pisma..." (cl. 13. st. 3).  

 

Krivicni zakoni kaznjavaju povrede prava na nepovredivost prepiske i druge komunikacije. 

Odredbe KZ  SRJ se odnose na sluzbena lica saveznih organa. Predvidjena krivicna dela su 

povreda tajnosti pisama ili  drugih posiljaka (neovlasceno otvaranje ili povreda tajnosti na 

drugi nacin, kao i zadrzavanje, prikrivanje,  unistavanje ili davanje drugom - cl. 194. KZ SRJ; 

cl. 72. KZ Srbije; cl. 52. KZ Crne Gore) i neovlasceno   prisluskivanje i tonsko snimanje (cl. 

195. KZ SRJ; cl. 70. KZ Srbije; cl. 54. KZ Crne Gore). 

 

U skladu sa medjunarodnim standardom predvidjenim clanom 17. PGP(Pakt o gradjsnskim 

pravima) da niko ne moze biti izlozen  protivzakonitim napadima na cast i ugled, krivicni 

zakoni republika predvidjaju krivicna dela klevete i uvrede (cl. 92. i 93. KZ Srbije; cl. 76. i 

77. KZ Crne Gore). Takodje, kao posebno krivicno delo propisano je     iznosenje licnih i 

porodicnih prilika (cl. 94. KZ Srbije; cl. 78 KZ Crne Gore) odredjenog lica, koje moze     

skoditi njegovoj casti ili ugledu. 

 

.2. Stanje u praksi.Upravo krsenja zakona i prava u ovoj oblasti su vrlo karakteristicna i 

najbolje govore o prirodi drustva. I ovde se desavaju masovne i drasticne zloupotrebe. 

 

a.Danas je na neki nacin vrlo veliki broj gradjana stavljen pod hipoteku sumnjicenja. A sto 

podrazumeva procedure nadzora nad mnogim gradjanima i njihovim porodicama. Ovde 

postoji nekoliko elemenata prekrsaja: 

- nepostojanje jasnih dokaza i cinjenica da je neko zaista "neprijatelj" 

- -mnogi su stavljeni pod takvu odrednicu a da to i ne znaju 

- -nad njima se sprovode nadzori bez  njihovog znanja  
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b.Ratno zakonodavstvo o cemu je bilo naperd govora, narocito odredbe koje se ticu prinudnih 

deportovanja, urucivanja poziva, provere prebivalsta su povreda zakona. 

 

c.Napadi na cast i ugled. Pokret za zastitu ljudskih prava  je patriotska i vrlo dosledna 

organizacija, koju animiraju casni i posteni pojedinci, koji od svojih vrlo skromnih  prihoda 

odvajaju da unaprede ljudska prava. Oni   su tokom godine bili  napadnuti da su izdajnici i  

placenici CIA.kao sto je napred objasnjeno.To je brutalan atak  na nasu cast i ugled.  Jer su 

nasi aktivisti siromasni ljudi, mnogi  su na ivici socijale, i nikada nismo primili bilo kakvu 

finansijsku ili drugu podrsku od neke slicne organizacije. ,sto se moze proveriti uvidom od 

strane nadleznih sluzbi.  

 

U toku prethodna dva meseca je bilo vise neargumentovanih ataka na cast i ugled postenih 

gradjana koji su bili okvalifikovani kao izdajnici i strani placenici..  

 

. d.Telefon, faks, prepiska, internet. 

 

Postoje zalbe da vlasti prisluskuju telefonske razgovore i otvaraju pisma, ali je jos vise 

prituzbi na smetnje koje poredak pojedincima pravi sto se tice upotrebe telefona, telefaksa,  

kompjutera, (internet),i  da pisma ne stizu do destinatera. i to od strane pojedinaca ili 

organizacija i opozicionih stranaka. ICN se u vise navrata zalila na smetnje u upotrebi 

telefona i Interneta. Nase aktiviste tesko dobijaju telefonom,  e-mail poruke koje saljemo i 

koje nama salju ne stizu uvek , nasa web   prezentacija se ne moze lako dobiti od strane 

pojedinaca iz zemlje  i sveta, cesto ima blokiranja, resetovanja, itd.  Mi smo oktobra izdali 

BELU KNJIGU O SMETNJAMA U KOMUNICIRANJU u kojoj je prezentirano sve sto mi 

trpimo i u kolikoj su meri ogranicene nase veze i komunikacije. Mi se nalazimo u istinskoj 

telekomunikacionoj blokadi. .Nama prete telefonom ,prema pravilniku i zakonu smo se 

obratili Gradskom telefonu, da postavi lovca, odbili su.   

 

Masovne su zalbe na isporuku preuvelicanih racuna za telefonske usluge od strane Telekoma-

Srbija koji zloupotrebljava masovno nemocne gradjane i bez njihovog znanja im naduvava 

racune za telefon, na  uznemiravanja i pretnje telefonom.  

 

e..Povreda prava na privatnost stana. 

 

Ucestale su prituzbe na povredu stambenog integriteta, neovlascene ulaske u stanove, 

stranacke prostorije, kradje, provale. Nastavljaju se povrede stanova od strane lopova i 

razbojnika. Bilo je nezakonitih pretresaprostorija ICN. Krajem godine SPO je izdao 

saopstenje prema kome su nepoznata lica u otsustvu dva njihova funkcionera  ulazili u 

njihove stanove i preturali stvari. SPO ocenjuje da se radi o provokaciji i zastrasivanju. Ako 

su preturali stvari, onda mogu postaviti prisluskivace, video uredjaje? A mogu dirati i hranu, 

licni pribor ? Ako se tako postupa sa liderima opozicije, sta onda mogu ocekivati anonimni 

gradjani bez zastite? Nama se obratilo tokom prosle godine vise gradjana koji lansiraju slicne 

zalbe kao i SPO, da su im organi vlasti ulazili u stanove bez njihovg znanja, da im siledzije 

dolaze na vrata, da im prete. Obicno zalbe organima policije i sudovima ostaju bez rezultata. 

 

f. .Tajna policija 

 

Prema  izvorima iz staleskih pravnih organizacija i organizacija za zastitu ljudskih prava jos 

uvek su na snazi tajni dosijei sa podacima o tzv, drzavnim neprijateljima opasnim po poredak 
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.Iako   ovakve navode demantuju organi SDB, evidentno je i mi to vrlo dobro znamo jer smo  

kontaktu sa vrlo velikim brojem osoba i porodica koje su u prethodnom periodu bili u 

nemilosti poretka, zalosno je da su vecina onih koji su u prethodnoj SFRJ bili kao takvi 

okvalifikovani  i dalje u nemilosti, kao i njihovi srodnici.  Pokret za zastitu ljudskih prava 

poziva sve organizacije za zastitu ljudskih prava, opozicione stranke da ustanu u osudu ove 

prevazidjene varvarske prakse, jer dok ovakve "crne liste" budu postojale nema izlaska iz 

krize. Postojanje skrivenih podataka ,   tabu    tema, je    svojstveno     primitivnim    

plemenskim drustvima i  zabacenim civilizacijama, sto mi nismo. 

 

U vise navrata  je zahtevano da se aktivnosti Tajne policije stave pod nadzor parlamenta i 

institucija demokratske javnosti. Tajna policija  upravlja iz senovitosti njenih funkcija, 

usmenim direktivama iza kojih ne ostaje nikakav trag,  jos se uvek odlucuje u zatvorenim 

krugovima o  kljucnim pitanjima drzavne politike, o sudbini mnogih pojedinaca 

(zaposljavanje, obrazovanje, privatni biznis, itd), Tajna policija inicira sadasnje drustvene 

tenzije, programira ih da bi tako vladala i dalje.. 

 

Slobodan Vucetic, sudija Vrhovnog suda i clan IO Drustva sudija Srbije je ponovo stavio na 

dnevni red pitanje ukrivenih centara  moci koji vladaju iz senke i koji drze pod kontrolom 

sudstvo i sve znacajne sektore drustvenog zivota. Dosada su u vise navrata ovo pitanje 

postavljale razlicite politicke stranke ,organizacije i pojedinci. Centri moci nepoznati od 

gradjana ne samo da bez konsultovanja sa njima odlucuju o smeru drustva i u kreiranju 

kapitalnih drustvenih odluka, nego cesto bez znanja gradjana odlucuju o njihovim licnim 

pitanjima kao sto su zaposljavanje, obrazovanje, otvaranje privatnog biznisa, u vezi njihovih 

kontakata sa drzavnim ustanovama, pred sudovima, centrima za socijalni rad, pa sve do sfera 

intimnog i licnog zivota. 

 

g. Drasticno je povredjena intima i integritet gradjana sto se tice njihovog zdravlja. Po Zakonu 

o zdravstvenoj zastiti celokupno zdravstvo je u nadleznosti Republike Srbije, izvrsena je do 

apsurda centralizacija zdravstva koja se ne moze koordinirati, kontrolisati, i funkcionalno 

povezivati. Ogromna vlast je akumulirana u rukama lekara na celu zdravstvenih ustanova koji 

su cesto postavljeni po osnovu partijske pripadnosti.i koji su  najcesce clanovi i aktivisti 

koalicije na vlasti. Postavlja se pitanje ZASTO POLITICARI TREBA DA BUDU NA CELU 

ZDRAVSTVENIH USTANOVA, UMESTO DA TAMO BUDU LEKARI HUMANISTI?  

ZASTO SU POLITICARI CLANOVI UPRAVNIH ODBORA BOLNICA?  ZASTO SE 

NOVIM ZAKONOM O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZELI SOCIJALIZOVATI I 

BIROKRATIZOVATI ZDRAVSTVENA NEGA GRADJANA, SOCIJALIZOVATI 

ZDRAVLJE KOJE JE JEDNA INTIMNA I PRIVATNA STVAR POJEDINCA?  Oni svojim 

odlukama i potpisima, ili na osnovu administrativnih procedura,  ili direktiva , mogu uplivisati 

na nacin  medicinske nege pojedinaca ( Flagrantan slucaj je bio zloupotreba sa zdravljem 

bracnog para Draskovic pre nekoliko godina posle ucesca u demonstracijama) . Koliko je 

situacija postala haoticna i teska pokazuju slucajevi pohvatanih kriminalaca koji su 

zloupotrebljavali sprejove sa otrovom, otrovne napitke,  elektro-sok aparate da bi pljackali 

svoje zrtve. A koliko ih nije pohvatano?  Postavlja se pitanje , ukoliko pojedinci mogu da 

pribegavaju ovakvim zloupotrebama napadima na zdravstveni, licni integritet, intimnost, 

privatnost, kako to onda moze mocna drzava.i amoralni pojedinci ?  

 

 Pokret za zastitu ljudskih prava zahteva da se aktivnosti ovih ukrivenih centara moci (Tajna 

policija SDB), stave pod kontrolu demokratskih institucija drustva i delotvorne javnosti. Kao 

sto je to slucaj u demokratskim zapadnim drzavama. 
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h..Porodica. 

 

Pomenuti politicki stradalnik  Dragoljub Aleksic je strajkovao  gladju zato sto mu se vlasti 

mesaju u porodicu., onemogucavaju mu da vidja svoju decu, podsticu njegovu bivsu suprugu 

protiv njega i u njegovom bracnom sporu socijalne ustanove i sudovi su pristrasni i  drze  

stranu mjegove supruge,  i sto ovu cinjenicu zloupotrebljavaju da ga samovoljno i arbitrarno 

kaznjavaju. Nekoliko organizacija za zastitu ljudskih prava, medju njima i Odboz za zastitu 

porodice  su  se 5 januara obratili  Ministarstvu za porodicu zahtevom da postupi  po zakonu i 

omoguci mu njegova uskracena prava da vidja i vaspitava svoju decu .po svojoj volji i izboru. 

 

Poseban problem je prodor u ovoj oblasti  razlicitih etatitistickih i paraetatistickih  ingerencija 

i procedura, vidljivih ili skrivenih, sto je rasiren fenomen. 

 

Usled poznate krize u drustvu, kraha javnog morala ,krize medjuljudskih odnosa, razularenih 

medija koja promovisu neretko pornografiju, kic, nasilje, iskrivljeni sistem vrednosti, usled 

slabljenja autoriteta skole i nastavnog osoblja, krize bezbedonosnog i sudskog sistema, te 

remecenja porodicnih odnosa ,usled prodora kriminala, droge, nasilja, dolazi cesto do toga da 

roditelji onemocali siromastinom i teskim zivotom, koji zive u strahu, nervozi, nisu u stanju 

da se adekvatno brinu o deci i usmeravaju ih po svojim merilima  i daju im vaspitanje po zelji. 

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo da se deci da vaspitanje po zeji. To cesto nije 

moguce danas u nasoj zemlji. Deca otuda cesto potpadaju pod destruktivne uticaje okruzenja. 

Mi pomno pratimo debate u vezi mera za suzbijanje droge, alkoholizma, kriminala i nasilja, i 

izrazavamo punu podrsku onima koji te mere preduzimaju. Izrazavamo podrsku inicijativama 

da se utice da mladi ne ostaju  do kasne nocne sate van kuce i da se kontrolise rad kafica. Ali 

u isto vreme pozivamo da se zlo sasece u korenu i preduzmu dobro osmisljene mere da se sve 

ono sto je stetno za mlade eliminise adekvatnim merama i mladi narastaji usmeravaju ka 

pravim vrednostima. 

 

Mi smo zapali u sadasnju krajnje tesku situaciju jer  je doslo da raspada porodice, slabljenja 

tradicionalnih i univerzalnih moralnih vrednosti , sto se izmedju ostaloga odrazavalo kroz  

opadanje  stope nataliteta  i poremecaja etnicke ravnoteze na stetu srpskog naroda u Bosni i 

Hercegovini, na Kosovu i Sandzaku., i do pojave bele kuge u Srbiji. A ove pojave su direktno 

uzrokovale  izmene granica drzave i potiskivanje Srba sa njihovih vekovnih etnickih 

teritorija.i slabljenje vitalnosti nacije .  

 

Treba reci otvoreno bez dlake na jeziku, da kod nas jos uvek postoje mnoge tabu teme, i 

oblasti koje su prekrivene velom tajni. To su i porodica i porodicni odnosi.  

 

Malogradjanski stid i zeniranje pred ovom skakljivom i intimnom sferom takodje frustrira  

mnoge da o tome progovore otvoreno i bez uvijanja. Ovo reci je delikatno, ponekad uslede 

sumnjicenja da se preteruje, ili cak da se  patranoicno reaguje .Mi se ne slazemo sa ovakvim 

shvatanjima i zalazemo se da se na dnevni red stavi pitanje porodice. 

 

Problemi porodice, razvoda,  opadanja stope nataliteta  danas postoje  u mnogim zemljama, 

ukljucujuci i one razvijene, ali je  manifestacija ove pojave  kod nas vrlo drasticna i bremenita 

pogubnim posledicama. Povrh toga pitanja porodice i braka su se ovde odvijala  i odvijaju se  

u vrlo specificnom i sustinski razlicitom kontekstu. Kod nas je porodica socijalizovana, 

umesto da bude stvar privatnosti. 
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Sustina lokalnog konteksta je u tome da  brak i porodicni odnosi nisu izbegli da budu u 

prethodnoj SFRJ pretvoreni u predmet sve prisutne i narastajuce drustvene kontrole (social 

control) koja je kao cudoviste gutala sve oblasti drustva.  

 

Kada su komunisti dosli na vlast 1945 godine, a to je pocelo jos za vreme II Svetskog rata oni 

su pokazali na delu da za njih ne postoji nikakva svetinja, da sve zele da drze pod svojom 

kontrolom. Tako su poceli brakovi po politickoj direktivi, podsticanja partijskih aktivista da 

partijskoj celiji podnose izvestaje o tome sta pricaju njihovi roditelji i srodnici, podsticanje 

dece da  denunciraju svoje srodnike ili roditelje, poznati su slucajevi da su partizani streljali 

svoje roditelje ili bracu zato sto su pripadali drugacijoj politickoj opciji.  

 

Odmah posle rata novi poredak je ispoljio veliku ambiciju da SOCIJALIZUJE porodicu. U 

mnogim znacajnim dokumentima Komunisticke partije Jugoslavije (KPJ),kasnije Saveza 

komunista Jugoslavije(SKJ) ,je pisalao doslovce:" Porodica kao osnovna i najznacajnija 

drustvena celija mora biti pod strogom kontrolom drustva i usmeravana shodno njegovim 

intencijama i principima".  

 

Posleratna SFR Jugoslavija je od pocetka svoga postojanja uzela kurs sve vece politizacije, 

politika je pocela da prodire u sve sfere politickog i javnog zivota, a vremenom je pocela da 

prozima i privatne sfere zivota gradjana i pojedinaca.. Socijalna(drustvena) kontrola kao vrlo 

slozena naucna disciplina koja se bavi metodima i tehnikama drustvene kontrole je postepeno, 

ali sve brze i sveobuhvatnije pocinjala da instrumentalizuje u svoje svrhe  sve vise sfera i 

oblasti javnog i privatnog zivota: kadrovsku politiku, ekonomiju, drzavnu upravu,spoljnu i 

unutrasnju politiku, informaciju, kulturu, nauku., pravni sistem, ,  pa preko obrazovanja, do 

sporta, narodne muzike, pa i same medicine, zivota mladih, sve do medjuljudskih odnosa,  

ukljucujuci i teznju da kontroli podvrgne porodicne odnose i intimnije sfere medjuljudskih 

odnosa.  

 

Ovakva politizacija je pravdana visim nacionalnim i drzavnim interesima, radi kolektivnih 

interesa potrebno je zrtvovati neke individulane interese i ne ispoljavati preteranu eticnost i 

postovanje zakona pojedinaca i njegovih individualnih prava, privatnosti i intimnosti., da bi se 

tako odbranila prava vecine.  

 

Sumnjicenja su uzimala neslucene dimenzije. Svako okupljanje, druzenje, je izazivalo 

podozrenje, Crkva, Skola, i druge drustvene institucije koje su mogle uticati na ljude i njihove 

postupke, u kojima je dolazilo do udruzivanja ljudi, ukljucujuci i Porodicu, su od pojedinih 

eselona vlasti gledane sa sumnjicenjem, podozrenjem. Strah od konspiracije je uzimao 

neslucene razmere. Setimo se kampanja Djure  Starog u Bosni  nad suprugama politickih 

zatvorenika da se razvedu od svojih supruga, to je se sirilo citavom zemljom, desilo se i 

Milovanu Djilasu, i mnogim drugim disidentima i borcima za ljudska prava.,to je pocelo  da 

postaje jedna vrsta zakonomernosti.  A mnogi su se razvodili jer su dosli u politicku koliziju 

sa supruznikom. Poslednjih godina su mnogima rasturene porodice od strane etatistickih 

organa.,imamo argumentovane podatke za veci broj slucajeva.( O cemu cemo se izjansiti 

drugom prilikom). 

 

Ovakva istinska agresija na intimnost  i integritet porodice  je vremenom postala sve 

prisutnija. Ali je se teze  implementirala kod Albanaca jer su ih stitili njihovi muslimanski 

kanoni, plemenska pravila, visoki zidovi oko kuca i tradicionalna zatvorenost i otpornost 

porodice na spoljne uticaje. Slicno je bilo i sa Muslimanima u Bosni, Hercegovini i Sandzaku 

mada su i oni ipak u vecoj meri potpadali pod ovakve pogubne uticaje.  
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Oni koji su  hteli da eliminisu ingerencije vlasti u intimne sfere zivota gradjana bili su u tome 

onemogucavani. Ili proglasavani za klasne neprijatelje. Drzava je morala imati monopol, i 

Crkva, Skola, Roditelji, Supruznici, Profesori, Bracni savetnici. Agencije za bracno 

savetovanje,  nisu smeli da se mesaju u tudje poslove. Kada su pocele da se pojavljuju krajem 

1970-oh godina agencije za posredovanje u sklapanju brakova one su se bez da su njihovi 

politicki  neuki  menadzeri to shvacali onda, umesale u zabranjeni atar, pokusale su, da 

gradjanima omoguce da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke. Odgovor krojaca ljudskih sudbina 

iz senke je bio razoran po sudbinu ovih agencija. One su bile ubrzo kompromitovane  i 

stvoren im je od strane njih smisljeno vrlo odbojan  IMAGE u javnosti (da su to neozbiljne 

organizacije, njihovi vrlo strucni i dobronamerni  oglasi su stavljani pored oglasa vrlo 

neozbiljnih licnosti, pronosene su glasine, intrige ,danas takve organizacije vide kao agencije 

za prodaju jeftinih zenskih usluga). A npr. kada se radi o bracnim savetnicima, i njihov ugled 

u javnosti je obaran, kao i ugled  Pravoslavnog svestenika . 

   

Posledice su vremenom postajale pogubne, udruzene sa drugim vrlo opasnim uticajima:krah 

javnog morala i sistema vrednosti, kriminalizacija drustva, krah institucija pravne drzave, 

kriza obrazovanja, slabljenje mentalnog zdravlja mladih i nacije, izvitoperenost medijskih 

poruka, siromastvo, strah. Ovome treba dodatinezaposlenost, odlazak van zemlje.  

 

A kao krajnji rezultat je doslo da jako povecane stope razvoda, produzenog selibata, stope 

udovistva, drasticnog pada nataliteta.  

 

Danas su porodicni odnosi jako poremeceni u mnogim porodicama u nasoj  zemlji, na relaciji 

medju supruznicima, ili izmedju roditelja i dece, ili izmedju dece. Ucestali su fizicki obracuni, 

svadje, vecina brakova opstaje, ukoliko ne dodje do razvoda jer nemaju gde da odu, zive u 

svadjama i neizmernom stresu, mnoga deca danas fizicki ugrozavaju roditelje. Roditelji cesto 

gube autoritet u ocima dece, ne mogu da im daju vaspitanje po svojoj zelji, da ih spasu od 

pogubnih uticaja ulice, iskrivljenog sistema vrednosti, nerada, droge ,alkoholizma, 

delikvencije.i pornografije.  

 

Omladina i mladi kao bioloski najproduktivniji segment stanovnistva  su u dubokoj i slozenoj 

krizi. Bez jasne prerspektive za zaposljavanje, postoje flagrantne socijalne razlike medju 

porodicama sto se tice uslova zivota i ucenja, vecina je na ivici siromastva i bede, deli 

sadasnju krizu-strah ,apatiju u vrstu beznadja, obrazovanje je nefunkcionalno i neracionalno , 

i povrh svega politizovano i cesto korumpirano, obrazovna sredina je cesto umesto da bude 

mesto za duhovni i intelektualni procvat  mladih ljudi, upravo suprotno, vodi usvajanju 

pogresnog sistema vrednosti, razvijanju netolerancije, mlade uce bubanju umesto resavanju 

problema  ,skolska  dvorista i sredina nisu dovoljno bezbedni, tamo vlada nasilje,ucene, 

pretnje. Nema jasne perspektive za zaposljavanje i resavanje stambenih pitanja. Rezulat su 

osetno produzene studije ili nezavrsavanje studija.  

 

Sve to sa svoje strane odlaze vreme stupanja u brak, ili iako se stupi u brak zelju da se imaju 

deca, slabi i kida bracnu harmoniju i vodi razvodu. Mladi su sistematski gurani na marginu 

dogadjaja,u nerad i besperspektivnost, nocni zivot, umesto da rade ,privredjuju i zasnivaju 

svoje porodice.  

 

U tesnoj vezi sa porodicom je i zdravlje nacije koje je  lose, prema procenama zdravstvenih 

radnika koje su se mogle poslednjih godina procitati u srpskoj stampi samo 5 % gradjana je 
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zdravo, stope mortaliteta i morbiditeta su u osetnom porastu, mi smo na dnu lestvice u Evropi 

a i sire.  

 

Takvo zdravstveno stanje stanovnika ne moze favorizovati porast nataliteta.  

 

Moralna kriza na ovo takodje jako utice. Siromastvo, nezaposlenost, poremeceni odnosi u 

drustvu i medju polovima, ratovi, migracije,nepostojanje licne bezbednosti i imovinske 

sigurnosti, prisustvi nesputanih kriminalaca,  ne mogu nikako favorizovati natalitet.  

 

Mladi masovno odlaze van zemlje.  

 

To je finale prethodne politicke manipulacije porodicom, Danas je stanje gore nego li ranije  

 

Nazalost  vlastodrsci emotivno i ljubomorno  ispoljavaju  zelju da i dalje usmeravaju  

porodicne odnose po svojoj zelji.  

 

Kod nas je doslo i do instrumentalizacije erotizacije  i hedonizacije koji  su svetski rasiren 

fenomen, medjutim kod nas je drugaciji kontekst, i drugacije su posledice. Sasvim je nesto  

drugo govoriti o erotizaciji i hedonizaciji u jednoj zapadnoj, ili nekoj drugoj drzavi gde 

snazno funkcionisu institucije kao sto su: porodica i autoritet roditelja,  crkva i versko 

vaspitanje, skola i obrazovni sistem, medija i sredstva javnog komuniciranja, mreze 

savetodavaca ,pravni sistem i pravna drzava.,gde postoji kakva-takva tradicija.  Negativni 

uticaji na mlade, decu, i na druge, mogu biti korigovani povratnim uticajem roditelja, skole, 

crkve, vaspitnim emisijama sredstava javnog komuniciranja, u tim drustvima jos uvek postoji 

kakav-takav sistem moralnih vrednosti i dejstvuju institucije pravne drzave.Npr, u Belgiji je 

nedavno milion ljudi demonstriralo na ulicama u osudu lanca decije pornografije. Kod nas 

tisina.  

 

U boljoj poziciji su bili pripadnici Muslimanske vere kao sto je objasnjeno napred. Ovome 

treba dodati i cinjenicu da su Srbi bili izlozeni snaznijoj politickoj inkadraciji , i derasinizaciji 

, represiji  nego li drugi narodi bivse SFRJ. Ateizacija je kod nas bila izrazenija nego li u 

Zapadnoj Evropi. I rusenje sistema moralnih normi i tradicionalnih vrednosti.  

 

Pod plastom pracenja svetskih trendova nastale su velike stete. Treba dodati da ovakva jedna 

evolucija nije uopste dovela do oslobadjanja zene i vece ravnopravnosti  zene. Naprotiv, 

feministkinje koje  na prvi pogled bi mogle  naci svoje adute u evoluciji do koje je doslo 

poslednjih pola veka,u SFRJ , uporedjujuci sa stanjem  u prethodnoj Kraljevini Jugoslaviji,  

na kraju krajeva uvidjaju da nisu bile u pravu, i da sada zene imaju daleko manje prava nego li 

ranije. Mi se zalazemo za prava zena i njihovu ravnopravnost. Danas zena kod nas ima vrlo 

malo na rukovodecim radnim mestima, one teze dolaze do posla,  daleko ih je vise medju 

nezaposlenima, smanjeno je njihovo ucesce u javnom zivotu, njihova uloga u porodici je 

drasticno degradirana, njene obaveze nisu manje, nego li ranije. Povrh svega mora da radi na 

radnom mestu i kod kuce. U autoritarnim, ili totalitarnim rezimima, a danasnja Jugoslavija je 

totalitarna drzava,  najvise stradaju nezasticene manjine i slabiji. A to su pre svega zene, zatim 

stari i razne kategorije nemocnih osoba,izbeglice.  Zene u Jugoslaviji su danas nezasticene, 

izlozene razlicitim udarima i ucenama, prilikom zaposljavanja, na radnom mestu, od strane 

etatistickih grupacija  i razlicitih para-klanova moci 

. 

Pokazalo se da erotizacija sredine u lokalnom kontekstu , umesto u oslobadjanje zene vodi 

suprotnome, njenom orobljavanju i postvarivanju.  
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Vaspitanje dece, bilo seksulno vaspitanje  ili  celokupno vaspitanje u ovakvim uslovima je u 

vecini porodica jako otezano, a u mnogim onemoguceno. Buducnost citavih generacija je u 

pitanju. Mladi su izlozeni pogubnim uticajima droge, alkohola, izopacenih medija, nasilja.  

 

Izlaz nije u jadikovkama nego u akcijama. Prvo treba ovakvo stanje obelodaniti jer jos vlada 

konfuzija i neznanje. Vodecu ulogu u ovome preporodu porodice treba da preuzme nasa 

Pravoslavna crkva i naucnici. I opozicija ovo treba da obznani, ona nazalost o ovoj oblasti jos 

uvek cuti. To treba da ucine nezavisna medija, organizacije za zastitu ljudskih prava koje 

takodje cute.  Treba menjati zakonodavstvo,  zahtevati da Tajna policija bude stavljena pod 

kontrolu Skupstina i institucija demokratske javnosti, treba gradjane vaspitati, obucavati, dati 

rec svestenicima, psiholozima, bracnim  savetnicima.  

 

Ujedno, treba stvoriti materijalnu bazu, zaposlenje, stanove, plate, sredstva, reformisati sistem 

obrazovanja, ozdraviti moral i dusu nacije. Onda ce krenuti i natalitet i porodica ce poceti 

polako da izlazi iz krize.  

   

Porodicni odnosi su krajnje poremeceni. Takoreci nema dana a da se ne oglasi da je supruga 

zaklala muza, da je muz ubio suprugu, da je polio benzinom i spalio, o tucama i obracunima u 

porodicama, svadjama. A najcesce se to i ne sazna u siroj javnosti.  

 

Prema studiji Filozofskog fakulteta u Beogradu   od raspada  zemlje do danas  porodice su 

pretrpele neverovatne gubitke na razlicitim nivoima i u razlicitim oblastima.  

 

U svakoj trecoj porodici je zabelezen smrtni slucaj bliskog srodnika, svaka treca porodica ima 

clana koji je tesko bolestan, u 20% porodica je bilo povredjenih (prema podacima 

Republickog zavoda za zdravlje  svaki deseti krevet u bolnicama je zauzet od bolesnika  usled 

posledica traumatizama usled nesretnih slucajeva-sto je  brojka i fenomen koji zdravstveni 

radnici ne mogu da objasne kako treba ),znacajan postotak je ugrozen nasiljem na javnim 

mestima. Oko 45 % porodica je imalo smrtne ishode, 

teske bolesnike ili povredjivanja, sto je enormna cifra tvrde zdravstveni strucnjaci.Filozofskog 

fakulteta. Preko 60 % porodica se nalazi u stanju krajnjeg emotivnog soka, preko 50 %  ima 

osecaj intenzivnog straha.  

 

Porodice su uzdrmane tvrde autori studije, vrlo je visoka stopa razvoda, , produzenog celibata, 

udovistva, prisutne su svadje i obracuni dece sa roditeljima i medju supruznicima, porodice se 

raspadaju. U inostranstvo je otislo  9% a sprema se vise od pola gradjana Srbije da napusti 

zemlju.  

 

Porodica treba da bude stavljena na uvid i proucavanje naucnicima i ekspertima, i da bude 

oslobodjena . politizacije i zloupotreba. 

   

- VI.Samovoljno pritvaranje i zadrzavanje u pritvoru 

 

Zakon striktno propisuje okolnosti u kojima neko moze biti pritvoren. Nema lisenja slobode 

osim u slucajevima propisanim Ustavom i zakonima. Nezakonito pritvaranje je kaznjivo. 

Pritvoreno lice ima pravo na branioca, nije duzno nista da izjavi.  

 

1.Svaki pojedinac ima pravo na slobodu i na bezbednost svoje licnosti. Niko ne moze biti 

proizvoljno uhapsen ili pritvoren. Niko ne moze biti lisen slobode osim iz razloga i shodno 



951 

 

postupku koji je predvidjen  zakonom. 2. Svako uhapseno lice obavestava se u trenutku 

hapsenja o razlozima hapsenja kao sto se u najkracem  roku obavestava pismenim putem o 

svakoj optuzbi koja je podignuta protiv njega. 

 3. Svako lice koje je uhapseno ili pritvoreno zbog krivicnog dela bice u najkracem roku 

predato sudiji ili  nekoj drugoj vlasti zakonom ovlascenoj da vrsi sudske funkcije, i mora u 

razumnom roku da bude sudjeno ili oslobodjeno. Pritvaranje lica koja cekaju na sudjenje nije 

obavezno, ali pustanje na slobodu moze biti uslovljeno garancijama koje obezbedjuju dolazak 

lica u pitanju na pretres, kao i svim drugim radnjama  postupka a, u datom slucaju radi 

izvrsenja presude. 4. Svako lice koje je liseno slobode usled hapsenja ili pritvora ima pravo da 

podnese zalbu sudu kako bi  ovaj resavao bez odlaganja o zakonitosti pritvora i naredio 

njegovo pustanje na slobodu ako pritvor nije   zasnovan na zakonu.5. Svako lice koje je zrtva 

nezakonitog hapsenja ili pritvora ima pravo na naknadu stete.  (Sl. list SFRJ, br. 7/1971) 

 

 Takodje, Zakon o krivicnom postupku (ZKP) predvidja da se pritvor, izmedju ostalog, moze 

odrediti ako  postoji "bojazan da ce okrivljeni ponoviti krivicno delo, ili da ce dovrsiti 

pokusano krivicno delo ili da ce  izvrsiti krivicno delo kojim preti" (cl. 191. st. 2. tac. 3), sto 

kao osnov nije u suprotnosti s medjunarodnim  standardima, ali je u neskladu sa saveznim 

ustavom, koji predvidja da je pritvor dozvoljen samo ako je to   neophodno za vodjenje 

krivicnog postupka, ali ne i za zastitu javne bezbednosti. 

  

Prema Paktu o grdajanskim pravima: 1. Sa svakim licem koje je liseno slobode postupa se 

humano i sa postovanjem dostojanstva neodvojivog    od covecije licnosti.2. a) Okrivljena lica 

su, osim u izuzetnim slucajevima, odvojena od osudjenih lica i podvrgnuta posebnom   rezimu 

koji odgovara njihovom statusu neosudjivanih lica;    b) mladi okrivljeni su odvojeni od 

odraslih i o njihovim slucajevima se resava sto je moguce pre.3. Kazneni rezim obuhvata 

postupak sa osudjenicima ciji je glavni cilj njihovo popravljanje i socijalna  rehabilitacija. 

Mladi prestupnici su odvojeni od odraslih i podvrgnuti rezimu koji odgovara njihovim    

godinama i njihovom zakonskom statusu   (Sl. list SFRJ, br. 7/1971)4...  Prema PGP (cl. 10. 

st. 1) sva lica lisena slobode imaju pravo na "covecno postupanje i... postovanje urodjenog 

dostojanstva ljudske licnosti",  cime su, prema stavu Komiteta za ljudska prava, zabranjena 

sva ogranicenja koja nisu inherentna samoj    prirodi lisenja slobode, odnosno zivotu u 

zatvorenom okruzenju (Opsti komentar br. 21/44 od aprila 1992).  Tako, clan 10. ustvari 

dopunjava clan 7. PGP koji sadrzi opstu zabranu mucenja, surovog, necovecnog ili  

ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja (vidi I.4.3). 

 

 Savezni krivicni zakon odredjuje da se uciniocu krivicnog dela odredjena prava mogu oduzeti 

ili ograniciti  pri izvrsenju krivicne sankcije "samo u meri koja odgovara prirodi i sadrzini te 

sankcije" i "samo na nacin  kojim se obezbedjuje postovanje licnosti ucinioca i njegovog 

ljudskog dostojanstva" (cl. 6. KZ SRJ; vidi   mutatis mutandis cl. 6. st. 2. KZ Srbije). Takodje, 

u krivicnom postupku je zabranjeno "vredjanje licnosti i  dostojanstva okrivljenog" (cl. 201. 

st. 1. ZKP). 

 

Prema ZIKS Srbije, zatvorske vlasti su duzne da osudjene upoznaju s njihovim pravima i 

obavezama, a         "tekst... zakona i akt o kucnom redu dostupni su osudjenom za sve vreme 

izdrzavanja kazne" (cl. 51. st. 2. i   3). Ovo pravilo se shodno primenjuje i na pritvorenike, 

maloletne osudjenike, kao i lica koja se nalaze na  obaveznom psihijatrijskom lecenju (cl. 314, 

218. st. 1. i cl. 191). ZIKS Crne Gore nema odredbu o  pristupu informacijama o 

garantovanim pravima. Takodje, jugoslovenski propisi ne zahtevaju izricito da  

 obuka zatvorskog osoblja mora da obuhvati i upoznavanje s odredbama o zastiti prava 

osudjenika. 
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Prema odredbama ZIKS Srbije, nadzor nad osudjenim licima lisenim slobode vrsi uprava za 

izvrsenje  zavodskih sankcija (cl. 9. st. 1. i 346. st. 1. ZIKS Srbije). Strucnost rada "zatvorske 

bolnice, psihijatrijskog zavoda i zdravstvenih sluzbi u zavodima nadzire Ministarstvo za 

zdravlje" (cl. 353). Uz to, zakonitost  izvrsenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog 

lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi nadzire  koji je meru izrekao u prvom stepenu (cl. 

195. st. 1). Primenu mere pritvora nadzire "predsednik okruznog  suda na cijem je podrucju 

sediste zavoda u kome se izvrsava pritvor" (cl. 320; vidi takodje i cl. 205. ZKP  

 koji detaljno regulise kako se i u kojim intervalima nadzor sprovodi). Prema ZIKS Srbije, 

osudjenici imaju  pravo "da se bez prisustva zaposlenih i postavljenih lica u zavodu prituze 

ovlascenom licu koje nadzire rad  zavoda" (cl. 103. st. 4). U Crnoj Gori kontrolu zakonitosti 

izvrsenja kazne zatvora, maloletnickog zatvora i  mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog 

lecenja vrsi Ministarstvo pravde (cl. 21, 69, 82. ZIKS Crne  Gore). Nadzor nad izvrsavanjem 

vaspitne mere vrsi organ starateljstva, dok sud koji ju je izrekao vrsi  kontrolu zakonitosti 

izvrsenja (cl. 113). 

 

 Pravo zalbe osudjenih lica na uslove pod kojima izdrzavaju kaznu je veoma ograniceno i 

nedovoljno  precizno regulisano. Prema ZIKS Srbije, osudjeni ima pravo prituzbe upravniku 

"zbog povrede prava ili  drugih nepravilnosti" (cl. 103. st. 1), a ako ne dobije odgovor ili nije 

njime zadovoljan moze podneti pismenu  predstavku direktoru Uprave" (st. 3).fn27 Na zalost, 

srpski zakon ne propisuje rok u kome direktor uprave mora ispitati prituzbu. ZIKS Crne Gore 

sadrzi jos nepovoljnije resenje prema kome osudjeni ima  samo "pravo prituzbe starjesini 

organizacije" (cl. 34. st. 2), bez naznacenja roka za odgovor i bez prava  daljeg prava zalbe. 

Prema ZIKS Srbije sve pomenuto vazi i za pritvorenike (cl. 314), maloletne osudjenike    koji 

se nalaze u zavodu ili maloletnickom zatvoru (cl. 218. st. 1), kao i za lica na obaveznom 

psihijatrijskom      lecenju (cl. 191). Nasuprot tome, ZIKS Crne Gore ne sadrzi odredbe o 

pravu prituzbe ovih lica. 

 

Prema PGP, osnovni cilj postupanja s osudjenicima treba da bude   njihovo prevaspitavanje i 

drustvena reintegracija. Prema KZ SRJ, svrha kaznjavanja je "sprecavanje    ucinioca da cini 

krivicna dela i njegovo prevaspitavanje ... vaspitni uticaj na druge da ne cine krivicna dela ..  

jacanje morala i uticaj na razvijanje drustvene odgovornosti i discipline gradjana".  

 

U praksi je u 1999 godini doslo do ucestalih nezaonitih lisavanja slobode i drugih prekrsaja 

ovih zakona. 

 

Narocito se stanje pogorsalo usled rata. 

 

Dalje ce se izneti podaci o nekim osobama koje su na nezakonit nacin bile privedene i 

zadrzavane u zatvorima .Zelimo da saopstimo da je ovo samo mali broj, da je to vidljivi delic 

ledenog brega, da se za ogromnu vecinu prekrsaja zakona nikada i ne sazna. 

 

U januaru 1999 godine  je bilo uhapseno nekoliko clanova Studentskog pokreta Otpora bez da 

su za to postojali zakonski razlozi. Iz stampe se saznalo da su Zoran Vasic i Vesna Bozic 

funkcioneri ICN pusteni 12 februara iz pritvora gde su ostali dva dana. zato sto su se u  okviru 

zakonom dozvoljenog suprotstavljali nacionalizaciji ICN. 

 

Kao sto je napred navedeno, pozivajuci se na podatke HOS-donošenje Uredbe o proglašenju 

ratnog stanja 24. aprila 1999. od strane Savezne vlade ustanovljena je mogućnost donošenja 

niza uredbi kojima su ograniĉene slobode i prava graĊana .Već 4. aprila 1999.(Sluţbeni list 
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SRJ, br. 21/99) doneta je Uredba o primenjivanju zakona o kriviĉnom postupku (ZKP) za 

vreme ratnog stanja. Odredbe kojima se menja vaţeći ZKP, a kojima se direktno ograniĉavaju 

slobode i prava graĊana predviĊena tim zakonom i ustavima odnose se na vreme trajanja i 

organe koji mogu odrediti pritvor, kao i na ovlašćenja "nadleţnih organa". 

 

Odredbom ĉlana 8, stav 2. navedene Uredbe propisano je da pritvor koji odredi istraţni sudija, 

javni ili drţavni tuţilac ili organ unutrašnjih poslova moţe trajati do 30 dana. Ovom izmenom 

organu unutrašnjih poslova (OUP) daje se ovlašćenje da lice moţe drţati u pritvoru 30 dana, a 

da pritom ne postoji nikakav akt istraţnog sudije, javnog ili drţavnog tuţioca kojim bi se 

uopšte inicirao bilo kakav kriviĉni postupak protiv tog lica. Ovim ĉlanom izmenjen je ĉlan 

196, st. 3. ZKP-a, kojim je propisano da pritvor koji je odredio OUP moţe trajati najduţe 3 

dana od ĉasa lišenja slobode. Nadalje, odredbom ĉl. 8, st. 3. Uredbe propisano je da pritvor 

koji odrede organi iz st. 2. ovog ĉlana Veće prvostepenog suda (ĉl. 23, st. 6. ZKP-a) moţe 

produţiti još do 3 meseca. O produţenju pritvora još do narednih 5 meseci odluĉuje Veće 

neposredno višeg suda. Imajući u vidu navedene ĉlanove zakljuĉuje se da se lice moţe drţati 

u pritvoru ukupno 9 meseci do podizanja optuţnog akta ili pak do odustajanja od daljeg 

kriviĉnog gonjenja. Ovim ĉlanom izmenjen je ĉlan 197. ZKP-a kojim je ukupno trajanje 

pritvora u istraţnom postupku ograniĉeno na 6 meseci. 

 

Zapoĉeti trend "podzakonskog" ograniĉavanja prava i sloboda graĊana nastavlja se 

donošenjem niza uredbi Milana Milutinovića,predsednika Republike Srbije, objavljenih u 

Sluţbenom glasniku RS br. 17/99 od 07. aprila 1999.  

 

 Odredbom ĉlana 3. Uredbe o unutrašnjim poslovima za vreme ratnog stanja propisano je da 

"kada to zahtevaju razlozi odbrane Republike,ministar moţe licu koje predstavlja opasnost za 

bezbednost Republike svojim rešenjem izreći zaštitnu meru upućivanja na boravak u 

odreĊeno mesto. Mera iz st. 1. ovog ĉlana traje dok postoje razlozi zbog kojih je izreĉena, a 

najduţe 60 dana. Posle tog roka takvo lice se predaje u nadleţnost pravosudnih organa". 

 

Odredbom ĉlana 4. ove Uredbe predviĊeno je da ovlašćena lica MUP-a mogu iz razloga 

bezbednosti i bez rešenja o pretresanju izvršiti pretresanje lica prilikom privoĊenja, 

zadrţavanja ili lišenja slobode. Bez rešenja o pretresu ovlašćena sluţbena lica mogu vršiti 

pretresanje lica, njihovih stvari, vozila i prostorija u cilju provere da li ta lica neovlašćeno 

poseduju oruţje, municiju, eksploziv i druge stvari podobne za napad ili vršenje diverzije, 

robu koja je u posebnom reţimu za vreme ratnog stanja, kao i propagandni materijal 

neprijateljske sadrţine. 

 

Iako je ratno stanje ukinuto ostale su prakse, ali je dobro poznato da su ceste zloupotrebe 

postojale i ranijih godina. Dakle, ne radi se ni o kakvoj novini, mada su sada zloupotrebe 

otvorenije i drasticnije. 

 

 PrivoĊenjem na informativne razgovore, bezrazloţnim zadrţavanjem u policijskim 

stanicama, otimanjem propagandnog materijala i drugim vidovima ograniĉavanja i 

uskraćivanja osnovnih prava graĊana od strane upravnih organa i policije graĊanstvu se sve 

više "uteruje" graĊanska poslušnost, odnosno, podaništvo reţimu. 

 

1 jula policija privela 4 clana LSV u Novom Sadu zato sto su pozivali na miting. 7 avgusta 

pritvoren radnik IBM strajkac. 12 oktobra priveden Nenad Canak u Novom Sadu za vreme 

protesta, Bozidar Spasic bivsi funkcioner  SDB  pritvoren oktobra meseca zbog odavanja 

sluzbene tajne.  
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Policija u Ĉaĉku privela je na informativni razgovor 27. juna 1999. Simu Stokića, ĉlana 

opozicione stranke Nova Srbija, zbog posedovanja plakata za miting Saveza za promene u 

Ĉaĉku. On je u policijskoj stanici proveo tri sata, nakon ĉega je pušten.  

 

Iako smo napred navodili neke od ovih podataka, sada ih ponavljamo radi ove svrhe i da 

olaksamo citaocu proucavanje podataka. :Ĉaĉanska policija je 13. jula 1999. na osnovi 

usmene zabrane uklonila punkt Saveza za promene, na kome su graĊani potpisivali peticiju za 

smenu predsednika SR Jugoslavije, a koji se nalazio na centralnom trgu u Ĉaĉku. Policajci su 

svoj postupak obrazloţili strahom od moguće reakcije graĊana koji se ne slaţu sa zahtevima 

Saveza za promene. Policija je dozvolila da se potpisivanje peticije nastavi u holu Doma 

kulture. Policijaci su, takoĊe, na informativni razgovor priveli Dragana Kovaĉevića, direktora 

Doma kulture, Stojana Markovića, direktora Informativno-izdavaĉkog preduzeća Ĉaĉanski 

glas, i Zorana Ćulafića, dopisnika Radija Slobodna Evropa. Od Ćulafića je policija oduzela 

traku sa tonskim zapisom razgovora izmeĊu naĉelnika policije i jednog policajca.  

 

Jake policijske snage su pendrecima, vodenim topovima i bornim kolima nasrnule na mirne 

demonstrante Saveza za promene na mitingu odrţanom 29. septembra; prema prvim 

izveštajima bilo je oko šestdeset povreĊenih i desetine uhapšenih demonstranata (prema listu 

Promene, 30. septembar 1999). 

 

Melita Sudţum, Predrag Selaković, Branko Arsenijević i Radiša Pavlović – ĉlanovi 

valjevskog GraĊanskog pokreta otpora – privedeni su 4. oktobra 1999. ispred valjevskog 

Okruţnog suda, u kojem je tada trebalo da se rešava o zahtevu da se pokretaĉu graĊanskih 

protesta u Valjevu Bogoljubu Arsenijeviću Makiju omogući leĉenje u bolnici u tom gradu. 

Policija je saopštila da je ĉetvoro graĊana privedeno zato što su pokušali da organizuju 

neprijavljeno protestno okupljanje (prema Veĉernjim novostima, 5. oktobar 1999). 

 

Policija je 13. oktobra 1999, oko 19.30 ĉasova, uhapsila dva demonstranta koji su se nalazili u 

protestnoj koloni koja se sa Slavije kretala ka Trgu Republike. Prema reĉima predsednika 

Skupštine opštine Ĉukarica Zorana Alimpića, policija je "nasrnula na demonstrante u 

Njegoševoj ulici, kada su oni, zbog uskog trotoara, sišli na ulicu. Nakon jednog koškanja 

policija je privela dva mladića i odvezla ih u nepoznatom pravcu". Alimpić je rekao da se 

jedan od privedenih zove Zdravko Radojĉić, a da je drugi – ĉije ime ne zna – 

Aktivisti studentske organizacije "Otpor" privedeni su u policijsku stanicu u Kragujevcu 20. 

oktobra 1999, a pušteni su sat i po nakon privoĊenja. Jedan od aktivista, Zoran Matović, 

izjavio je da su mu stavljene lisice na ruke prilikom hapšenja u centru grada i da je u 

policijskim kolima bio tuĉen, odnosno da je dobio nekoliko udaraca u glavu nakon što je na 

pitanje "Ĉemu sluţi kanta sa likom Slobodana Miloševića na njoj i bajzbol palica" odgovorio 

da palica sluţi da graĊani njome udaraju po liku Slobodana Miloševića na kanti, jer je on za 

sve kriv (prema Danasu, 21. oktobar 1999). 

 

Milosava Vasića, predsednika Nezavisnog sindikata policajaca Srbije, 22. oktobra 1999. 

godine, dvadesetak policajaca SUP-a Uţice je nakon upada u prostorije Opštinskog odbora 

DS-a, privelo na informativni razgovor zbog "sumnje da se laţno predstavlja kao policajac", i 

radi saznanja "ko ga je i zbog ĉega poslao u Uţice" (prema Glasu, 23. oktobar 1999). 

 

Policajac u civilu priveo je 25. oktobra 1999. Svetozara Fišića, predsednika Opštinskog 

odbora Demokratske stranke Prizrena, koji je na Terazijama u Beogradu delio bilten Saveza 

za promene Promene. Tom prilikom zaplenjeno je 492 primeraka biltena. Fišić je iz stanice 
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policije Stari Grad pušten posle jednoĉasovnog "informativnog razgovora" (prema Glasu, 26. 

oktobar 1999.) 

 

ĐorĊe Vuĉićević, aktivista "Otpora" i student Tehnološkog fakulteta, uhapšen je 1. novembra 

1999. dok je ispred studentskog doma na Karaburmi delio letke za studentsko okupljanje na 

platou ispred Filozofskog fakulteta. ObezbeĊenje Doma ga nije pustilo da letke podeli unutra, 

ali ga je zadrţalo na portirnici i pozvalo policiju koja ga je uhapsila (prema Glasu, 3. 

novembar 1999.) 

 

Teodora Tabaĉki, Marina Glišić, Dragana Milenković i Nikola Vasiljević – ĉlanovi studentske 

organizacije "Otpor" – uhapšeni su u noći izmeĊu 3. i 4. novembra 1998. tokom pisanja 

grafita "Otpora". Deţurni sudija Slobodan Milošević odredio im je pritvor "zbog pruţanja 

graĊanskog otpora legalno izabranoj vlasti". Nakon manje od 20 sati, Ţeljko Munjiza, gradski 

sudija za prekršaje, osudio je sve uhapšene na po 10 dana zatvora i poslao ih odmah na 

izdrţavanje kazne. Posete osuĊenima bile su dozvoljene samo roditeljima 

(prema Danasu, 9. novembar 1998). 

 

Boban Miletić, pisac aforizama objavljenih u knjizi pod naslovom Srbijo, majko, plaĉi, 

uhapšen je 15. januara 1999. Policija ga je tri dana kasnije predala okruţnom javnom tuţiocu, 

uz kriviĉnu prijavu da je poĉinio kriviĉno delo iz ĉlana 157. Kriviĉnog zakona SRJ (izlaganje 

poruzi drţave i predsednika). Nakon toga je istraţni sudija u Zajeĉaru doneo rešenje o 

sprovoĊenju istrage i odredio pritvor od 30 dana. 

 

Veljko Dimitrijević, ĉlan Kluba mladih socijaldemokrata, osuĊen je na sedam dana zatvora 

zbog remećenja javnog reda i mira, a ostalih deset meĊu kojima je i Slobodan Orlić, 

potpredsednik stranke, osloboĊeni su zbog nedostatka dokaza i pušteni na slobodu, posle 18 

ĉasova provedenih u pritvoru. Njima je stavljeno na teret "da su se drsko ponašali na trotoaru i 

krećući se kolovozom remetili saobraćaj,zbog ĉega su vozaĉi negodovali" (prema Danasu, 1. 

oktobar 1999). 

 

Vladimira Nikolića, direktora marketinga Direkcije za gradsko graĊevinsko zemljište u 

Beogradu i donedavnog pripadnika Sluţbe drţavne bezbednosti, uhapsili su 1. oktobra 1999. 

pripadnici te sluţbe.. Protiv njega se pred Okruţmim sudom u Beogradu vodi postupak zbog 

kriviĉnog dela odavanja sluţbene tajne. 

 

Svetozar Raković, odgovorni urednik lista Sindikalni poverenik, pretuĉen je poĉetkom 

oktobra 1999, potom priveden i na kraju osuĊen na kaznu od 30 dana zatvora, koju izdrţava u 

Padinskoj skeli. U saopštenju SZP-a navodi se da su Rakovića prilikom povratka sa protesta 

napali policajci i da ga je jedan od njih udario u glavu, usled ĉega je on izgubio svest. 

Nastavili su da ga tuku tako onesvešćenog, zatim 

ga odvukli u kombi, odvezli u sedište gradske policije u Ulici 29. novembra, da bi ga sutradan 

u polusvesnom stanju bio osuĊen(prema Glasu javnosti, 7. oktobar 1999)  

 

Bogoljub Arsenijevuć Maki, voĊa GraĊanskog otpora iz Valjeva, uhapšen je 17. avgusta 

1999. u Beogradu, ispred sedišta Pokreta za demokratsku Srbiju. Opštinsko javno tuţilaštvo u 

Valjevu tereti Arsenijavića da je 12. jula 1999, na "Mitingu protiv vlasti", poĉinio sledeća 

kriviĉna dela: uĉestvovanje u skupini koja spreĉava sluţbeno lice u vršenju sluţbene radnje, 

pozivanje na otpor i spreĉavanje sluţbenog lica u vršenju sluţbene radnje, što se svrstava u 

kriviĉna dela protiv javnog reda i mira. Za te je prestupe predviĊena kazna od jedne do deset 

godina zatvora. Istraţni sudija je odredio Arsenijeviću jednomeseĉni pritvor, a 15. novembra 
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1999. doneta je prvostepena presuda od 3 godine zatvora, što je maksimalna kazna za delo 

koje mu se stavlja na teret 

 

Desi Trevisan, novinarki britanskog dnevnika Times, drţavljaninu Velike Britanije, 

beogradski sudija za prekršaje Slobodan Milošević je 1. novembra 1999. godine izrekao 

kaznu zatvora u trajanju od deset dana zato što u pasošu nije imala overen ulazak u zemlju. 

kojkom prilikom je nezakonito pritvorena. 

 

 

 - VI.Sloboda govora i stampe 

 

1.Uvod. 

 

Prema clanu  19. PGP:  1. Niko ne moze biti uznemiravan zbog svojih misljenja.  2. Svako 

lice ima pravo na slobodu izrazavanja; ovo pravo bez obzira na granice, podrazumeva slobodu    

iznalazenja, primanja i sirenja informacija i ideja svih vrsta, u usmenom, pismenom, 

stampanom ili     umetnickom obliku, ili na bilo koji drugi nacin po slobodnom izboru.   3. 

Ostvarivanje sloboda predvidjenih u tacki 2. ovog clana obuhvata posebne duznosti i 

odgovornosti. Sledstveno tome, ono moze biti podvrgnuto izvesnim ogranicenjima koja 

moraju, medjutim, biti izricito odredjena zakonom, a potrebna su iz razloga: 

        a) postovanja prava ili ugleda drugih lica; 

        b) zastite drzavne bezbednosti, javnog reda, javnog zdravlja ili morala. 

        (Sl. list SFRJ, br. 7/1971) 

 

Prema BCLJP: 

 

"-sa druge strane, za razliku od medjunarodnih dokumenata, sloboda stampe i drugih 

masovnih medija  regulisana je u ustavnom sistemu SRJ usvajanjem odvojenih pravila, u sva 

tri ustava. Tako, prema Ustavu  SRJ, koji tri clana posvecuje stampi (cl. 36, 37. i 38), pored 

zastite slobode stampe ("Jamci se sloboda  stampe i drugih vidova javnog obavestavanja." cl. 

36. st. 1 Ustava SRJ) priznaju se i pravo gradjana da  ucestvuju u radu medija kako bi u njima 

objavljivali svoja misljenja, kao i pravo na slobodno osnivanje  stampe i drugih javnih medija, 

s izuzetkom radija i televizije, cije se osnivanje regulise zakonom. Prava na   odgovor, 

ispravku i naknadu stete nastale zbog objavljivanja netacnog saopstenja takode su 

garantovana   (cl. 37. Ustava SRJ). Iako sadrzi zabranu cenzure, Ustav SRJ predvidja 

okolnosti pod kojima moze doci   do ogranicavanja rada medija (cl. 38): 

 

  Zabranjena je cenzura stampe i drugih sredstava javnog obavestavanja.  Niko ne moze 

spreciti rasturanje stampe i sirenje drugih obavestenja, osim ako se odlukom suda utvrdi da   

se njima poziva na nasilno rusenje ustavnog poretka, narusavanje teritorijalne celokupnosti 

Savezne    Republike Jugoslavije, krsenje zajamcenih sloboda i prava coveka i gradjanina, ili 

izaziva nacionalna, rasna   ili verska netrpeljivost i mrznja. 

 

Ustav Srbije slobodi stampe posvecuje samo jedan clan (cl. 46) koji ovu oblast regulise na isti  

        nacin kao navedene odredbe ustava SRJ i Crne Gore, uz sledece, ali veoma znacajne, 

razlike: 

 

        - ne garantuje se pravo na odgovor, vec samo pravo na ispravku i naknadu stete; 
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        - kod nabrajanja ogranicenja slobode informisanja dodaje se da "niko ne moze sprecavati 

rasturanje stampe  i sirenje drugih obavestenja... osim ako se njima izaziva i podstice 

nacionalna, rasna ili verska netrpeljivost i    mrznja" (kurziv nas, cl. 46. st. 6. Ustava Srbije). 

 

        Dakle, ogranicenje je moguce ne samo ako se preko stampe izaziva (kako je prema 

Ustavu SRJ i Ustavu  Crne Gore), vec i ako se podstice nacionalna, rasna ili verska 

netrpeljivost i mrznja. "  

        - prema Ustavu Srbije, postoji izricita obaveza medija koji se finansiraju iz javnih 

prihoda da "blagovremeno i nepristrasno obavestavaju javnost" (cl. 46. st. 7). 

 

Prema BCLJP-moze se reci da su, opste uzev, jugoslovenske ustavne odredbe o slobodi 

izrazavanja u skladu s  medjunarodnim standardima. Medjutim, problem je u tome sto 

jugoslovenski ustavi ne prate medjunarodne     standarde, kojima se garantuju slobode 

"trazenja" i "primanja" informacija bez obzira na granice i medijum     njihovog prenosenja 

(up. Opsti komentar Komiteta za ljudska prava, br. 10(19) od 27. jula 1983, st. 2). Cak iako bi 

se prihvatilo da je "primanje" informacija uglavnom uspesno regulisano putem garantovanja   

slobode medija, ostaje otvoreno pitanje slobode trazenja informacija od drzavnih organa. Taj 

se nedostatak    veoma oseca u praksi, i to upravo najvise u radu novinara kojima drzavni 

organi mogu proizvoljno da    uskracuju informacije i pravo na izvestavanje o pojedinim 

dogadjajima. 

 

Medjutim doslo je do ogranicenja slobode medija novim propisima  u Republici Srbiji 

donetim krajem 1998. godine    U poslednjem tromesecju 1998. godine doslo je do bitnog 

pogorsanja polozaja medija u Srbiji. U oktobru   1998. godine, u trenutku kada je pretila 

oruzana intervencija NATO pakta u vezi s krizom na Kosovu,     vlada Srbije je donela uredbu 

kojom je bitno ogranicena sloboda informisanja, a nedugo posle toga je  usvojen i novi, 

veoma restriktivni, Zakon o informisanju. 

 

Pocetkom oktobra 1998. godine, u vreme kada je pretila oruzana intervencija snaga NATO u 

vezi s krizom na Kosovu, predstavnici vlade Srbije, potpredsednik Milovan Bojic i ministar za 

informisanje  Aleksandar Vucic, imali su sastanak s predstavnicima medija, na kome su neka 

glasila optuzili za izdaju  drzavnih interesa i propagandu u korist Zapada. Predstavnicima 

elektronskih medija usmeno je zabranjeno  reemitovanje programa stranih radio i TV stanica 

na srpskom jeziku (Glasa Amerike, Radija Slobodna  Evropa, Dojce vele (Deutsche Welle), 

BBC i dr), uz reci da ce vlada uskoro o tome doneti i formalnu odluku.fn31 Zatim je 8. 

oktobra 1998. vlada Srbije donela Uredbu o posebnim merama u uslovima  pretnji oruzanim 

napadima NATO pakta nasoj zemlji (Sl. glasnik RS, br. 35/1998-881) 

 

Uredba propisuje da mediji imaju duznost da "deluju u skladu sa pravima i duznostima 

gradjana da cuvaju  teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Republike Srbije i 

Savezne Republike Jugoslavije" (cl. 7).  Takodje, zabranjeno je: preuzimanje i emitovanje 

delova programa, odnosno programa i tekstova stranih sredstava informisanja     kojima se 

deluje protiv interesa nase zemlje, siri strah, panika i defetizam ili kojima se negativno utice 

na    spremnost gradjana za ocuvanje integriteta Republike Srbije i Savezne Republike 

Jugoslavije. (cl. 8. st. 1).Dalje je medijima u Srbiji zabranjeno da i sami "sire defetizam i 

deluju suprotno zakljuccima Savezne  skupstine i Narodne skupstine Republike Srbije" te im 

je nalozeno "da se svojim programskim sadrzajima  suprotstave takvom delovanju drugih 

sredstava javnog informisanja" (cl. 8. st. 2). Za krsenje ovih odredbi sankcija je bila 

privremena zabrana rada i oduzimanje sredstava za rad. U slucaju kada vlada oceni da glasilo 

ne postuje duznost medija da "cuvaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost", bilo je  
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predvidjeno da ce ga Ministarstvo za informacije prvo opomenuti, a tek po ponovljenom 

prekrsaju ce biti   primenjena pomenuta sankcija (cl. 9. i 10). Postojala je mogucnost zalbe na 

resenje o privremenoj zabrani  rada, ali ona nije odlagala njegovo izvrsenje (cl. 11). 

 

Prema BCLJP-uredba predstavlja drasticno krsenje slobode izrazavanja i stampe, garantovane 

jugoslovenskim ustavima i   medjunarodnim standardima. Ona ne predstavlja dozvoljenu 

derogaciju u vreme ratnog stanja ili stanja    neposredne ratne opasnosti predvidjenu clanom 

4. PGP, jer takvo stanje, i pored moguce oruzane  intervencije NATO, nikada nije proglaseno. 

 

 Prema clanu 46. Ustava Srbije, zabranjena je cenzura stampe, a rasturanje pojedinih brojeva 

stampe ili  sirenje pojedinih konkretnih informacija moze se zabraniti samo odlukom suda u 

Ustavom odredjenim  slucajevima. Medjutim, Ustav ne dozvoljava mogucnost da se, bilo 

trajno bilo privremeno, zabrani rad  odredjenom mediju. Oduzimanje sredstava za rad, kao 

prateca sankcija, takodje predstavlja neustavno ogranicenje slobode medija. Na kraju, o 

zabrani rada odlucuje Ministarstvo za informacije, a Ustav   predvidja da o zabrani uvek 

odlucuje sud. 

 

 Obaveza medija da "cuvaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost" zemlje (cl. 7. 

Uredbe) je krajnje   nejasna (vague) i omogucava arbitrernu primenu. Clan 8. Uredbe, kojim 

je zabranjeno reemitovanje stranih   programa "kojima se siri strah, panika i defetizam" kao i 

emitovanje takvih sopstvenih programa, takodje   predstavlja krsenje Ustava i medjunarodnih 

standarda. Ocena da li neki program "siri defetizam" ostavljena     je slobodnoj proceni 

Ministarstva za informisanje, jer Uredba ne postavlja nikakve kriterijume na osnovu     kojih 

bi se takva odluka donela. Osim toga, zabrana reemitovanja nekog programa unapred, bez 

obzira na   njegov sadrzaj, predstavlja prethodnu cenzuru, sto je nadrasticnije krsenje slobode 

stampe. 

 

Dvadesetog oktobra 1998. godine, po   hitnom postupku je donet novi Zakon o javnom 

informisanju Srbije (Sl. glasnik RS, br. 36/1998-890). Sve   do dva dana pred usvajanje tekst 

zakona nije bio poznat javnosti. Novi zakon sadrzi niz odredbi koje  predstavljaju drasticno 

krsenje slobode stampe, posebno u pogledu pre-krsajnog postupka protiv medija, visine 

zaprecenih kazni i zabrane reemitovanja stranih programa na srpskom jeziku. Odredbe o 

prekrsajnom postupku predvidjaju da se o odgovornosti medija za krsenje Zakona mora    

odluciti u roku od 48 sati, a da odluku donose sudije za prekrsaje. Kada neko lice podnese 

prekrsajnu  prijavu protiv glasila, sudija za prekrsaje mora u roku od 24 sata zakazati usmeni 

pretres, a u roku od 24  sata od trenutka odrzavanja pretresa mora da donese odluku (cl. 72). 

Pri tom, Zakon predvidja da okrivljeno lice (to mogu biti izdavac, osnivac, odgovorno lice 

osnivaca ili izdavaca i odgovorni urednik     glasila, cl. 67) mora da dokaze istinitost 

objavljenih tvrdnji, cime se grubo krsi pretpostavka nevinosti (cl. 72. st. 5). Dobrovoljna 

isplata izrecene kazne moguca je u roku od 24 sata od trenutka donosenja      osudjujuce 

odluke, a ako ona izostane, pristupa se prinudnoj naplati plenidbom novca s racuna, a ako na   

racunu nema dovoljno novca vrsi se plenidba osnovnih sredstava medija ili pokretnih i 

nepokretnih stvari  osudjenog lica, koje se moraju prodati na javnoj licitaciji u roku od 7 dana 

(cl. 73-74).    Ovako kratki rokovi za vodjenje postupka ugrozavaju pravo na pravicno 

sudjenje garantovano clanom 14.    PGP, kao i ustavima Srbije i SRJ (cl. 23-24. Ustava Srbije, 

cl. 27. i 29. Ustava SRJ). Takodje, Zakon   uspostavlja pretpostavku krivice koju su okrivljeni 

duzni da obore dokazujuci istinitost objavljenih     informacija, i to samo u roku od 48 sati. Uz 

to, ne pravi se razlika izmedju objavljenih cinjenica i stavova,    cime se okrivljeni prisiljava 

da dokazuje istinitost vrednosnih sudova, sto je u suprotnosti s praksom    Evropskog suda za 

ljudska prava (vidi odluku Lingens protiv Austrije, A 103, 1986, st. 46). 
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 Zakon predvidja izuzetno visoke kazne za prekrsaje u oblasti medija. Fizicko lice (npr. 

odgovorni urednik)   moze biti novcano kaznjeno sa 400.000, a pravno lice sa 800.000 dinara. 

Prekrsaji su, za razliku od   krivicnih dela, najblazi oblik protivpravnog ponasanja, medjutim, 

prekrsajne kazne koje Zakon predvidja su  vise od novcanih kazni predvidjenih KZ SRJ, gde 

se za neka dela moze izreci kazna do 200.000 dinara (cl.  39. st. 1. KZ SRJ). Ovako visoke 

kazne predstavljaju neproporcionalno ogranicenje slobode izrazavanja,  jer kazna mora da 

bude srazmerna steti koja je naneta prekrsajem (vidi odluku Evropskog suda za ljudska   prava 

u slucaju Tolstoy Miloslavsky protiv Ujedinjenog Kraljevstva, A 323, 1995, st. 49). Posto 

prekrsaj     podrazumeva manju stetu po drustveni interes nego krivicno delo, ne moze se za 

njega predvideti     neuporedivo visa kazna. Uz to, kod sudjenja za krivicna dela bi vazile 

uobicajene garancije krivicnog     postupka, koje u potpunosti izostaju u postupku koji 

predvidja Zakon o informisanju. Zbog toga se moze   zakljuciti da ove odredbe Zakona 

predstavljaju nedozvoljeno ogranicenje slobode izrazavanja. 

 

 Zakon o javnom informisanju, sledeci Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnji 

oruzanim napadom,  sadrzi i zabranu reemitovanja stranih programa "politicko-propagandnog 

sadrzaja" (cl. 27). Zakon sadrzi   precizniju formulaciju ove zabrane od Uredbe. Zabranjeno je 

reemitovanje programa koje proizvode  radiodifuzne organizacije ciji su osnivaci strane vlade 

ili njihove organizacije, koji se emituju na srpskom    jeziku ili jeziku nacionalnih manjina u 

Srbiji i koji su "politicko-propagandnog sadrzaja". Uz to, ostavljena je     mogucnost da 

reemitovanje bude dozvoljeno u slucaju tzv. diplomatskog reciprociteta (onog koji je utvrdjen    

medjunarodnim ugovorom). Medjutim, i pored izmena, ovakva odredba je neustavna i 

suprotna    medjunarodnim standardima. 

 

Najveci problemi sa slobodom informisanja u Jugoslaviji i Srbiji javljaju se u oblasti 

osnivanja i rada  elektronskih medija. Propisi o osnivanju, pocetku rada i samog rada 

elektronskih medija u Jugoslaviji nalaze  se rasuti u vecem broju saveznih i republickih 

zakona i podzakonskih akata. Ovi propisi su cesto  neuskladjeni ili protivrecni i stvorili su 

situaciju u kojoj je prakticno nemoguce osnovati i voditi privatnu  radio-televizijsku stanicu 

na zakonit nacin. Pravni problemi s kojima se susrecu privatne radio-televizijske    stanice su 

gotovo u potpunosti vezani za primenu propisa iz oblasti telekomunikacionog prava (zakoni o 

radio televiziji i zakoni o sistemu veza), dok je s propisima koji direktno regulisu sam rad 

medija (zakoni o    informisanju) do donosenja novog zakona bilo manje problema. Uz to, 

treba istaci da propisi koji regulisu     rad elektronskih medija u SRJ, a posebno u Srbiji, daju 

velika ovlascenja drzavnoj radio-televiziji (javnom     radiodifuznom preduzecu), koja 

prakticno ima odresene ruke u koriscenju radio-frekvencija. Sto se tice    Crne Gore, njeno 

zakonodavstvo u ovoj oblasti je mnogo uskladjenije s medjunarodnim standardima, posto     

su u izradi crnogorskog Zakona o javnom informisanju 1998. godine (Sl list RCG, br. 4/1998-

3) ucestvovali  i strucnjaci OEBS. Zbog toga ce analiza koja sledi biti ogranicena na probleme 

osnivanja radio-televizijskih stanica u Srbiji. 

 

        Prema postojecim propisima, da bi se osnovala i postavila u operativno stanje jedna 

radio-televizijska stanica u Srbiji, potrebno je preduzeti sledece korake: 

 - podneti zahtev i dobiti od vlade Srbije na koriscenje radio frekvenciju za emitovanje RTV 

programa na odredjenom podrucju, u skladu sa clanom 4. Zakona o radio televiziji (Sl. 

glasnik RS, br. 48/1991-1995); 

   - osnovati preduzece za obavljanje delatnosti emitovanja radio i TV programa - prilikom 

registracije takvog     preduzeca u skladu sa clanom 3. Zakona o radio televiziji Srbije i 
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praksom registarskih sudova potrebno je   registarskom sudu dostaviti dokaz da je preduzece 

koje se osniva dobilo na koriscenje radio-frekvenciju; 

- pribaviti dozvolu za nabavku i rad radio stanice (radio ili TV predajnika), prema clanovima 

68. do 79.  saveznog Zakona o sistemima veza (Sl. list SFRJ, br. 41/1988-1137), i prema 

Pravilniku o podacima i    dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za 

radio stanicu (Sl. list SFRJ, br. 22/1991-413); 

- odlukom preduzeca za emitovanje RTV programa osnovati javno glasilo u skladu sa 

saveznim i republickim zakonima o javnom informisanju. 

 - upisati osnovano javno glasila u registar koji se vodi kod Ministarstva za informacije Srbije, 

u skladu sa   odredbama Zakona o javnom informisanju Srbije (Sl. glasnik RS, 19/91-

633),fn32 kao i u skladu s Uputstvom za upis radiodifuznih organizacija u registar sredstava 

javnog informisanja. 

 

Zahtev za dodelu radio-frekvencije podnosi se vladi    Srbije (cl. 4. Zakona o radio televiziji 

Srbije), koja je duzna da jednom godisnje raspise konkurs za dodelu    radio-frekvencija (cl. 

7). Medjutim, vlada Srbije od 1993. godine nije raspisala nijedan konkurs za dodelu    radio-

frekvencija, cime je prekrsila izricitu zakonsku obavezu i onemogucila da privatne radio i 

televizijske stanice dobiju radio-frekvencije preko konkursa. Medutim, postoji jos jedan nacin 

dobijanja     radio-frekvencija: drzavnoj radio televiziji se radio-frekvencije mogu dodeliti na 

koriscenje i bez javnog    konkursa (cl. 6), a ona, s druge strane, moze ugovorno da ustupi 

frekvencije koje je dobila na koriscenje    drugim radiodifuznim organizacijama (cl. 15). Tim 

zaobilaznim putem se dodela radio-frekvencija u praksi     "preselila" iz vlade Srbije u Radio-

televiziju Srbije (RTS), i to tako da drzavna televizija moze da bira kome ce ugovorno ustupiti 

frekvenciju, a kome ne. Posto je televizija pod kontrolom vladajuce stranke, jasno je  da ovo 

stvara mogucnost da se frekvencije daju bez drustvene i pravne kontrole, po kriterijumu 

politicke     podobnosti i bliskosti s vlascu. 

 

Zbog svega navedenog moze se zakljuciti da je praksa dodele frekvencija u Jugoslaviji u 

suprotnosti s  medjunarodnim standardima, narocito s onima iz EKPS, koji nalazu da su jedini 

dozvoljeni kriterijum za  dodelu frekvencija tehnicki uslovi i da se ovo ovlascenje ne sme 

koristiti na nacin kojim se ometa sustina  prava na slobodu izrazavanja (vidi, na primer, 

presudu Evropskog suda za ljudska prava, Groppera Radio i   drugi protiv Svajcarske, A 173, 

1990, st. 61). 

 

Prema praksi registracionih  sudova u Srbiji, nije moguce osnovati preduzece za delatnost 

emitovanja radio i TV programa bez prilaganja   sudu dokaza da je podnosilac zahteva 

(osnivac preduzeca) na neki nacin dobio na koriscenje   radio-frekvenciju. Ovakva odredba 

nalazi se u clanu 3. Zakona o radio televiziji, na koji se sud prilikom    odbijanja registracije 

poziva. Medjutim, clan 3. Zakona o radio televiziji sasvim je neusaglasen sa novim    

kompanijskim pravom SRJ, koje je stupilo na snagu donosenjem Zakona o preduzecima 1996. 

godine i    njegovih pratecih propisa (Sl. list SRJ, br. 29/1996-1). Prema Zakonu o 

preduzecima, osnivanje preduzeca    je olaksano i liseno vecih formalnosti, dok je samo 

obavljanje delatnosti preduzeca podlozno administrativnoj kontroli. 

 

Sto se radija i televizije tice, do tada jedinstvena delatnost, pod sifrom 120350 - radio i TV 

aktivnosti, koja  je u sebi podrazumevala kako proizvodnju radio i TV programa, tako i 

njihovo emitovanje, od 1996.  godine je razdvojena na dve delatnosti, pod siframa 92200 - 

proizvodnja radio i TV programa i 64200 telekomunikacije; emitovanje radio i TV programa. 

Ovim je odredba clana 1. Zakona o radio televiziji  Srbije, kojom se definise "radiodifuzna 

delatnost", prakticno stavljena van snage. Samim tim trebalo bi da je  van snage stavljen i 
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uslov prethodnog pribavljanja radio-frekvencije prema clanu 3. Zakona o radio televiziji,posto 

za osnivanje preduzeca koje se bavi proizvodnjom radio i TV programa sigurno da nije 

potrebno, kao prethodni uslov, imati frekvenciju. Medjutim, ocigledno je da registarski sudovi 

u Srbiji drugacije  tumace ove propise i ne dozvoljavaju registraciju ovih preduzeca bez 

prethodno pribavljene dozvole za   koriscenje radio-frekvencije. Na taj nacin, prosto 

nemoguce je registrovati preduzece za emitovanje RTV     programa, jer konkursa za dodelu 

frekvencija nema, a RTS ugovorno ustupa frekvencije veoma tesko i po svom nahodjenju. 

 

 Savezno ministarstvo telekomunikacija je februara 1998. godine objavilo javni oglas za 

dodelu na  privremeno koriscenje radio-frekvencija i TV kanala, medjutim, pravo ucesca na 

tom oglasu imala su samo    preduzeca registrovana za emitovanje RTV programa. Tako 

nastaje zacarani krug: bez preduzeca za   emitovanje RTV programa ne moze se dobiti 

frekvencija, a bez frekvencije se ne moze registrovati  preduzece za delatnost emitovanja 

RTV programa. 

 

Prema clanu 72. Zakona o sistemima veza SFRJ, uz   zahtev za dobijanje dozvole za nabavku 

i koriscenje radio stanice potrebno je priloziti tehnicke podatke koji se ticu same stanice 

(predajnika) - lokacije, namene, izlazne snage, podaci o antenama - kao i misljenje  

republickog organa o uskladjenosti s planom razvoja radio veza. Medjutim, na zahtev za 

davanje takvog  misljenja srbijansko Ministarstvo za saobracaj i veze redovno ne daje nikakav 

odgovor (tzv."cutanje uprave"). Prema Zakonu o opstem upravnom postupku (Sl. list SRJ, br. 

33/97-1), Savezno ministarstvo  telekomunikacija bi moglo da donese resenje (u ovom slucaju 

izda dozvolu za predajnik) i bez pribavljenog  misljenja republickog organa, ako ovaj odbije 

da takvo misljenje izda. Medjutim, u praksi savezno  ministarstvo odbija da o zahtevu resi bez 

misljenja republickog organa, pa tako nije moguce dobiti dozvolu za nabavku i rad radio 

stanice. 

 

        Takodje, uz pomenute zakonske, dodatne uslove za pribavljanje radiodifuzne radio 

stanice propisuje Pravilnik o podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za 

pribavljanje dozvole za radio stanicu (Sl. list SFRJ, br. 44/1976-1329; cl. 14. st. 1. tac. 1). To 

su sledeci uslovi (dokumenti): 

        - da je podnosilac preduzece registrovano za delatnost emitovanja radio i TV programa - 

resenje registarskog suda o upisu u registar preduzeca (vidi I.4.8.3.2); 

        - resenje republickog ministarstva nadleznog za poslove informisanja o upisu stanice u 

registar koji se vodi    kod tog ministarstva (vidi I.4.8.3.5). 

 

        Kao sto se vidi, ovim odredbama Pravilnika se prakticno prosiruje broj uslova i podataka 

koji se  dostavljaju uz zahtev za izdavanje dozvole za predajnik, pa se tako podzakonskim 

aktom dodatno ogranicava sloboda informisanja. Zbog toga je Pravilnik verovatno neustavan, 

a uz to i krajnje nelogican, jer dovodi do toga da dva razlicita drzavna organa uslovljavaju 

izdavanje "svog" resenja podnosenjem resenja  onog drugog, pri cemu nijedan ne zeli da 

"svoje" resenje izda prvi (vidi I.4.8.3.5). 

 

 Javno glasilo se osniva donosenjem akta o  osnivanju javnog glasila (donosi ga preduzece 

koje namerava da emituje radio ili TV program). S obzirom    da donosenje akta o osnivanju 

ne podrazumeva bilo kakvo ucesce drzavnih organa, to je jedini korak koji    se po pravilu 

obavlja bez teskoca. Obavezna sadrzina akta o osnivanju propisana je u clanu 5. Zakona o  

osnovama sistema javnog informisanja SFRJ (Sl. list SFRJ, br. 84/1990-2353). 
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Prema clanu 7. st. 1. Zakona o javnom informisanju Srbije, javno   glasilo (dakle i RTV 

stanica) moze da pocne sa radom tek posto se izvrsi njegov upis u registar sredstava        

javnog informisanja (registar medija) koji se vodi kod Ministarstva za informacije Republike 

Srbije.fn33 Upis u registar medija predstavlja konstitutivan akt, jer samo upisani mediji mogu 

zakonito da rade. Prema Zakonu o javnom informisanju (cl. 7), kao i po Uputstvu za upis 

radio difuznih organizacija u registar medija (Uputstvo je interni akt Ministarstva za 

informacije Srbije koji nije objavljen u Sluzbenom glasniku RS),      potrebno je izmedju 

ostalog, uz prijavu podneti sledece dokaze: 

- resenje registarskog suda o registraciji preduzeca za delatnost emitovanja radio i TV 

programa (vidi I.4.8.3.2);  

  - akt o osnivanju javnog glasila (vidi I.4.8.3.4); 

- resenje vlade Srbije o dodeli frekvencije na koriscenje (u praksi moguc i ugovor sa RTS-om, 

vidi  I.4.8.3.1); 

 

 - dozvolu za pribavljnje i koriscenje radio stanice od Savezne uprave za radio veze (tj. 

Saveznog ministarstva telekomunikacija, vidi I.4.8.3.3). Medjutim, kao sto je vec pomenuto, 

uslov za dobijanje dozvole za predajnik je dostavljanje resenja o upisu u registar medija, sto 

dovodi do vec pomenutog   zacaranog kruga: ni Savezno ministarstvo telekomunikacija, ni 

republicko Ministarstvo za informacije nisu       spremni da izdaju "svoje" resenje, makar i 

pod uslovom da ono vazi tek kada se, na osnovu njega, pribavi i       resenje drugog organa, 

sto cini nemogucim kako dobijanje dozvole za predajnik tako i upis u registar    medija. Jedini 

nacin da se ovaj problem prevazidje je sklapanje ugovora sa Radiotelevizijom Srbije (RTS),      

jer se tada program emituje preko predajnika RTS koji, naravno, imaju sve potrebne dozvole 

(RTS dozvole       za predajnik dobija bez problema, jer je direktor Savezne uprave za radio 

veze, koja izdaje dozvole, vrlo    cesto istovremeno i tehnicki direktor RTS). 

 

        Moze se videti da su problemi sa osnivanjem i pocetkom rada elektronskih medija u 

praksi gotovo neresivi.   Jedini put za legalno osnivanje i rad radio ili TV stanice je 

zakljucenje ugovora sa RTS, kojim je moguce  prevazici sve pomenute smetnje (dobija se 

frekvencija, sto omogucava registraciju preduzeca, dozvolu za   predajnik ima RTS, a upis u 

registar u takvoj situaciji nije tezak). Medjutim, RTS veoma nerado zakljucuje    takve 

ugovore. 

 

        Uzimajuci u obzir sve navedeno, moze se izvesti zakljucak da je prema relevantnim 

odredbama pomenutih   zakona i podzakonskih akata prakticno pravno nemoguce da 

privatnopravni subjekti pod ravnopravnim   uslovima osnivaju elektronske medije. Ova 

nemogucnost, treba naglasiti, proizilazi iz sadrzine zakonskih propisa. Postojece stanje u 

stvari ogranicava, slobodu "primanja i sirenja obavestenja i ideja svake vrste"   mimo 

utvrdjenih uslova u clanu 19. st. 3. PGP. Pojedina ogranicenja utvrdjena su podzakonskim 

aktima, a  ne zakonom. Takodje, ne vidi se da su ona neophodna sa gledista postovanja prava 

ili ugleda drugih lica,  odnosno zastite nacionalne bezbednosti, javnog poretka ili javnog 

zdravlja ili morala, o cemu govori PGP.  Cini se, uz to, da su ova ogranicenja usmerena na 

suzavanje sadrzine prava na slobodu izrazavanja i informisanja, koja je pravno 

neprikosnovena (up. Opsti komentar Komiteta za ljudska prava, br. 10/19 od  27. jula 1983, 

st. 4). Ne bi se moglo reci ni da su ova ogranicenja u skladu s EKPS, posebno ako se uzme  u 

obzir slucaj Informationsverein Lentia i drugi protiv Austrije (A 276, 1993), u kome je 

Evropski sud za ljudska prava stao na stanoviste da, iako je drzavama dozvoljeno da sistemom 

izdavanja dozvola regulisu  nacin organizovanja radio-difuzije na svojoj teritoriji, javni 

monopol koji namece najostrija ogranicenja    slobodi izrazavanja moze jedino da se pravda 

"prekom potrebom" (pressing need). 
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O karakteru ogranicenja prava na izrazavanje i informisanje najbolje govore odredbe 

Krivicnog zakona Srbije koje odstupaju od medjunarodnih standarda i ponekad pruzaju 

vlastima pravni osnov za krivicno gonjenje i zastrasivanje novinara i stampe. Pojedina 

krivicna dela sadrze doduse i osnov oslobodjenja (ekskulpaciju) u slucaju izvrsenja pri 

obavljanju novinarskog poziva. Zakon propisuje da se prilikom ocene  ovih krivicnih dela 

mora uzeti u obzir i nacin na koji je novinski tekst pisan, sto odgovara zahtevu evropskog       

suda za ljudska prava, koji smatra da je ozbiljnost novinskih tekstova vazan element pri 

procenjivanju da li   je ogranicenje "neophodno u demokratskom drustvu" (Jersild protiv 

Danske, A 298, 1994, st. 34). Tako  se, na primer, (KZ SRJ, cl.157. st. 2; istovetnom 

formulacijom KZ Srbije cl. 98. st. 2) predvidja da se  ucinilac krivicnog dela povrede ugleda 

SRJ nece kazniti: 

 

        Za izlaganje poruzi najvisih organa ili predstavnika tih organa ... ako se uvredljivo izrazi 

u naucnom, knjizevnom ili umetnickom delu, u ozbiljnoj kritici, u izvrsavanju sluzbene 

duznosti, novinarskog poziva,  politicke i druge drustvene delatnosti, u odbrani nekog prava 

ili zastiti opravdanih interesa ako se iz nacina  izrazavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to 

nije ucinio u nameri omalovazavanja, ili ako dokaze istinitost svojih tvrdjenja, ili ako dokaze 

da je imao osnovanih razloga da poveruje u istinitost onoga sto je     iznosio ili pronosio 

(kurziv nas). 

 

        Medjutim, kao sto je receno, ima kvalifikacija krivicnih koje nisu u skladu s 

medjunarodnim standardima.  Narocito je ogranicavajuca formulacija krivicnog dela sirenja 

laznih vesti iz KZ Srbije (cl. 218. st. 1): 

 

        Ko iznosi ili pronosi lazne vesti ili tvrdjenja u nameri da izazove neraspolozenje ili 

uznemirenje gradjana    ili da se ugrozi javni red ili mir, ili to ucini u nameri da se osujeti 

sprovodjenje odluka i mera drzavnih   organa i ustanova ili da se umanji poverenje gradjana u 

takve odluke i mere (sic!), kaznice se  zatvorom do tri godine (kurziv nas). 

 

        Formulacija o kaznjivosti sirenja laznih vesti "u nameri da se izazove neraspolozenje ili 

uznemirenje gradjana", veoma je uopstena i tesko moze da obuhvati ogranicenja iz cl. 20. 

PGP i cl. 10. EKPS. S bzirom na to da jugoslovenski sud u ovim slucajevima ne bi 

primenjivao nacelo proporcionalnosti, ova   formulacija ne moze se smatrati saglasnom s 

medjunarodnim obavezama SRJ. 

 

        Krivicno delo sirenja laznih vesti "u nameri da se osujeti sprovodjenje odluka i mera 

drzavnih organa... ili da    se umanji poverenje gradjana u takve odluke i mere" ocito je 

opisana presiroko i pruza mogucnost progona    politickih protivnika. Ipak, u izvesnim 

slucajevima to bi eventualno mogla biti osnova za ogranicenje, a u      cilju, na primer, 

"ocuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva". Medjutim, ne postoji garancija da se ova      

siroka formulacija nece koristiti za potiskivanje misljenja koja ne odgovaraju vlastima i 

ogranicavanje    politicke diskusije, narocito zbog neprihvatanja nacela proporcionalnosti. 

Upravo se krivicno delo "sirenja  laznih vesti" izuzetno mnogo koristilo radi politickog 

progona disidenata za vreme komunistickog rezima u Jugoslaviji. 

 

        Ovako formulisano krivicno delo pruza siroku mogucnost organima vlasti da progone 

svakoga ko govori    ono sto drzavnim organima ne odgovara, cime se neosnovano ogranicava 

sloboda govora i javnog istupanja,    zajemcena Ustavom SRJ, i krse medjunarodni standardi 

o slobodi izrazavanja misljenja. Pronosenje laznih vesti (cl. 218. st. 1; cl. 219. st. 2. u vezi sa 
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cl. 219. st. 1. KZ Srbije) moze se predvideti kao krivicno delo,     ali bi inkriminacija morala 

biti u skladu sa medjunarodnim obavezama SRJ. 

 

        Treba pomenuti i krivicno delo neovlascenog posedovanja i koriscenja radio stanice, 

koje predvidja KZ  Srbije (cl. 219):    Ko protivno propisima o sistemu veza poseduje radio 

stanicu ili radio stanicu koristi bez odobrenja, kaznice   se zatvorom do jedne godine. 

 

        Ucinilac dela iz stava 1. ovog clana koji iznosi ili pronosi lazne vesti ili tvrdjenja koja su 

dovela ili mogla  dovesti do uznemirenja gradjana ili ugrozavanja javnog reda ili mira, 

kaznice se zatvorom od tri meseca do tri godine. 

 

        Ako su izvrsenjem krivicnog dela ostvarena i obelezja krivicnog dela iz clana 218. ovog 

zakona, ili je doslo do uznemiravanja gradjana, ili ugrozavanja javnog reda i mira na sirem 

podrucju, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina (kurziv nas). 

 

        Ovo krivicno delo opisano je suvise strogo, s obzirom na postojecu pravnu nemogucnost 

dobijanja dozvole  za posedovanje i koriscenje radio stanica (vidi I.4.8.3.3). Ipak, u 

odredjenim situacijama inkriminacija bi morala da se pravda ogranicenjima koje 

medjunarodni standardi priznaju (posebno cl. 10. st. 1. in fine   EKPS). 

 

        Zbog svega navedenog ne moze se smatrati slucajnom cinjenica do novinare i urednike 

medija van kontrole drzave nadlezni organi u praksi najcesce gone upravo zbog navodnog 

vrsenja ova dva krivicna dela (za delo   iz cl. 218. KZ Srbije, kako novinare i urednike 

stampanih tako i elektronskih medija, a za delo iz cl. 219. KZ Srbije samo one iz elektronskih 

medija)."(kraj citata BGCLJP). 

  

 2.Stanje u praksi. 

 

a.Uvod.Mada je od kako je zaveden visepartijski sistem 1990 godine, bilo mnogo vise javne 

kritike nego li  ranije i postojalo je  vise nezavisnih medija koji obznanjuju pogreske i 

negativne postupke vlasti,  poredak je cinio izuzetne napore da sve vise, iz godine u godinu, 

suzbija nezavisna medija i da onemoguci nezavisne novinare i sve one koji iznose kriticka 

misljenja.,i da stanje vrati u prethodno, da bude onako kako je bilo u prethodnoj SFRJ, ili cak 

da bude i manje sloboda izrazavanje i stampe nego li onda. 

 

Iako od  1990. u Srbiji i Crnoj Gori izlazi citav niz nezavisnih listova i  casopisa, a proradio je 

i manji broj nezavisnih elektronskih medija.,ipak nije fdoslo do istinskog pojava slobode 

medija. Kontrola nad medijima od strane vladajucih partija u Srbiji i   Crnoj Gori do sada je 

predstavljala kljucni faktor njihovog odrzavanja na vlasti.  

 

U Srbiji su u 1998. zabelezeni slucajevi fizickog i  psihickog maltretiranja novinara. Ali se 

stanje drasticno pogorsava u 1999 godini.. 

 

Donošenje Zakona o javnom informisanju u 19998 godini  je drastiĉan udar na medije, koji je 

rezultirao nestankom više listova sa informativne scene, meĊu kojima i najvaţnijeg 

nezavisnog politiĉkog dnevnika u Srbiji, Naše Borbe.  

 

b.. Stanje u januaru, februaru i martu -pre pocetka rata. 
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Vlada Srbije je oklevetala preko mas medija vise opozicionih stranaka i organizacija za zastitu 

ljudskih prava, ukljucujuci i nas Pokret,da su strani placenici finansirani od CIA.  

 

Nama je uskraceno pravo na repliku i demanti, jer smo mi poslali poruke redakcijama medija 

koja su bila pomenula i nasu stranku ( mi nikada ni od koga nismo primili bilo kakvu iole 

znacajniju finansijsku podrsku), ali ni jedno  glasilo nije objavilo ispravku.  A na sta je bilo 

obavezno po zakonu. 

 

Radio B 92 se zali da je imao  smetnje u internet komuniciranju koje mu je pravio poredak. U  

Cacku    je bilo protesta    povodom smetnji funkcionisanju lokalne TV stanice koja je najzad 

proradila. 18 januara bilo je pred Opstinskim sudom u Nisu sudjenje uredniku Radio Nisa 

zbog navodnog neovlascenog koriscenja opreme, osudjen na uslovnu kaznu .Poredak pravi 

smetnje vec prigusenim medijima da ne mogu da se oporave i pocnu ponovo da 

funkcionisu.,vansudskim metodima zastrasuje ili progoni novinare medija koja su u nemilosti. 

1 marta 30 novinara RTS, svi clanovi NUNS-a  koji su upuceni na prinudni odmor  1993 

godine navodno zbog smanjenja radnih zadataka nastalih sankcijama, imali su po peti put 

rociste pred I Opstinskim sudom ,traze da se to resenje ponisti kao nezakonito .i porucuju da 

su zrtve politicke diskriminacije. Otpusteni novinari RTS su  odrzali konferencija za  stampu 

u Medija centru .kazali su da je 1993 godine  otpusteno preko 1.000 zaposlenih, ogromna 

vecina je vracena u radni odnos, ostala je grupa od 30 koji su bili uzrok cistke .Naveli su da je 

na delu bila cistka novinara koji su se zalagali protiv  kseonfobicne i ratne euforije,vec 6 

godina traje sudski spor ,zahtevaju da se 16  vrati na radna mesta, da svi budu  rehabilitovani. 

Ujedno je saopsteno da  je NUNS dobio nalog za iseljenje sto ocenjuju kao akt politicke 

diskriminacije. Napadnuto je vozilo RTV Bajina Basta koje je osteceno, pre toga je RTV 

Bajina Basta dobila  nagradu "Jug Grizelj" za svoj doprinos slobodi informisanja, te se ovaj 

napad dovodi u vezu sa tim ,do sada pretili, sada presli na dela. RTV Bajina Basta vec 7 

godina rada u odbrani nezavisnog novinarstva, izlagana pretnjama, u strahu , pod progonima, 

optuzivana da dobija pomoc od stranih donatora . Reci u Skupstini Srbije Dragana Veselinova 

,predsednika Koalicije "Vojvodina"koje je prenosila zvanicna RTV je nadglasao glas 

spikera.sto je interpretirano kao oblik cenzure.Glavni i odgovorni urednik lista DT Curuvija 

optuzuje policiju sto je neovlasceno usla  u prostorije i zaplenila list, te je podneo krivicnu  

prijavu .List" Pancevac" je kaznjen sa 35.000 dinara zbog uvrede lokalnog funkcionera. 

Djurdjevic Rajko  gradski odbornik i poslanik  SRS, zbog izjave  date Studiju B, demantovao 

da je autor teksta u "Velikoj Srbiji".snosi posledice u svojoj stranci. Sudjenje Nunetu 

Popovicu je odlozeno za 19 maj nisu dosla ostecena  2 policajca. Sudjenje Tomislavu 

Krsmanovicu, predsedniku Pokreta za zastitu ljudskih prava, zbog pocinjenog verbalnog 

delikta je zakazano  za 5 mart .(kada je suspendovano).  CESID je obavio istrazivanja o 

drzavnim medijima, najprisutniji u medijima su dr Mirjana Markovic i Slobodan Milosevic. 

Glavni i odgovorni urednik lista DT S. Curuvija je tuzen I Opstinskom sudu za "'sirenje laznih 

vesti"jer je DT preneo da je dr A.Popovic ubijen jer je kritikovao dr Bojica. Svedoci nisu 

dosli.,sudjenje odlozeno. (dr. A.Popovic je kritikovao stanje u zdravstvu i medecini i zalagao 

se za deplitizaciju ove oblasti). Crnogorski list" Monitor" je zaplenjen u Uzicu . 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava je jos uvek pod vrstom medijske blokade. Ponekad ponesto o 

nama objave nezavisna medija, ali to je nedovoljno da bi javnost mogli upoznati i informisati 

o stanju ljudskih prava i o nasim aktivnostima.  Mi smo oklevetani da smo strani placenici a 

nama se ne dozvoljava da obznanimo nasu odbranu. Nase celnike klevecu bez prava na javnu 

odbranu,  sude im za verbalne delikte ugrozavaju njihovu licnu bezbednost i imovinsku 

sigurnost, kao i nase aktiviste, a nama se ne dozvoljava da to obznanimo.Nijednom nasi 

celnici nisu pozvani na intervju, o nama se cuje u javnosti jedino za vreme izbora .A onda 
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ponovo nastane tajac. To nam se cini zato sto mi iznosimo podatke o zamracenoj strani 

drustva, o stvarnom stanju ljudskih prava. Oni koji ih krse, zbog toga nad nama sprovode 

medijsku blokadu. O necijim argumemntima ne treba da odlucuju zatvorene urednicke 

redakcije ili klanovi novinara, nego sud javnosti. Tomislav Krsmanovice je bio sudjen vise 

godina zbog verbalnog delikta ali je ta vest vrlo malo bila registrovana u nezavisnim 

medijima. On je 19 marta dobio u Skupstini Danske u Kopenhagenu znacajno medjunarodno 

priznanje THE BRUCE EVOZ MEMORIAL AWARD koje mu je dodelilo ISIL-

Medjunarodno drustvo za individualne slobode sa sedistem u san Franciscu u znak  priznanja 

za unapredjenje ljudskih prava, ovaj dogadjaj je prosao skoro nezapazen u nezavisnoj stampi. 

Nas list LJUDSKA PRAVA je zaplenjen jos 1994 godine, kada je nad nama nekoliko godina 

pre nego sto se ovo  sada desava primenjen metod informacionog linca. Mi smo u 

informativnoj blokad i, imamo teskoce u upotrebi telefona i faksa, , jedino sto nam preostaje 

je INTERNET. Ali i tu imamo velikih teskoca. Mi smo onemogucavani da izrazavamo nasa 

misljenja i stavove u vezi ljudskih prava.  

 

 c.. Krsenja prava u vreme rata i posle njega 

 

Reţimski mediji su zaduţeni da sprovode zvanicnu propagandu  kroz sirenje poruka o" 

domacim izdajnicima i stranim placenicima, ""o mracnim ciljevima Svetskog poretka" " 

obnovi i izgradnji""o stranoj zaveri koja preko opozicije zeli da otme vlastod legalno 

izabranih predstavnika naroda" i da je "iskoristi za konaĉno bacanje Srbije na kolena", 

rasparĉavanje zemlje . Za vreme rata gotovo svi mediji su izveštavali na sliĉan naĉin . 

 

Kada se rat završio, situacija se znaĉajno promenila; većina dnevnih listova – Glas javnosti, 

Blic, Danas, pa ĉak i Veĉernje novosti, poĉeli su da mnogo objektivnije pokrivaju dogaĊaje. 

Deo TV i radio stanica, posebno u unutrašnjosti, takoĊe se prikljuĉio ovom posleratnom 

trendu. I što su mediji bivali profesionalniji, to je vlast postajala represivnija. Ubrzo su poĉela 

drakonska novaĉana kaţnjavanja, zabrane brojeva, pretnje novinarima 

  

Prema najnovijem izvestaju "Reportera bez granica" sirom sveta stradalo  je vise novinara 

1999 godine prilikom obavljanja njihove profesije ili zbog publikovanja  njihovih tekstova 

nego 1998. godine. Broj napada i pretnji na novinare  zaustavio se na broju od 653, ukupno 

njih 446 je bilo uhapseno odnosno 

 osudjeno na izdrzavanje zatvorske kazne. U prosloj godini je cak 36 novinara ubijeno. Glavni 

razlog  ovako dramaticnog povecanja ubistava "Reporteri bez granica" vide u ratnim  

sukobima i cinjenici da sami ucesnici rata svuda u svetu ne stite slobodu  izvestavanja vec, 

naprotiv, i sami svesno napadaju novinare. 

 

U  Jugoslaviji su ubijeni beogradski novinar  Slavko Curuvija (Dnevni Telegraf), prilikom 

bombardovanja Kineske ambasade su ubijena tri kineska novinara  Shao Yunhuan (Neues 

China)  Xu Xinghu (Guangming i Chuh Ying (Guangming Daily) i dva nemacka novinara  

Volker Kraemer (Stern)i    Gabriel Gruener (Stern).Prilikom bombardovanja zgrade Radio TV 

Srbija ubijeno je 16 zaposlenih ali medju njima nije bilo urednika i novinara. 

 

 Dalje se daju podaci o nekiima od hapsenih ili sudjenih novinara u Jugoslaviji. za sta smo 

koristili izmedju ostaloga i podatke Helsinskog odbora ljudskih prava Srbije koje doslovce 

prenosimo.: 

 

Usvajanjem Zakona o informisanju u oktobru 1998. godine ukinuta je sloboda izraţavanja 

koja je i ranije bila izuzetno ogranicavana , istovremeno, najavljeno je masovno kršenje 
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drugih ljudskih prava do kojih će doći u 1999. godini. Dotadašnji uĉinci represije prema 

medijima, kroz uskraćivanje frekvencija elektronskim medijima, papira i distribucije 

štampanim, osporavanje registracija, ekonomsko iscrpljivanje, vreĊanje i klevetanje novinara 

pokazali su se kao nedovoljno efikasni za period koji je nailazio.-ovaj Zakon je imao za 

zadatak da otvori nove mere za definitivno gusenje nezavisnih medija u Srbiji. 

 

Novim zakonom o infomisanju spisak sankcija prema neposlušnim novinarima drastiĉno je 

proširen pa se više ne moţe govoriti o ograniĉavanju slobode izraţavanja, već o njenom 

ukidanju. Najstroţije kazne sudije za prekršaje izricale su u nedelji pred poĉetak 

bombardovanja: prekinut je program Radija B 92, Studio B je kaţnjem sa 150.000 dinara,  U 

isto vreme donete su i prve zatvorske kazne: Slavko Ćuruvija, Zoran Luković i SrĊan 

Janković, vlasnik i urednici Dnevnog telegrafa osuĊeni su na po pet meseci zatvora.     

 

Sve odredbe novog zakona, kao izraza preke pravde koja se utvrĊivala i sprovodila za 24 sata, 

imale su preteći karakter. One su dovodile u pitanje ne samo slobodu misli i izraţavanja, već i 

liĉnu slobodu i imovinsku sigurnost novinara i njihovih porodica.  Ali, ni tu nije kraj. Prvih 

dana rata ubijen je Slavko Ćuruvija, vlasnik i glavni i odgovorni urednik listova Dnevni 

telegraf i Evropljanin (nekada blizak reţimu) što je shvaćeno kao nedvosmislena poruku.    

 

Na nivou poruka bila su i hapšenja još trojice urednika: privoĊenje i boravak u zatvoru 

glavnog i odgovornog urednika Radija B 92 Verana Matića, 23. marta. PrivoĊenjem i 

celonoćnim boravkom u pritvoru glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN Stevana 

Nikšića i komentatora istog lista Dragoslava Ranĉića, o ĉemu u jugoslovenskim medijima nije 

objavljena ni reĉ, upućena je opomena "partiotskom" delu nezavisnog srbijanskog 

novinarstva. 

 

Zabranjivanje izlaţenja listova ili emitovanje programa  prateći su elementi te pojave, kao i 

autocenzura novinara, što je vodelo da duboke anestezije novinarske profesije za dug 

vremenski period 

 

Godinu pre kosovskih dogaĊaja,  medijski osmišljeni nastupi zvaniĉnika simulirali su 

monolitno jedinstvo naroda. U drţavnim medijima mesto su dobijali samo  pojedinci i 

organizacije koje su se uklapale u tu programsku šemu.  

 

Opozicione liĉnosti, stranaĉke ili vanstranaĉke, artikulaciju svojih ideja, meĊu kojima je i 

suprotstavljanje ratu, mogli su da iznesu samo u nezavisnim medijima. Zbog toga su i bili 

izlagani sve većim pritiscima, da bi se konaĉno uredbama Vlade Srbije njihov rad zabranio, a 

potom dozvolio , ali uz drastiĉne sankcije, propisane  Zakonom o informisanju.  

 

Nestajanjem sa medijske scene Naše Borbe izostala je ozbiljna mogućnost da se ĉitaoci na 

valjan naĉin infomišu o namerama meĊunarodne zajednice, o globalnim svetskim kretanjima, 

kao i  tokovima u meĊunarodnim  odnosima, a posebno o namerama svetske zajednice na 

prostoru bivše Jugoslavije. Time je nestao i poslednji znaĉajniji prostor za artikulaciju 

drţavnih interesa, suprotnih politici izolacije, koja je ovakvim rešavanjem kosovskog 

problema dobila 

 

Trend zapoĉet prethodnih godina, nastavljen 1998. godine, produţen je i tokom  1999. godine. 

Vrhunac je dostignut stavljanjem pod kontrolu svih medija u martu mesecu, kada je uvedena 

ratna cenzura, na poĉetku bombardovanja. Tada je sve medije zahvatila planirana "patriotska 

groznica", ĉime je reţim dobio potpunu satisfakciju:  njegovi predstavnici javno su hvalili 
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pojedine nezavisne novinare i medije, a posle završetka rata neki su dobili i vojna  priznanja, 

kao agencija Beta.  

 

Uz komentar da su u ratu "svi mediji na braniku otadţbine", potpredsednik Vlade Srbije i 

lider radikala Vojislav Šešelj je rekao: "Znali smo šta nas ĉeka pa smo na vreme doneli Zakon 

o informisanju" (RTS, maja 99).  

 

Lokalni mediji su tokom ovog, kao i prethodnog perioda, pokazali veću otpornost prema 

represivnom reţimu od "velikih" prestoniĉkih. Lokalna vlast, koju su od izbora 96/97. drţale 

opozicine stranke predstavljale su izvesnu protivteţu i pruţale zaštitu lokalnim medijima, 

posebno elektronskim. Zbog toga su graĊani u manjim mestima u Srbiji dugo bili bolje 

informisani od BeograĊana. MeĊutim, kada je republiĉki parlament usvojio Zakon o 

informisanju, sudbinu velikih medija delili su i lokalni: novinari su plaćali velike novĉane 

kazne, privoĊeni su na informativne razgovore, suĊeni, onemogućavani da dobiju neophodan 

papir ili frekvencije. Preko njih su se najĉešće prelamali i meĊustranaĉki obraĉuni, pri ĉemu 

nisu birana sredstva za zastršivanje. Moţda najbolju sliku stanja pruţa podatak da je izuzetno 

veliki deo  suĊenja medijima odrţan zbog objavljivanja stranaĉkih sapoštenja.  

 

Osećanje ugroţenosti jedan je delovalo na nacionalnu koheziju i smanjenje medjustranackih i 

tenzija prema rezimu. Tako je dr Ognjen Pribićević, analitiĉar i savetnik lidera SPO i 

potpredsednika Savezne vlade Vuka Draškovića, tvrdio da nije dobro kritikovati vladu kada je 

zemlja u ratu, da "u ratu nema i ne treba da bude opozicije".  

 

Zbog takvih shvatanja izostala je i artikulacija mišljenja manjine koja je postavljala pitanja 

zbog ĉega je zemlja dovedena u tu situaciju i ko i za to odgovoran?  Drugim reĉima, kritiĉko 

mišljenje u medijima, nije imalo adekvatnu podršku u javnosti. Zbog toga tada nisu otvoreni 

ni etiĉko ni politiĉko pitanje rata na Kosovu i razaranja Srbije, ali ni ĉetiri meseca posle 

okonĉanja bombardovanja. 

 

Kada se radi o medijima dugotrajna represivna praksa reţima nad srbijanskim medijima moţe 

se svrstati u nekoliko grupa: 

 

a) povreda prava iz oblasti prava na rad: stvaranje loše atmosfere za rad, šikaniranje 

nepoţeljnih novinara, smanjivanje plata, postavljanje na neodgovarajuća ili ĉak nepostojeća 

radna mesta, otpuštanje novinara i odbijanje medijske kuće da se povinuje sudskom rešenju 

po kome su radnici vraćeni na posao; 

 

b) poništavanje registracije medija i ukidanje zapoĉete ili već obavljene svojinske 

tansformacije, oduzimanje ili odbijanje da se odobri frekvencija elektronskim medijima; 

 

c) zabrana rada medija (npr. po Uredbi Vlade Srbije iz oktobra 1998); 

 

d) kaţnjavanje po Zakonu o javnom informisanju, uz naplatu visokih novĉanih kazni i 

zaplenu privatne imovine vlasnike i urednika te imovine medija; 

 

e) privoĊenje i zadrţavanje u pritvoru urednika medija; 

 

f) uvoĊenje cenzure u vreme intervencije NATO-a; 

 

g) kriviĉno gonjenje novinara i izricanje zatvorskih kazni novinarima; 
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h) nerazjašnjeno ubistvo osnivaĉa i vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. 

 

Donošenje "Uredbe o posebnim merama u uslovima pretnji oruţanim napadima NATO pakta" 

od strane Republiĉke vlade 8. oktobra 1998. godine jasno i nedvosmisleno oznaĉilo je pravac 

u kome će se dalje razvijati ograniĉavanje ljudskih i graĊanskih prava u Srbiji. 

 

Posledica primene Uredbe, kojom se zabranjuje objavljivanje "defetistiĉkih" tekstova, a TV i 

radio stanicama preuzimanje programa i tekstova stranih sredstava informisanja, bila je najpre 

upozorenje onim medijima koji joj se ne povinuju, a potom i njihova zabrana. Konkretno, 

inspektori Saveznog ministarstva za telekomunikacije i republiĉke policije su 10. i 11. oktobra 

1998. zabranili program Radio Indexa, Radio Sente, Radio Kikinde, Radio Sitija (Niš) i TV 

Pirot. Tri dana nakon toga redakcije Danasa i Dnevnog telegrafa zapeĉanjene su sa 

obrazloţenjem da su ti listovi širili "strah, paniku i defetizam", dok je 15. oktobra 1998. 

privremeno zabranjena Naša Borba, koja od tada praktiĉno više ne izlazi. Navedena Uredba, 

koja se pokazala vrlo efikasnom , nakon nekoliko dana biva u strogojtajnosti pretoĉena u 

zloglasni Zakon o informisanju (20. oktobra 1998). 

 

Taj je zakon ne samo ograniĉio slobodu izraţavanja, već ju je drastiĉnim kaznama praktiĉno 

ukinuo, a medije je doveo u najdublju krizu koja je narušila i osnovni cilj njihovog postojanja. 

Tim zakonom je zabranjeno reemitovanje emisija stranih radio i TV stanica, a propisane su 

visoke novĉane kazne za urednike medija koji ne budu poštovali vrlo restriktivne odredbe 

ovog zakona. Slobodno tumaĉenje uopštenih odredbi i visoke novĉane kazne predstavljaju 

instrumente koji reţimu omogućuju da potpuno kontroliše rad svakog medija. Po tom zakonu 

se, na primer, za "narušavanje ustavnog poretka", što praktiĉno uglavnom znaĉi za praćenje 

aktivnosti opozicije za promenu vlasti, vlasniku i izdavaĉu medija moţe dosuditi kazna od 

400.000 do 800.000 dinara (50.000 do 117.000 DEM), odnosno 100.000 do 400.000 dinara za 

novinara i urednika koji je informaciju preneo ili napisao. 

 

Prvo javno glasilo na koje je primenjen ovaj zakon bio je beogradski nedeljnik Evropljanin. 

Greh Evropljanina sastojao se u objavljivanju otvorenog pisma predsedniku Savezne 

Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, u kojem se on optuţuje za katastrofalnu 

situaciju u zemlji. To je povredilo ĉlanove do tada javnosti malo poznatog Patriotskog saveza 

Beograda, koji je zbog toga podneo prekršajne prijave protiv ĉelnika Evropljanina i firme "DT 

Press". Evropljaninu je 24. oktobra 1998. izreĉena kazna u iznosu od 2.400.000 dinara (u to 

vreme oko 150.000 USD), a 26. oktobra je usledila konfiskacija imovine preduzeća, zaplena 

tiraţa "DT–a" i višemeseĉno proganjanje vlasnika Slavka Ćuruvije.  Zakon je primenjen i na 

sve medije  koji se faktiĉki naĊu na teritoriji Srbije. Tako je policija Srbije  19.novembra kod 

Prijepolja zaplenila tiraţ podgoriĉkog Monitora koji je bio namenjen ĉitaocima u Srbiji. 

Pravni osnov za takav postupak u tom trenutku je bio nepoznat, jer je bilo nejasno da li je 

Monitoru izreĉena bilo kakva kazna od strane nekog sudskog organa u Srbiji.Uskoro se 

ispostavilo da je još 7. novembra 1998. u tajnosti bila doneta presuda kojom je taj nedeljnik 

kaţnjen novĉanom kaznom od 2.800.000 dinara (175.000 USD).  

 

Od dana donošenja Zakona o informisanju pa do 1. novembra 1999. godine izreĉeno je preko 

30 kazni (neke su ukinute), u ukupnom iznosu od preko 18 miliona dinara. 

 

Radi bolje ilustracije navešćemo nekoliko primera primene Zakona:i javnom informisanju: 
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List Dnevni telegraf kaţnjen je 9. novembra 1998. kaznom u iznosu od 1.200.000 dinara (oko 

75.000 USD). Prekršajnu je prijavu podnela, u ime Saveza ţena Jugoslavije, komesar za 

izbeglice srbijanske vlade i funkcioner Jugoslovenske levice Bratislava Morina, navodeći da 

su u Dnevnom telegrafu pozvali na rušenje ustavnog poretka Srbije i SRJ i ugrozili sve 

graĊane, ţene i decu objavljivanjem oglasa studentske organizacije "Otpor".  

 

Zbog teksta ("Ubijeni kritikovao Milovana Bojića") Dnevni telegraf je  9. decembra 1998. 

kaţnjen novĉanom kaznom od 450.000 dinara (oko 28.000 USD), po prekršajnoj prijavi 

potpredsednika srpske Vlade Milovana Bojića, pokrenutoj na osnovi Zakona o javnom 

informisanju. Presudu je doneo starešina istraţnih sudija Dragan Glavonić. 

 

Sandra Radovanović, novinar Glasa javnosti, kaţnjena je 17. novembra 1998. kaznom od 

50.000 dinara (3.500 USD). Sam list kaţnjen je 21. novembra 1998. kaznom od 380.000 

dinara (24.000 USD) i 13. marta 1999. kaznom od 150.000 dinara (10.000 USD).  

 

Drţavni list Politika kaţnjen je 12. novembra 1998. novĉanom kaznom u visini od 150.000 

dinara (10.000 USD), a zatim 21. novembra 1998. novĉanom kaznom u istoj visini. 

 

Leskovaĉki list Prava ĉoveka, ĉiji je izdavaĉ Odbor za ljudska prava u Leskovcu, i glavni 

urednik tog lista Bojan Tonĉić kaţnjeni su 14.januara 1999. kaznom od ukupno 150.000 

dinara. Pozadina sluĉaja je sledeća: lokalni ĉelnik Socijalistiĉke partije Srbije osudio je 

pisanje lista Prava ĉoveka na konferenciji za štampu te partije, a ubrzo potom je Radio 

Leskovac, koji je pod kontrolom SPS, podneo zvaniĉan zahtev za pokretanje prekršajnog 

postupka. MeĊutim, list Prava ĉoveka nije registrovan kao javno glasilo, te kako ne 

predstavlja pravno lice, protiv njega se ne moţe voditi postupak po Zakonu o javnom 

informisanju. 

 

Na zahtev Radio Leskovca podneta je dopuna zahteva na postupak od 14. januara 1999. Novo 

suĊenje Dobrosavu Nešiću, predsedniku Odbora za ljudska prava u Leskovcu i glavnom i 

odgovornom uredniku lista Prava ĉoveka, i Bojanu Tonĉiću, aktivisti Odbora i novinaru 

istoimenog lista odrţano je 21. januara 1999. Dragan Stanković, sudija Opštinskog organa za 

prekršaje, kaznio je Dobrosava Nešića sa 

70.000 dinara, Bojana Tonĉića sa 50.000 dinara, a Odbor za ljudska prava sa 100.000 dinara. 

Dobrosav Nešić je izjavio da nema 70.000 dinara kojim bi platio kaznu. U izjavi lokalnoj 

televiziji predsednik leskovaĉkog Veća za prekršaje Zoran Koĉić rekao je da se umesto 

plaćanja kazne moţe ići i u zatvor na trideset dana. Veće za prekršaje u Leskovcu oslobodilo 

je 25. januara 1999. Bojana Tonĉića kazne od 50.000 dinara.  

 

Za samo tri dana panĉevaĉki list Panĉevac dva puta je bio podvrgnut kaznama propisanim 

Zakonom o javnom informisanju: list je 3.februara 1999. kaţnjen sa ukupno 35.000 dinara, a 

5. februara sa ukupno 26.000 dinara. Obe su kazne izreĉene u vezi sa ĉlancima koji se bave 

komunalnim problemima u Panĉevu, odnosno problemom bespravne izgradnje i mogućnošću 

da je opštinska vlastdoprinela širenju tog problema. Panĉevac je osuĊen na osnovu prijave 

lokalnih vlasti.   

 

Sudija za prekršaje u Somboru Vladimir Šakić kaznio je 10. marta 1999. Slobodana 

Jerkovića, glavnog i odgovornog urednika Somborskih novina, novĉanom kaznom od 40.000 

dinara. Presuda je doneta na osnovi zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji je 9. 

marta 1999. podneo Stevan Vasiljević, predsednik Štrajkaĉkog odbora u Informativnom 

centru u Somboru – izdavaĉu Somborskih 
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novina.           

 

Zbog objavljivanja saopštenja "beogradske vlade u senci" Liljana Blagojević, sekretar za 

kulturu grada Beograda, podnela je prekršajnu prijavu protiv listova Blic, Danas i Glas 

javnosti. Prijava je podneta zbog toga što su pomenuti listovi preneli izjavu Gorice Mojović sa 

konferencije za štampu gradske vlade u senci; u izjavi je rad gradskog sekretara za kulturu 

Ljiljane Blagojević predstavljen u vrlo negativnom svetlu, a optuţena je i za smenu Jovana 

Ćirilova i oduzimanje kluba Bitef teatru, koji je dodeljen Radio-televiziji Košava, ĉiji je 

vlasnik Marija Milošević, kćerka predsednika SR Jugoslavije. Mada je Gorica Mojović na 

suĊenju potvrdila da je njena izjava taĉno preneta, sud je 12. marta 1999. kaznio Danas sa 

250.000 dinara (glavnog urednika sa 150.000), Blic sa 150.000 dinara (glavnog urednika sa 

70.000) i Glas javnosti sa 100.000 (urednika sa 50.000 dinara), u zavisnosti od toga koliko je 

koji list dao prostora ovoj 

vesti.  

 

Dnevnik Blic je 17. marta 1999. povodom ove presude podsetio na tumaĉenje Zakona o 

javnom informisanju, koje je krajem oktobra 1998. dao republiĉki ministar za informacije 

Aleksandar Vuĉić (SRS): "Podrazumeva se da će novinar smeti da verno prenese informaciju 

sa konferencije za novinare, skupova i drugih javnih mesta na kojima postoji pravo da se 

zapisuje, fotografiše i snima, kao i da novim zakonom nije zabranjeno kritikovati Vladu, jer to 

nije rušenje ustavnog poretka".  

 

Najĉitaniji kosovski dnevni list Koha ditore i njegov glavni urednik Baton Hadţiju kaţnjeni 

su 21. marta 1999. sa ukupno 520.000 dinara (izdavaĉ sa 410.000, a odgovorni urednik sa 

110.000 dinara), takoĊe na osnovi ĉlana 67. Zakona o javnom informisanju. Prijava protiv 

lista podneta je zbog tesktova "Taĉi pozvao srpski narod da se distancira od reţima" i "Sada 

Kosovo oĉekuje lociranje NATO trupa". Ti su tekstovi, zapravo, predstavljali saopštenje tima 

kosovskih Albanaca posle pregovora u Parizu, te izjavu šefa tima, Hašima Taĉija.  

 

Istog je dana opštinski organ za prekršaje izrekao kaznu i nedeljniku Kombi od ukupno 

1.600.000 dinara zbog istog prekršaja. List je kaţnjen zato što je 21. decembra 1998. objavio 

tekst pod nazivom "Albanci i rat", sa podnaslovom "Vojna raznatranja put oruţane borbe sa 

motom sloboda ili smrt", te tekst pod naslovom "Rat na Kosovu", sa podnaslovom "Iz teškog 

mitraljeza pucao sam rafalima u njihovom pravcu i Srbi su se bacili nagore kao tikve".  

 

List Kosova sot osuĊen je na kaznu od 800.000 dinara. Visokim novĉanim kaznama kaţnjeni 

su i listovi Rilindja i Gazete Shqiptare. Ta dva lista, zajedno sa svojim izdavaĉima, 

urednicima i preduzećima u ĉijem su vlasništvu ovi listovi, kaţnjena su u ukupnom iznosu od 

1.600.000 dinara po listu, što je ugrozilo i sam opstanak ovih medija. Listovi Kosova sot i 

Gazete Shqiptare su tuţeni zbog "širenja etniĉke netolerancije i mrţnje" putem svoje 

"uredniĉke politike", što predstavlja kršenje ĉlana 67. Zakona o javnom informisanju. 

Srbijanske su vlasti zabranile list Rilindja avgusta 1998. na osnovi sliĉnih optuţbi, ali je 

Rilindja ipak nastavila da izlazi.  

 

Opštinski organ u Novom Pazaru po hitnom je postupku, na osnovi ĉlana 60. Zakona o 

javnom informisanju, izrekao 23. juna 1999.novĉanu kaznu od 65.000 dinara novopazarskom 

dvonedeljniku Parlament. Kazna je izreĉena zbog toga što je u impresumu jednogbroja 

izostavljeno ime glavnog i odgovornog urednika. Kako redakcija Parlamenta nije bila u 

mogućnosti da plati kaznu, Republiĉka 
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uprava javnih prihoda je 6. jula 1999, na osnovi rešenja opštinskog organa za prekršaje, 

zapeĉatila prostorije GraĊanskog foruma u Novom Pazaru, izdavaĉa lista Parlament. 

 

Zbog teksta "Prljava rabota naĉelnika i direktora", objavljenog u broju od 27. avgusta 1999, 

listu Ĉaĉanski glas izreĉene su u Opštinskom sudu za prekršaje dve kazne u razmaku od dva 

dana poĉetkom septembra 1999, u ukupnom iznosu od 350.000 dinara.Sporni teskt zapravo 

predstavlja prepriĉano saopštenje Opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove o navodnom 

reketiranju privrede. Prekršajne prijave podneli su Nikola Pavićević, naĉelnik "finansijske 

policije" i Miloš Terzić, direktor ĉaĉanskog Odeljenja Uprave javnih 

prihoda. 

 

Zoran Blagojević, sudija za prekršaje, izrekao je 19. oktobra 1999. u Nišu novĉane kazne 

izdavaĉu Narodnih novina, glavnom i odgovornom uredniku ovog lista Miroslavu Ţupanjevcu 

i direktoru Javnog preduzeća "Info Niš" Slaviši Popoviću zbog "zloupotrebe slobode javnog 

informisanja i narušavanja ugleda DIN" ŠDuvanska industrija NišĆ. Ukupna kazna iznosi 

150.000 dinara. List je kaţnjen jer je objavio saopštenje gradske vlade Niša pod naslovom 

"Brţe menjate automobile, nego narod cipele". U tom saopštenju, koje je bilo odgovor niškim 

socijalistima na njihove optuţbe, kaţe se: "Odgovorite narodu koliki su funkcionerski dodaci i 

plate naših politiĉkih komesara postavljenih u vodećim firmama, kakva je, recimo, DIN. 

Imamo pouzdane informacije da se kreću i preko 100.000 dinara".Prekršajni postupak 

zapoĉeo je posle intervencije tridesetak policajaca, koji su guranjem ili molbama isterali veći 

broj graĊana iz sudnice i samo zainteresovanim stranama, zastupnicima i pojedinim 

novinarima dozvolili povratak u nju (prema Danasu, 20. oktobar 1999). 

 

Ministarstvo za informacije Srbije podnelo je krajem septembra 1999. prekršajnu prijavu 

protiv beogradske štamparije "ABC Grafika", jer je, po mišljenju ministarstva, prekršila 

Zakon o javnom informisanju time što je štampala bilten graĊanskog protesta Promene, koji 

nije upisan u registar javnih glasila. Saslušanje je odrţano 1. oktobra 1999. pred Jasnom 

Miljković, beogradskim sudijom za prekršaje. Miljkovićka je odbila zahtev direktora "ABC 

Grafike" Slavoljuba Kaĉarevića i njegovog branioca da postupak bude objedinjen, budući da 

je Ministarstvo podnelo ukupno 52 identiĉne prijave – po dve za svaki od 26 brojeva biltena 

Promene. Kaĉarević je izjavio da bilten nije javno glasilo, nego propagandni materijal. Za do 

sada presuĊeno (u periodu od 27. do 29. 10. 1999) dvadesetjedno "nezakonito" izdanje biltena 

Promene, "ABC Grafika" je obavezana da plati ukupnu kaznu u iznosu od 1.650.000. dinara. 

Glavni urednik biltena i šef 

medijskog tima Saveza za promene Ĉedomir Jovanović, do sada više puta privoĊen na 

"informativne razgovore", obavezan je da plati kaznu u iznosu od 320.000. dinara, a po 

prekršajnoj prijavi zamenika republiĉkog Ministra informisanja Radmile Višić. 

 

Pripadnici MUPaa Srbije 28. oktobra 1999. godine ispred Gradskog odbora Demokratske 

stranke zaplenili su oko 36.000 primeraka biltena "Promene", što znaĉi gotovo komletan tiraţ. 

Tom prilikom priveden je predsednik IO Gradskog odbora DS, Bojan Stanojević, koji je posle 

potpisivanja izjave o zapleni pušten. Na njegovo pitanje da li imaju nalog da oduzmu 

primerke biltena, odgovorili su da 

negativno. 

 

Upotreba drugih zakona u pritiscima na medije 

 

Primena Zakona o informisanju ne završava se samo na pisanoj (štampanoj) reĉi. Elektronski 

mediji (radio i TV) predstavljaju još veći izazov za primenu Zakona, s obzirom da veći broj 
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ljudi radije gleda TV i sluša radio nego što ĉita novine, ali se u ovim sluĉajevima to ĉini 

uglavnom uz istovremenu primenu nekih drugih odredbi dispozitivnog karaktera. Taĉnije 

reĉeno, Savezno ministarstvo za telekomunikacije ima potpunu vlast u odluĉivanju kome će 

dodeliti frekvenciju za emitovanje, a kome ne. Priĉa o "pokvašenim 

koaksijalnim kablovima" postala je deplasirana ĉak i za reţim. Usijavanje politiĉke situacije 

na Kosovu poĉetkom godine, te poĉetak intervencije NATO 23. marta, predstavljali su pravo 

vreme za još veću presiju drţave na nevladine medije. Na primeru Studija B vidimo 

neposrednu primenu restriktivnih odredbi Zakona o informisanju, a na ostalim posrednu, 

preko primene drugih zakona. 

 

Gradski sudija za prekršaje oglasio je odgovornim 23. marta 1999. godine televiziju Studio B 

i njenog glavnog urednika Dragana Kojadinovića i osudio ih na novĉanu kaznu u visini od 

ukupno 150.000 dinara, i to za prekršaj predviĊen ĉl. 69 Zakona, a na osnovi prijave Brane 

Miljuša. Miljuš je podneo prijavu povodom jedne izjave koju je Biljana Plavšić dala u 

diretnom programu na TV Studiju B  

 

Inspektori Saveznog ministarstva za telekomunikacije su 12. januara 1999. izvršili inspekciju 

u prostorijama osnivaĉa Televizije Ĉaĉak, Javnog preduzeća "Ĉaĉanski glas", i doneli rešenje 

o zabrani rada ove stanice, s obrazloţenjem da ona "ne poseduje dozvolu za emitovanje". Na 

odluku o zatvaranju nisu uticali navodi rukovodstva TV Ĉaĉak da je osnivaĉ televizije, JP 

"Ĉaĉanski glas", blagovremeno podneo kompletnu prijavu na javni oglas Saveznog 

ministarstva za telekomunikacije, o kojoj to ministarstvo još nije donelo nikakvu odluku, iako 

su se za to istekli svi zakonski rokovi, kao i da to preduzeće, po pismenom zahtevu 

Ministarstva za telekomunikacije, već plaća naknadu za korišćenje spornog televizijskog 

kanala. Usled izostanka asistencije policije i velikog broja graĊana koji su se u kratkom roku 

okupili da bi pruţili podršku Televiziji Ĉaĉak, zatvaranje ove televizije nije sprovedeno. 

Inspektori su se udaljili uz pretnje odgovornim licima televizije da će biti kriviĉno gonjeni, 

kao i da je ovim njihova prijava na Javni oglas postala 

bespredmetna.  

 

Oko 16 ĉasova 25. januara 1999. u prostorije "Soko televizije" (gradska TV Soko Banje) ušla 

su dva pripadnika sokobanjskog odeljenja MUP Srbije. Oni su, kako je jedan od njih rekao, 

dobili nalog od šefova da uzmu podatke o frekvenciji pod kojom sokobanjska gradska 

televizija emituje program. Raspitali su se da li televizija poseduje dozvolu za rad, kao i za 

podatke o osnivaĉu i vlasniku (Skupština opštine Soko Banja). Ovaj se dogaĊaj vezuje za to 

što je ova televizija 24. januara 1999. poĉela da u terminu od 19.15 do 20.00 ĉasova reemituje 

drugi dnevnik TV Crne Gore. 

 

Savezni inspektori za veze su 25. marta 1999. za vreme trajanja znaka vazdušne opasnosti, 

zatvorili novosadski Radio 021 i oduzeli mu predajnik, sa obrazloţenjem da se to ĉini zbog 

duga od oko 6.000 dinara koji taj radio nije platio za emitovanje tokom februara 

1999.  

 

Poĉetkom aprila 1999. godine ugašena je popularna beogradska stanica B–92, ĉije je 

prostorije i opremu "preuzeo" onaj koji je upisan u sudski registar kao osnivaĉ radija, tj. 

Omladinski savez Beograda na ĉelu sa Aleksandrom Nikaĉevićem. To što ĉlanovi iz 

Omladinskog saveza nikad do tada nisu ušli u stanicu ĉiju su osnivaĉi i nije tako bitno. Epilog 

je da je redakcija devedesetdvojke bila izbaĉena na ulicu, sve dok nije ponovo 

profunkcionisala pod okriljem Radija Studio B, pod nazivom B2–92.  
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U blizini Sremske Raĉe 21. septembra 1999. priveden je vozaĉ kombija, a tiraţ od 8.500. 

primeraka banjaluĉkog magazina Reporter je zaplenjen od strane MUP Srbije, "zbog 

osnovane sumnje da je izvršeno delo povrede simbola republike iz ĉl. 157. Kriviĉnog zakona 

SR Jugoslavije". Odlukom MUP SR Jugoslavije od 15. oktobra zabranjeno je unošenje 

Reportera u zemlju. Prema reĉima urednika lista, 

Perice Vuĉinića, MUP je svoju odluku dostavio njihovom distributeru u SRJ, "Data presu".. 

Odluka je doneta na osnovi ĉl. 257, taĉ. 2. Zakona o opštem upravnom postupku, po kojoj 

davalac saglasnosti, u ovom sluĉaju za uvoz, "moţe da opozove datu saglasnost u sluĉaju 

sticanja novih saznanja koja mogu da utiĉu na promenu odluke". 

 

Prvih dana oktobra 1999. godine Odsek za privredni kriminal MUP Srbije i finansijska 

policija doneli su odluke o peĉaćenju prostorija lista Glas javnosti i zabrani rada štampariji 

ABC Grafika, a sve sbog propusta u poslovanju. Ovlašćenje finansijske policije da, na osnovu 

ĉl. 22, st. 5, taĉ. 2. Zakona o utvrĊivanju i naplati javnih prihoda, zabrani obavljanje delatnosti 

pravnom licu (preduzeću) predstavlja novinu ustanovljenu izmenama zakona iz ove godine. U 

rešenju kojima se izriĉe ova mera uglavnom nije obrazloţeno šta preduzeće treba da 

preduzme da bi zabrana prestala niti to moţe jer su mu svaka aktivnost i rad zabranjeni. 

Primena navedenog zakona uz Zakon o informisanju jasno izraţava tendenciju zakonodavca 

da legalizuje postupke vansudskog kaţnjavanja uz izricanje drastiĉnih kazni i mera u 

postupcima koji nemaju minimum pravne sigurnosti za lica protiv kojih se pokrenu. 

 

Kriviĉni progoni novinara i gašenje medija su postalai uobicajena praksa. 

 

Razlozi za donošenje Zakona o informisanju, pored onih oĉiglednih, ogledaju se zapravo u 

stvaranju idealnog oruţja kojim se inicijativa (prekršajna prijava) bilo kojeg fiziĉkog ili 

pravnog lica protiv medijske kuće moţe iskoristiti kao povod za njeno ukidanje. Novinska ili 

radiodifuzna kuća stvarana godinama moţe za 24 ĉasa biti zatvorena, i to samo na osnovu 

neĉijeg arbitrarnog i subjektivnog doţivljaja neke, inaĉe nesporne, vesti ili izreĉenog 

mišljenja neke javne liĉnosti. Iz dosadašnje primene zakona vidi se da su najgore prošli mediji 

koji su pokazali odreĊeni nivo prefosionalizma, poštujući princip prava na informaciju. 

Pokušaj profesionalizma je završio gašenjem Dnevnog telegrafa, Evropljanina, Naše Borbe, 

NT plusa i drugih manje poznatih listova. 

 

MeĊutim, Zakon nije ostavio traga samo na medijskim kućama kao pravnim licima već je 

podjednako znaĉajnu ulogu odigrao na planu intimidacija, otpuštanja i najrazliĉitijih vrsta 

maltretiranja novinara. Prema podacima Nezavisnog udruţenja novinara Srbije, od 1100 

registrovanih ĉlanova, 70 odsto je od donošenja Zakona pa do danas ostalo bez posla. 

Situacija nije bolja ni u drţavnim medijima, u kojima je mnogo ljudi tokom rata otpušteno ili 

poslato na prinudni odmor sa smanjenom platom. Takav sluĉaj je sa urednikom TV 

dodatka u novosadskom listu Dnevnik, Darinkom Nikolić, koja je smenjena sa tog poloţaja 

jer je u tom podlistku objavila najavu multimedijalnog hepeninga "Šakom u glavu", koji je u 

organizaciji Studentskog pokreta "Otpor" odrţan u Novom Sadu. Nikolić je izjavila da je 

njena smena obrazloţena profesionalnim propustom, jer je u nadnaslovu najave tog dogaĊaja 

pisalo "Naš TV izbor" (prema agenciji Beta, 20. oktobar 1999). 

 

Jedan od više desetina takvih primera je i primer lista MaĊar so. Zbog teške materijalne 

situacije zaposleni u redakciji MaĊar soa, jedinog dnevnog lista na maĊarskom jeziku, stupili 

su marta 1999. u štrajk. Oni primaju plate sa višemeseĉnim zakašnjenjem, i to proseĉno oko 

250 dinara meseĉno. Osnivaĉ ovog dnevnog lista je Skupština Vojvodine, pri ĉemu je MaĊar 

so u sastavu holding korporacije "Forum". Redakcija je zatraţila pomoć od "Foruma", ali im 
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je generalni direktor Geze Bordaš rekao da je "Forum" u još teţoj situaciji nego MaĊar so. 

Uprkos svemu tome, Skupština Vojvodine odbila je zahtev redakcije da se MaĊar so 

osamostali od izdavaĉke kuće "Forum" i dobije status pravnog lica sa posebnim ţiro raĉunom. 

MaĊar so bi tako mogao da opstane, smatraju u redakciji, s obzirom da on sam posluje bez 

gubitaka, a u probleme upada zato što kao deo "Foruma" mora da "deli s njim sudbinu". 

Reţim istovremeno ne dozvoljava ni privatizaciju ovog lista.  

 

Rat i njemu svojstvena cenzura i samocenzura, te drakonske novĉane kazne za (uglavnom 

privatne) medije, doveli su do opšteg tragiĉnog stanja u informativnim kućama. Bez posla je 

ostala grupa mlaĊih novinara i urednika, i to upravo onih koji su prema mišljenju većine 

predstavljali najbolji kadar beogradskog novinarstva za poslednjih deset godina. Ono što je 

izvesno jeste da će se sa ovakvom primenom Zakona vlasnici medija ili novinari sve reĊe 

usuĊivati da pisanjem ili emitovanjem rizikiju plaćanje ogromnih novĉanih kazni, a samim 

tim i budućnost njihovih medijskih kuća ili ţivota. 

 

U tom smislu posmatrano, svakako su represivnija, mada posredno, suĊenja pojedinim 

novinarima po Zakonu o kriviĉnom postupku. Da se pokušaj slobodno izgovorene reĉi u 

Srbiji plaća oduzimanjem slobode, govori nekoliko dole navedenih primera, a najdrastiĉniji je 

svakako, tragiĉan primer ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina, 

ĉije okolnosti još nisu razjašnjene. 

 

Na zahtev javnog tuţioca istraţni sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu pokrenuo je 

istraţne radnje protiv Dejana Anastasijevića, novinara nedeljnika Vreme, zbog teksta pod 

naslovom "Krvavi vikend u Dreniĉkom kraju", objavljenog 17. marta 1998, koji se bavi 

masakrom nad albanskim civilima u kosovskom selu Likošani u regionu Drenice. 

Anastasijević je izjavio da mu je istraţni sudija Prvog opštinskog suda objasnio da su istraţne 

radnje preduzete zbog širenja laţnih vesti, uznemiravanja javnosti i ometanja rada drţavnih 

organa, za šta je predviĊena kazna do tri godine zatvora.  

 

Opštinski sud u Sokobanji osudio je glavnog i odgovornog urednika "Soko televizije" 

Nebojšu Ristića na godinu dana zatvora zbog "širenja laţnih vesti koje su uznemirile graĊane 

u vreme ratnog stanja", zato što je na spoljni prozor televizijske zgrade zalepio plakat ANEM-

a protiv Zakona o javnom informisanju na kojem je pisalo "Free Press. Made in Serbia".  

 

Krsto Bobot, sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu doneo je 8. marta 1999. presudu 

kojom su za kriviĉno delo iz ĉlana 218. Kriviĉnog zakona Srbije (širenje laţnih vesti) na po 

pet meseci zatvora bezuslovno kaţnjeni vlasnik Dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija i novinari 

tog lista SrĊan Janković i Zoran Luković. Kriviĉnu prijavu, na osnovi koje je odrţano suĊenje, 

podneo je potpredsednik Vlade Srbije Milovan Bojić (JUL). Sudija Bobot je utvrdio da su 

pomenute osobe krive jer su u tesktu "Ubijeni kritikovao Milovana Bojića" u Dnevnom 

telegrafu od 5. decembra 1998. izneli laţne tvrdnje da je potpredsednik Vlade Srbije Milovan 

Bojić neposredno odgovoran za ubistvo dr Aleksandra Popovića, rukovodioca na Institutu za 

kardiovaskularne bolesti "Dedinje", ĉiji je direktor pomenuti Bojić. 

"Inkriminisani" deo teksta jeste, zapravo, tvrdnja dvojice autora da je ubistvo izvršeno 

profesionalno, kao i njihov osvrt na to da je dr Aleksandar Popović bio u grupi lekara koji su 

kritikovali direktora Instituta Bojića optuţujući ga za malverzacije i "naduvane" fakture u 

iznosu od oko 20 miliona nemaĉkih maraka. 

 

Sudija Opštinskog suda u Nišu, S. Milošević, oglasila je krivim 18. januara 1999. Nikolu 

Djurića, vlasnika niškog City Radija, i izrekla mu kaznu od dva meseca zatvora, uslovno 
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godinu dana. SuĊenje je odrţano na osnovi optuţnog predloga Opštinskog javnog tuţilaštva u 

Nišu protiv Nikole Djurića, vlasnika zabranjenog niškog City Radija, a za kriviĉno delo 

neovlašćenog posedovanja i korišćenja radio stanice iz ĉlana 219, stav 1. Kriviĉnog zakona 

Republike Srbije, za koje se moţe izreći kazna do godinu dana zatvora. U februaru 1998. 

Savezno ministarstvo za telekomunikacije raspisalo je konkurs za dodelu frekvencija, koji nije 

bio raspisivan još od 1993. godine. City Radio je uĉestvovao na tom konkursu sa urednom 

prijavom, o kojoj ni nakon godinu dana nije bio obavešten, iako ne postoje ni zakonske ni 

tehniĉke prepreke za dodelu frekvencije ovom radiju. Iako su predstavnici Ministarstva za 

telekomunikacije u više navrata izjavljivali da sve stanice mogu da nastave sa radom do 

konaĉne odluke o dodeli frekvencija, inspektori istog ministarstva su 18. avgusta 1998. 

zabranili rad City Radiju i oduzeli emisionu opremu, te na osnovi toga podneli kriviĉnu 

prijavu protiv Nikole Djurića. 

 

Sredinom oktobra 1999. Vlada Republike Srbije odbacila je Predlog zakona o prestanku 

vaţenja Zakona o javnom informisanju, koji su skupštini uputili poslanici koalicije 

"Vojvodina", sa obrazloţenjem da bi "vaţna oblast u pravnom sistemu ostala neureĊena".. Da 

li će do izmene ili ukidanja Zakona doći do raspisivanja vanrednih izbora, ukoliko uopšte 

budu raspisani, ostaje da se vidi. Ono što je sigurno jeste da za sada Zakon ostaje kao 

instrument dalje i sve jaĉe autoritarizacije i represije reţima u odnosu na društvo i svakog 

pojedinaĉnog graĊanina. 

 

Korišćenje medija za propagandu i diskreditaciju neistomišljenika su imala za cilj da 

opoziciju predstavi kao strane placenike, i da rezim predstavio kao zastitnika, i da tako zbije 

narod uz poredak i okrene ga protuv opozicije. Ovaj trend je izuzetno uzeo maha tokom 

1999.godine. 

 

Glavni odbor SPS-a, na sednici odrţanoj 10. avgusta 1999, kojom je predsedavao Slobodan 

Molišević, predsednik SRJ, saopštio je da "najveća sila na svetu", koja "porobljavanje 

Jugoslavije nije uspela da ostvari bombama", sada pokušava da to uĉini "pomaganjem 

marionetskih politiĉkih stranaka i korumpiranih lidera".  

 

Predsednik SRS i potpredsednik republiĉke Vlade Vojislav Šešelj izjavio je na konferenciji za 

novinare da je policija sa pravom intervenisala protiv pristalica opozicije u Beogradu (miting 

Saveza za promene od 30. septembra 1999). "Trebala je još ţešće da interveniše, priliĉno je 

uzdrţano reagovala", rekao je. U vezi sa prebijanjem novinara, Šešelj je rekao da je to rizik 

profesije i da jedan broj novinara prosto "ĉezne za pendrekom... reporter agencije Beta, 

Aleksandra Ranković nije sluĉajno udarena, verovatno se ponašala 

huliganski. Ĉudi me što pre deset godina nije dobila batine od policije" (prema Glasu 1. 

oktobar 1999). 

 

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izjavio je 5. oktobra 1999: "Oĉigledno 

je da Savez za promene podrţava teroriste koji vrše zloĉine nad Srbima i u toj ĉinjenici treba 

videti veliku štetu i odgovornost koju te opozicione snage preuzimaju za sudbinu zemlje" 

(prema Glasu 6. oktobar 1999).  

 

Prilikom "otvaranja nove ţelezniĉke stanice u Leskovcu" 11. oktobra 1999. Slobodan 

Milošević, predesdnik SRJ, je izjavio da graĊani ne treba da se zavaravaju da obnovu zemlje i 

njen razvoj mogu da izvrše oni "koji se toboţe u ime napretka vuku u veĉernjim satima 

ulicama naših gradova". On je pojasnio da se tu radi o "kukavicama, ucenjivaĉima i 
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ulizicama", koji za vreme bombardovanja nisuobukli uniforme ni uzeli puške i koji su pobegli 

iz zemlje (prema Blicu, 12. oktobar 1999) 

 

Generalni sekretarijat Srpske radikalne stranke "konstatovao je" 20. oktobra 1999. da 

"pojedini domaći mediji svojim izveštavanjem uporno pokušavaju da klevete, uvrede i laţi 

predstave kao izraz slobodnog novinarstva i nepristrasnog informisanja. Njihova politiĉko 

propagandna delatnost u Srbiji sinhronizovana je sa pretnjama koje svakodnevno iznose 

ĉelnici ameriĉke administracije". Ipak, "srpski radikali su uvereni da će pokušaj Amerikanaca 

i njihovih politilkih i medijskih ekspozitura da Srbiju pretvore u ameriĉku prćiju doţiveti 

neuspeh" (prema Borbi, 21. oktobar 1999). 

 

Naĉelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, izjavio je 19. oktobra 1999. da 

je opozicija za vreme bombardovanja SR Jugoslavije primala savete od NATO. "Ovih dana na 

trgovima Beograda mogu se videti oni koje niste sretali na tim mestima u doba agresije. Za to 

vreme oni su imali 'savetodavne' funkcije od agresorskih generala šta i koliko treba 

bombardovati", izjavio je Ojdanić (prema Danasu, 21. oktobar 1999). 

 

Na sednici Generalnog sekretarijata Srpske radikalne stranke od 3. novembra 1999. povodom 

studentskog okupljanja na Platou "konstatovano" je da se "agresija SAD sve više manifestuje 

kroz razne vidove specijalnog rata. Jedan od takvih vidova je i pokušaj da se za ostvarenje 

prljavih ciljeva Amerikanaca i njihovih slugu u Srbiji instrumentalizuje Univerzitet, u prvom 

mestu studenti... i da su zahtevi koje iznose samoproglašene studentske voĊe identiĉni sa 

zahtevima koje i svakodnevno stiţu na adresu Srbije i srpskog 

naroda" (prema Blicu 4. novembar 1999.)"(zavrsetak citata HOS). 

 

U novembru i decembru je doslo do daljeg ogranicavanja i progona misljenja i slobode 

stampe i izrazavanja.   

 

U prethodnoj godini je doslo da drasticnog suzavanja i tako reci ukidanja sloboda 

informisanja, javne reci, slobode stampe i izrazavanja. 

 

. 

- VIII. Primena nedozvoljene sile i povreda humanitarnog prava u internim 

konfliktima. 

 

1.Uvod. 

 

 Zakoni o izvrsenju krivicnih sankcija Srbije (Sl. glasnik RS, br. 16/1997-298) i Crne Gore 

(Sl. list RCG, br.    25/1994-360) propisuju uslove za primenu prinude nad osudjenicima. U 

srpskom zakonu stoji da se prinuda prema osudjenome primenjuje samo ako je neophodno da 

se sprece: "1) bekstvo; 2) fizicki napad  na drugo lice; 3) samopovredjivanje; 4) 

prouzrokovanje materijalne stete; 5) aktivan i pasivan otpor pri  izvrsenju zakonitog 

naredjenja sluzbenog lica." (cl. 136). Ista odredba postoji i u crnogorskom zakonu (cl.  

        61). 

 

 Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija Srbije prilicno detaljno propisuje kada je dozvoljena 

upotreba vatrenog    oruzja (cl. 138). Njegove odredbe se uglavnom oslanjaju na slicne 

odredbe u Zakonu o unutrasnjim     poslovima Srbije. Medjutim, i ovde treba uzeti u obzir i 

podzakonske akte koji regulisu upotrebu sile, kao     sto je Pravilnik o nacinu i uslovima 

upotrebe sredstava prinude u ustanovama za izdrzavanje kazne zatvora    (Sl. glasnik SRS, br. 
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30/1978-1739). Ovaj Pravilnik dozvoljava upotrebu vatrenog oruzja, s mogucim    

smrtonosnim posledicama, prilikom bekstva osudjenika iz ustanove zatvorenog tipa, bez 

obzira na visinu   izrecene kazne (cl. 4. st. 1. tac. 1). To znaci da obezbedjenje moze upotrebiti 

silu koja moze za posledicu    da ima smrt osudjenika bez obzira da li je on visestruki ubica ili 

sitni lopov. Ipak, izvesnu kontrolu nad      upotrebom sile u ovakvim slucajevima pruzaju 

odredbe Pravilnika koje propisuju: da se mora upotrebiti ono      sredstvo prinude koje ce u 

datoj situaciji po posledicama biti najlakse za lice prema kome se primenjuje; da     se pre 

upotrebe vatrenog oruzja lice u bekstvu mora upozoriti (prvo povikom a zatim pucanjem u 

vazduh);     da je zabranjena upotreba oruzja kada se lice u bekstvu krije u grupi ljudi, pa 

postoji opasnost da bi se    mogli ugroziti njihovi zivoti. 

 

        Zakoni o unutrasnjim poslovima Srbije (Sl. glasnik RS, br. 44/1991-1721) i Crne Gore 

(Sl. list. RCG, br.   24/94-414) propisuju ovlascenja pripadnika policija da upotrebe silu. Ova 

ovlascenja su takodje razradjena u podzakonskim aktima, na veoma detaljan nacin. Zakon 

Srbije propisuje da se vatreno oruzje moze   koristiti samo ako upotrebom drugih sredstava 

prinude ne mogu da se postignu postavljeni ciljevi zastite    razlicitih dobara (cl. 23. stav 1. t. 

1-6). Izmedju ostalog, vatreno oruzje se moze upotrebiti da se "odbije   napad na objekat..." 

(tacka 6). Cini se da upotreba vatrenog oruzja sa smrtonosnom posledicom po ovom   osnovu 

verovatno ne bi zadovoljila test "striktne proporcionalnosti" iz EKPS. Prvo, u ovom slucaju  

  oduzimanje zivota ne bi potpalo ni pod jedan od izuzetaka koje EKPS dozvoljava, a drugo, 

ne bi   zadovoljilo test "striktne proporcionalnosti" (Stewart protiv Ujedinjenog Kraljevstva, 

No. 10044/82, 39 DR    162, 1982, str. 171). Slicne odredbe se mogu naci i u Zakonu o 

unutrasnjim poslovima Crne Gore (cl. 17. i    18), uz dodatnu ogradu da je pripadnik policije 

duzan da upozori lice pre nego sto upotrebi vatreno oruzje    (cl. 19. st. 2). 

 

Usled poostravanja drustvenih anatagonizama, sto je narocito zapocelo masovnim graĊanskim 

demonstracijima 1996/97. povodom kraĊe lokalnih izbora, doslo je  do porasta represivnih 

mera kao  odgovora na sve  masovnije  nezadovoljstvo graĊana i sve manji manevarski 

prostor reţima. Indikativna je izjava lidera ovoga poretka "da su sredili stanje na 

univerzitetima, priliĉno u medijima, u pravosuĊu, da ce malo po malo dovesti Srbiju u red".To 

je bila svojevsrna najava sve zescih tenzija izmedju poretka i gradjana. Stvorena je izuzetna 

tenzija izmedju gradjana i organa vlasti narocito usled kampanje proglasavanja mnogih 

gradjana za navodne  strane placenike i domace izdajnike, cime su stvorene nove lose procene 

i zavade.  

 

Otkako su poĉeli protesti Saveza za promene doslo je do sve cescih zloupotrebe i 

prekoracenja ovlascenja i pribegavanja  nepotrebnoj i neopravdanoj upotrebi sile u internim 

konfliktima. I to kako  od policije tako  i od strane   raznih para teroristickih grupa obuĉenih u 

koţne jaknei  naoruţanih bejzbol palicama a koje praktiĉno sprovode teror na ulicama 

Beograda., kriminalci su zaklon izao koga se ukriva samovolja poretka. Ucestale provale, 

pljacke, kradje i svakojaki drugi otvoreni ili skriveni obracuni do kojih dolazi kada su u u 

pitanju brojne osobe koje su na neki nacin u nemilosti poretka, takodje se svrstavaju u grupu 

prekrsaja nepotrebne upotrebe sile.  

 

Na vanrednoj konferenciji za novinare 20. oktobra 1999. Zoran ĐinĊić je najavio kao sto smo 

pomenuli da se u Srbiji najavljuje val teroristickih obracuna sa opozicijom. 

  

2. Oblici nedozvoljene upotrebe sile. 
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Primena nedozvoljene sile se ogleda  u ubistvima, ranjavanjima , nasrtajima na studente na 

fakultetima gok se bore za svoja prava, ili pak na demonstrante OTPOR-a , u napadima  na 

sindikaliste , saradnike nevladinih organizacija, decu i srodnike "neprijatelja", manifestuju se 

u zapleni  novina, letaka, propagandnog materijala, standova za potpisivanje peticija, kroz 

nepotrebna privodjenja, nepotrebne grubosti prilikom zadrzavanja u pritvorima. Ili pak kada 

se radi o ulascima u prostorije nezavisnih medija i zapleni imovine, ili o provalama u 

stranacke prostorije i lomljavi ili odnosenju infrastrukture. 

 

 Poseban oblik prekoracenja ovlascenja i preterane upotrebe sile u internim konfliktima je 

nepotreban obim i intenzitet represije i nasilja koju poredak sprovodi nad vecinom gradjana. 

Pokret za zastitu ljudskih prava je sklon da primenu    nedozvoljene sile i povrede 

humanitarnog prava u internim konfliktima .ne vidi samo    kroz direktne kontakte i prestupe 

od strane organa reda i mira prema pojedinim gradjanima,  nego kao nesto mnogo sire. Mi 

smatramo da danas poredak   svojim    postupcima    prema vecini gradjana primenjuje 

nedozvoljenu silu i brutalno povredjuje  humanitarno pravo, jer nepotrebno, i  bez   povoda, 

vecinu    gradjana tiranise, izgladnjuje, iznuruje i drzi u strahu i sistematski gura u beznadje. 

 

a. Zaplene. 

Za vreme protesta strajkaca IBM Slavija kojim su trazili smenu  generalnog direktora  na dan 

6 avgusta organi reda su im oduzeli njihove licne stvari. U Valjevu je 10 avgusta  oduzeto 

ozvucenje. 

 

Prema HOS-u-u blizini Sremske Raĉe 21. septembra 1999. priveden je vozaĉ kombija, a tiraţ 

od 8.500. primeraka banjaluĉkog magazina Reporter je zaplenjen od strane MUP Srbije, 

"zbog osnovane sumnje da je izvršeno delo povrede simbola republike iz ĉl. 157. Kriviĉnog 

zakona SR Jugoslavije".  

 

Dok su BeograĊani 13. jula 1999. potpisivali peticiju za smenu predsednika SR Jugoslavije na 

punktu ispred Gradskog odbora Demokratske stranke na Terazijama "pojavili su se oko 12 

ĉasova i funkcioneri Jugoslovenske levice, koji su polomili sto za potpise i nasrnuli na 

ĉlanove DS ... U meĊuvremenu su se na svim punktovima u gradu pojavili policajci u civilu 

koji su upozorili aktiviste DS da je ugroţena njihova liĉna bezbednost", izjavio je Dragan 

Kopĉalić, predsednik Gradskog odbora DS (prema Blicu, 14. jul 1999). 

 

Na mitingu Saveza za promene u Vranju 21. oktobra 1999. policija je otela mikrofon 

Slobodanu Vuksanoviću, potpredsedniku DS, i silom ga oterala s bine naredivši mu da napusti 

taj grad. Demokratska je stranka kasnije saopštila da se zbog takvog postupka policija zatim – 

"izvinila".  

 

. Policija    je zaplenila  24 januara  ucenicima koji su se solidarisali sa   pokretom    

"Otpora"na Cvetnom trgu , nekoliko stotina bedzeva i plakata. 

 

 

 b.Fizicki obracuni i ranjavanja 

 

Navodno nepoznati huligani su 21 jula  pretukli profesora Vise poslovne skole u Beogradu  

Slobodana Komazeca bezbol palicama, prevezen je u  Urgentni centar, gde su ustanovljene 

teze povrede. Profesor Komazec je obznanio da je na delu obracuna sa  njim  jer se usprotivio 

nezakonitim finansijskim transakcijama u njegovoj skoli. Novinar Milovan Brkic je tuzio III 

Opstnski  sud  zbog odlaganja izvrsavanja  kazne zatvora za Z. Sijana koji ga je pretukao. 
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Policija je tukla 1 avgusta gradjane u Paracinu koji su potpisivali peticiju za ostavku 

Slobodana Milosevica. 20 septembra su bacene  kamenice na demonstrante u Kragujevcu 

kojom prilikom je  bilo povredjenih. 20 septembra automobil je uleteo u kolonu 

demonstranata.u Sapcu. Istoga dana je  bacena  bomba na zurku mladih demokrata  u 

Prokuplju. 9 novembra je  policija   nasrnula pendrecima na studente da ne dodju pred 

Skupstinu, bilo je 50 povredjenih 

 

prema HOS-u-Svetozar Raković, odgovorni urednik lista Sindikalni poverenik, pretuĉen je 

poĉetkom oktobra 1999, potom priveden i na kraju osuĊen na kaznu od 30 dana zatvora, koju 

je izdrţavao  u Padinskoj skeli. U saopštenju SZP-a navodi se da su Rakovića prilikom 

povratka sa protesta napali policajci i da ga je jedan od njih udario u glavu, usled ĉega je on 

izgubio svest. Nastavili su da ga tuku tako onesvešćenog, zatim ga odvukli u kombi, odvezli u 

sedište gradske policije u Ulici 29. novembra, da bi ga sutradan u polusvesnom stanju bio 

osuĊen (prema Glasu javnosti, 7. oktobar 1999)  

 

Bogoljub Arsenijevuć Maki, voĊa GraĊanskog otpora iz Valjeva, uhapšen je 17. avgusta 

1999. u Beogradu, ispred sedišta Pokreta za demokratsku Srbiju. O svom hapšenju 

Arsenijavić je dao sledeću izjavu, koja je objavljena u nedeljniku Vreme 11. septembra 1999: 

"Na izlazu iz zgrade uoĉio sam nekoliko specifiĉno obuĉenih civila, svi su bili obuĉeni u crno, 

sa leve dvojica, sa desne dvojica i ispred mene dvojica, na par metara od mene. Kako sam 

zagazio sa zadnjeg stepenika na hodnik, svi su se munjevitom brzinom bez ikakvog 

upozorenja, pitanja traţenja, sa isukanim pištoljima našli na meni, udarajući me sa svih strana, 

nogama, pesnicama, kundacima pištolja. Jedan od njih je dok su me drţali i leţali na meni 

uhvatio za kosu da bi mi podigao glavu, dok me je drugi udario u lice i tim udarcem mi 

slomio vilicu.Ĉuo sam njihovu galamu da niko ne prilazi od civila, jer je to policija...". 

 

Jake policijske snage su pendrecima, vodenim topovima i bornim kolima nasrnule na mirne 

demonstrante Saveza za promene na mitingu odrţanom 29. septembra; prema prvim 

izveštajima bilo je oko šezdeset povreĊenih i desetine uhapšenih demonstranata (prema listu 

Promene, 30. septembar 1999). 

 

ĐorĊa Lazarevića, brucoša na Elektotehniĉkom fakultetu, pretukla je 29. septembra 1999. 

policija na mitingu Saveza za promene, zbog ĉega je zadobio teške povrede mozga, 

nagnjeĉenje poglavine i mekih tkiva lica (prema Glasu, 6. oktobar 1999). 

 

Policija je 30. septembra 1999, pod vidnim emotivnim nabojem, nasrnula na pristalice Saveza 

za promene koji su demonstrirali u Beogradu traţeći smenu predsednika SR Jugoslavije. Do 

napada policije došlo je na Brankovom mostu. Tom prilikom policija je pretukla je trideset 

demonstranata, meĊu kojima: Zorana ĐinĊića, predsednika DS-a, Ljubomira Madţara i 

Gorana Milićevića, profesore Ekonomskog fakulteta, novinare Julijanu Mojsilović (Reuters), 

Slavišu Lekića (Reporter), Aleksandru Ranković (Beta), Imre Saboa (fotoreportera Danasa), 

ekipu CCN-a i SKY-a. MeĊu pretuĉenima je i Dragoslav Milotić, jedan od uĉesnika protesta. 

On je za list Danas (9–10. oktobar 1999) izjavio: "Slomili su mi prste na desnoj ruci, izbili su 

mi tri zuba, naprsla mi je nosna kost, leĊa su mi potpuno crna od modrica i druga ruka mi je 

još naduvena". Prema reĉima njegove supruge, Ljubice Milotić, njega su nogama i rukama 

tukla petorica 

 

Aktivisti studentske organizacije "Otpor" privedeni su u policijsku stanicu u Kragujevcu 20. 

oktobra 1999, a pušteni su sat i po nakon privoĊenja. Jedan od aktivista, Zoran Matović, 

izjavio je da su mu stavljene lisice na ruke prilikom hapšenja u centru grada i da je u 
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policijskim kolima bio tuĉen, odnosno da je dobio nekoliko udaraca u glavu nakon što je na 

pitanje "Ĉemu sluţi kanta sa likom Slobodana Miloševića na njoj i bajzbol palica" odgovorio 

da palica sluţi da graĊani njome udaraju po liku Slobodana Miloševića na kanti,jer 

 

U noći 29. decembra 1998. tri muškarca su bejzbol palicama pretukla Borisa Karajĉića, 

studentskog aktivistu i jednog od voĊa studentskog protesta na Filološkom fakultetu u 

Beogradu, i to ispred kuće u kojoj stanuje 

 

Aktivista DS-a Branislav Kozomara pretuĉen je 27. septembra 1999. od strane dvadesetak 

mladića dok je sa svojom ekipom lepio plakate SZP-a u ulici Kneza Miloša. Prema reĉima 

Igora Samardţije, reĉ je o jednoj istoj grupi parapolicije koja je u više navrata maltretirala 

aktiviste DS-a, a vozi se u 'Golfu' registracije BG 312–756. Na mesto dogaĊaja došla je i 

patrola policije, koja je pošto je uzela podatke o obe grupe, privela aktiviste DS-a u stanicu 

policije Stari grad, gde su ih zadrţali oko dva sata (prema listu Promene, 30.septembar 1999). 

 

Jedan od pripadnika obezbeĊenja Demokratske stranke, Aleksandar Stošić, pretuĉen je 28. 

septembra 1999 oko 16 ĉasova u podzemnom prolazu kod Kolarĉeve ulice. Njega je, kako je 

saopštio beogradski odbor DS, pretukla "grupa kratko ošišanih mladića". Isti je odbor saopštio 

da su i drugi ĉlanovi DS koji su lepili plakate imali više "bliskih susreta s kriminalcima 

plaćenim da prave nerede po gradu". DS je takoĊe saopštila da je policija 28. septembra 1999. 

u Loznici privela ĉlana te stranke Bobana Kaitovića, jer je na njegovom kombiju tokom 

mitinga bilo postavljeno ozvuĉenje (prema Blicu, 29. septembar 1999).  

 

Prilikom demonstracija Saveza za promene 13. oktobra 1999. na Novom Beogradu, kod 

"Jugopetrola", veća grupa grupa mladića u civilu iznenada je napala stotinak pristalica Saveza 

za promene koji su ĉekali poĉetak protestne šetnje. U tom je napadu povreĊeno najmanje 

osam graĊana, a napadaĉi su ubrzo pobegli ka "Sava centru". Jedan od uĉesnika mitinga rekao 

je novinarima da su policajci tokom napada grupe mladića na graĊane rekli napadaĉima 

"Dosta je bilo" i da su se oni posle toga razbeţali (prema Glasu javnosti, 14.oktobar 1999).  

 

Funkcioneri su izjavili  na konferenciji za novinare da je policija sa pravom intervenisala 

protiv pristalica opozicije u Beogradu (miting Saveza za promene od 30. septembra 1999). 

"Trebala je još ţešće da interveniše, priliĉno je uzdrţano reagovala", receno  je (prema Glasu 

1. oktobar 1999). 

 

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izjavio je 5. oktobra 1999: "Oĉigledno 

je da Savez za promene podrţava teroriste koji vrše zloĉine nad Srbima i u toj ĉinjenici treba 

videti veliku štetu i odgovornost koju te opozicione snage preuzimaju za sudbinu zemlje" 

(prema Glasu 6. oktobar 1999).  

 

 23 decembra  Baticev telohranitelj Bogdan Bojat iz Zemuna, je na ulazu u svoj stan u 

Zemunu ranjen sa 7 hitaca iz revolvera, ( van zivotne opasnosti), nije imao proiblema sa 

zakonom, inace je  student Vise skole unutrasnjih  poslova. 

 

c.Nepotrebna privodjenja su cesta pojava 

 

.Tipican primer je privodjenje novinarke Dese Trevisan. Desi Trevisan, novinarki britanskog 

dnevnika Times, drţavljaninu Velike Britanije, beogradski sudija za prekršaje Slobodan 

Milošević je 1. novembra 1999. godine izrekao kaznu zatvora u trajanju od deset dana zato što 

u pasošu nije imala overen ulazak u zemlju. Istim rešenjem gospoĊa Trevisan obavezana je da 
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Jugoslaviju napusti u roku od tri dana, tj. do 7. novembra u 24 sata, pri ĉemu u zemlju moţe 

ponovo ući od 4. maja 2000. godine. Advokat Dese Trevisan, ĐorĊe Mamula, izjavio je da 

njegova klijentkinja "nije mogla znati da savezna vlast ne priznaje Debeli brijeg za graniĉni 

prelaz" i podsetio da ni prvostepeni sudija to nije znao. U prvostepenom rešenju  sudija 

Milošević navodi da je Trevisan osuĊena jer nije imala overen ulazak u zemlju, a ne zbog toga 

što je ušla preko zvaniĉno nepriznatog graniĉnog prelaza". Trevisan je puštena iz zatvora 

posle 24 ĉasa zbog, kako je obrazloţno, slabog zdravstvenog stanja (prema Glasu, 5. 

novembar 1999 Situacija po ovome pitanju se pogorsala. Gradjani su zbog sadasnje krize 

nervozni, a to vazi i za organe vlasti ponekad. Ozbiljno   su poremeceni odnosi izmedju 

naroda i vlasti, postoje lose procene i predrasude. 

 

 d. Bahato i nasilnicko ponasanje organa vlasti. 

 

Naĉelnik Topliĉkog okruga Ratko Zeĉević 8. jula 1999. ispalio je u vazduh ĉitav šarţer iz 

pištolja sa terase zgrade Socijalistiĉke partije Srbije u Prokuplju, u trenutku kada je pred oko 

5.000 graĊana govorio predsednik Demokratske stranke Zoran DjinĊić (prema Blicu, 10.jul 

1999).       

 

9 decembra  policija je upala u SPO  da pohapsi lidere SPO. 

      

 

U  nedelju 17. oktobra l999 u Valjevu je pred vrata kuće Nebojše Andrića, predsednika 

Opštinskog odbora DS-a, dopisnika Danasa i Radija Slobodna Evropa i jednog od voĊa 

protesta u Valjevu, podmetnuta eksplozivna naprava, koja srećom nije izazvala ljudske ţrtve. 

Da se radi o delu profesionalca govori ĉinjenica da na mestu nesreće nisu naĊeni geleri (što 

iskljuĉuje mogućnost da se radi o svakom dostupnoj ruĉnoj granati), pa ĉak ni delovi 

eksplozivne naprave, zbog ĉega je lokalna policija u Beograd nosila delove vrata na 

ekspertizu. 

 

e. Politicka ubistva 

 

SPO je optuzio vlasti da su pokusale da ubiju predsednika stranke Vuka Draskovica i da su 

ubile cetiri funkcionera ove stranke u reziranoj saobracajnoj nesreci kod Lazarevca.na dan 3 

oktobra. 

 

 Slavko Ćuruvija je ubinen  11. aprila 1999. .  

Branislav Vasiljević, ĉlan DS-a i pripadnik obezbeĊenja Zorana ĐinĊića, nekadašnji zamenik 

sekretara Skupštine grada Beograda, pronaĊen je 4. novembra 1999. mrtav u svom stanu sa 

pištoljem u ruci i prostrelnom ranom na glavi. U beogradskim politiĉkim krugovima kruţe 

priĉe da je Vasiljević bio uzoran sportista koji je iza sebe ostavio bebu i tek zapoĉeti brak i da 

on kao takav nije bio sklon samoubistvu. 

 

Ostaje otvoreno pitanje da li svi ovi dogaĊaji predstavljaju izolovane sluĉajeve koje su 

opozicioni prvaci zloupotrebili radi samoreklamiranja i prikupljana izgubljenog i preko 

potrebnog poverenja biraĉa ili pak reţim najavljuje vreme najoštrijih razraĉunavanja koja 

neće sprovoditi drţavni organi i za koje niko neće odgovarati. 

 

 

-XV.Izbeglice 
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Polozaj izbeglica u Srbiji i SRJ(kojih prema procenama ima oko 800.000) je jedan od 

najvecih humanitarnih problema. Jedan deo se smestio kod srodnika i prijatelja, mnogi su 

prinudjeni da se snalaze sami,a izvestan broj se nalazi u prihvatnim centrima. Najteze je u 

prihvatnim centrima gde su uslovi zivota teski sto se tice stanovanja (grejanje, .aeracija, 

prostor,sanitarije),hrane, medicinske nege. 

 

U praksi nema efikasnih mera da izbeglice budu integrisane u zemlji prijema, izostaju 

adekvatne mere da se vrate u zemlju porekla. Zakon o drzavljanstvu ne dozvoljava dvojno 

drzavljanstvo.,zahtva se odricanje od prethodnog drzavljanstva sto izbglice ne zele.Iako su po 

zakonu u jednakim uslovima sto se tice zaposljavanja ,postoji diskriminacija (losiji 

poslovi,niza plata, neprijavljeno). Obavezni su da sluze vojsku. 

 

Samo manji deo  izbeglica u SR Jugoslaviji je organizovano preseljen u trece zemlje.  

 

Izbeglice i njihovi problemi bi se mogli svrstati u  u tri osnovne grupe: pitanje povrataka i 

uslovi u koje se vracaju (ekonomske mogucnosti i povracaj imovine), pitanje integracije u 

SRJ (kao osnovni problem javlja se regulisanje drzavljanstva) i odlazak u trece zemlje (kao 

najpozeljnija varijanta velikog broja izbeglica). 

 

Izbeglicama je jako tesko pomoci jer je drzava osiromasila, a ima i svoje interne socijalne 

kategorije koje ne moze da regulise adekvatnim socijalnim programima. Humanitarna pomoc 

koja im je stizala je cesto bila predmet malverzacija. Izbeglicama je ograniceno pravo 

kretanja. Mnogi od njih zive od milostinje.Proces povratka jako sporo odmice. 

 

 Stanje se narocito pogorsalo promenom statusa Kosova i novim valom izbeglica otuda. 

 

Isticemo da su odnosi izmedju  izbeglica i starosedeoca Srbije ozbiljno poremeceni i da su na 

delu lose procene.. Sveopste lose procene i zavade,  ne zaobilazi ni Srbe iz Srbije i drugih 

krajeva,  

 

Smatramo da je ovo vrlo znacajno i da bi polozaj izbeglica bio znacajno poboljsan ako bi ovi 

odnosi bili sanirani. Zato zelimo da iznesemo nase vidjenje ovog pitanja. 

 

Srbi su podeljeni ne samo kada se radi o politickoj osnovi nego i teritorijalno i plemenski.Ove 

poslednje podele se manifestuju na sledecim nivoima:  

 

-izmedju Srbijanaca(starosedeoca Srbije) i Crnogoraca  

-u odnosu na Bosance i Hercegovce  

-u odnosu na Krajisnike  

-prema izbeglicama iz zapadnih krajeva, i u poslednje vreme sa Kosova  

-izmedju starosedeoca Vojvodine i dosljaka, pre svega tzv"Dinaraca"  

-izmedju Srbijanaca iz Juzne Srbije, Istocne Srbije idelova Sumadije i Srbijanaca iz Zapadne 

Srbije.(srbijanskih Dinaraca).  

 

Izbeglice su vrlo ilustrativan fenomen za analizu ove problematike. Izmedju izbeglica koji su 

preplavili Srbiju poslednjih godina i starosedeoca postoje ozbiljne tenzije,ili cak i lose 

procene, koje najcesce nisu bazirane na cinjenicama nego se radi o reziranim losim 

procenama po devizi ZAVADI GDE GOD MOZES. Izbeglicama se prebacuje da su svi 
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zaredom bogati, da su se nezakonito obogatili u ranijoj postojbini i da su doneli bogatstvo, da 

su skloni kriminalu i mafijastvu, podzemlju, da preko reda 

dobijaju zaoposlenje, stanove, itd. Dok sa svoje strane pojedine izbeglice optuzuju Srbijance 

da ih ne vole zbog njihovog akcenta, sto su razliciti, da su sebicni, diskriminatorski  nastrojeni  

i ksenofobicni prema njima. Ovakva medjusobna kvalifikovanja uospte nisu zasnovana 

nacinjenicama najcesce.Treba znati da je vecina izbeglicva sitromasna i zivi u bedi, jedan 

manji deo je dobrog imovnog stanja,ili su stekli zaposlenje i prezivljavanje zahvaljujuci 

prijateljskim i rodjackim vezama u Srbiji, ili pak donetom kapitalu. Vrlo mnogo izbeglica zivi 

u prihvatnim centrima gde su uslovi zivota krajnje teski.Nazalost,pojedinacni ekscesi,ili 

sirenje glasina i lazi su uspeli da stvore pogresnu predstavu o izbeglicama i da protiv njih 

mobilisu mnoge gradjane Srbije.Izbeglice su za vreme II Svetskog rata i I Svetskog rata 

takodje u Srbiji bile vrlo lepo primane, dobijale su stan,hranu i postovanje, a za uzvrat su bili 

zahvalni, radili i postovali nove domacine.Pojedinacna odstupanja danas od ovakvog 

normalnog odnosa izemedj izbeglica i domacina su stvorila pogresnu i losu predstavu o 

izbeglicama. Ne b s e reklo da vecina gradjana Srbije ne simpatise izbeglice, i tu ima 

preterivanja.  

 

Kada se radi o Srbijancima i Srbima iz Crne Gore, Bosne ,H ercegovine i Krajina(Hrvatske) 

posle II Svetskog rata je bilo incidentalnih situacija kada su Srbijanci bili zrtve nezakonitih 

postupaka politickih mocnika koji su mahom iz tih krajeva bili na znacajnim polozajima u 

drzavnom aparatu, koji su na neki nacin pokazivali slidarnost sa svojim zemljacima, te je tako 

stvorena u velikoj meri pogresna predstava da su svi Crnogorci, Bosanci, Hercegovci, 

Krajisnici cizmasi i td. Poznate su price da kljucne pozicije u Srbiji ne drze Srbijanci nego 

dosljaci,(CETINJE-DEDINJE) koje su iako ponekad  bazirane na nekim 

argumentima, ipak bile preterane i ekstremne i u stvarnosti su vodile razvinjanju medjusrpskih 

podela i zavada.U Srbiji je stvoren ponedgde  istinski val netrpeljivosti prema dosljacima, da 

su na kljucnim pozicijama neproporcionalno zastupljeni, da su za nepotizam, tribalizme, da 

progone Srbijance, itd.  

 

Ovakvo stanje je razume se zloupotrebljeno da se odnosi poremete i zatruju i Srbi 

medjusobno pozavadjaju. Tipican je odnos starosedeoca Vojvodjana i Dinaraca gde je 

stvorena nereteko istinska netrpeljivost ili mrznja.  

 

Stvaranju losih procena i surevnjivosti je doprinela i nerasvetljena istorija i istorisjki 

medjusobni odnosi, podesavanje istorije po potrebi politicara, politicke igre politicara  

proslosti i danas da medjusrpske odnose podesavaju da bi tako valorizvali svoje karijeristicke 

interese.  

 

Pozivamo na ispravne procene i na slogu. 

 

- XVI.Kosovo 

 

Nas generalni stav u vezi Kosova je da je uzrok konflikata i krize u ovoj juznoj srpskoj 

pokrajini, pre svega pitanje nepostovanja  ljudskih prava. Ali ne nepostovanje samo prava 

pojedinih, nego svih naroda koji su tamo ziveli i koji jos uvek zive. 
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Izlaz iz krize otuda vidimo u postovanju ljudskih prava.svih gradjana i etnickih grupa na 

Kosovu.  Nasi stavovi su vrlo bliski stavovima Vladike Artemije i SPC, i Momcila 

Trajkovica.  

 Posle ukidanja autonomije Kosova i donosenja novog Ustava 1990 godine, uporedo sa 

procesima raspada bivse SFRj, ratom u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i urusavanjem 

institucija pravne drzave u zemlji, nastala je sve veca radikalizacija prilika u Srbiji i SRJ.  

Ovaj proces je narocito izrazen na Kosovu.  

Na Kosovu su godinama u praksi funkcionsale dve paraleeen zajednice, dve paralelne vlasti.Iz 

godine u godinu je sve vise incidenata i obracuna. Pojava tzv Oslobodilacke vojske Kosova i 

njene sve izrazenije akcije su dovele do sve veceg vojnog i policijskog prisustva drzave. 

U aprilu 1998  godine je odrzan referendum u vezi ucesca stranih posmatraca u resavanju 

kosovskog spora. Medjunarodna zajednica je zapretila bombardovanjem ,usled , kako je se 

tvrdila  humanitarne katastrofe na Kosovu.  Posle dogovora Milosevic-Holbruk dozvoljen je 

pristup stranim posmatracima da dodju na Kosovo.U januara ju doslo do nove krize na 

Kosovu usled zahteva da sef posmatracke misije OEBS Volker napusti zemlju zbog navodne 

pristrasnosti u korist Albanaca.  Zatim je usled protesta medjunarodne zajednice ovaj zahtev 

zamrznut na neodredjeno  vreme. Luiz Arbur koja u ime Haskog suda treba da istrazuje 

eventualne zlocine  na Kosovu,  nije dobila jugoslovensku vizu,  sto je jos vise degradiralo 

medjunarodnu poziciju SRJ .Ministri inostranih poslova clanica Kontakt grupe su odrzali u 

Londonu sastanak 29 januara kojom prilikom je dogovoreno da se u Parizu odrzi 6 februara 

Mirovna konferencija SRJ i predstavnika kosovskih Albanaca.   Predsedavace ministri 

inostranih poslova Engleske i Francuske Kuk i Vedrin, nudi se prelazno resenje za Kosovo 

(sto je od strane srpske opozicije ocenjeno kao sustinska autonomija Kosova), Kontakt grupa 

je uputila zahtev jugoslovenskim vlastima da ispune sporazume sa OEBS i    NATO ,i usklade 

se sa rezolucijama  Saveta bezbednosti OUN, da omoguce povratak izbeglicama, saradnju    

sa     humanitarnim i nevladinim organizacijama i Haskim sudom, da sprovedu istrage koje 

budu zahtevane i sudjenja pociniocima.  

Vladika Artemije zahteva da predstavnici kosovskih Srba ucestvuju u pregovorima o svojoj 

buducnosti sto Beograd ne prihvata. Nase je stanoviste da su vladika Artemije i SPC, i 

pojedine opozicione partije dale najbolje predloge za resenja. 

Polazimo od cinjenice da problem Kosova datira od 1945 godine usled neadekvatne politike 

koja je vodila smanjenju udela Srba na Kosovu.  

6 februara je poceo skup u Rambujeu. Nato je zahtevao dijalog i ispunjavanje uslova Kontakt 

grupe, i prisustvo trupa Nato na Kosovu, ili u suprotnom ce doci do bombardovanja. 

Delegacija SRJ je potpisala deset zahteva Kontakt grupe.  ali se nije saglasila sa prisutvom 

Nato trupa na Kosovu. SRJ je podrzala u nekoliko navrata Rusija protiveci se prisustvu 

stranih trupa bez dozvole Vlade SRJ.potpisivanja sporazuma je ostavljeno za 15 mart u 

Parizu.Dok su vodjeni  pregovori u Rambujeu na Kosovu se se umnozavali oruzani sukobi, 

ubistva i ranjavanja ljudi, otmice. Kvalitetu pregovora su  doprineli  boravci  u Parizu 

Patrijarha Srpskog Pavla, Vladike Artemija i opozicionih licnosti. 

Opozicija je tokom pregovora u Rambujeu optuzila  Vladu da je predala Kosovo, i da ukriva 

istinu od naroda .Dok stranke na vlasti koriste nedovoljno jasnu situaciju da se prikazu kao 
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dobitnici na pregovorima u Rambujeu, kao zastitnici od Nato i Zapada, i da zbijaju narod uz 

sebe i obavljaju predizborne aktivnosti. 

 Nj.K.V.Princ Prestolonaslednik Aleksandar Kardajordjevic se izjasnio protiv vazdusnih 

udara na Kosovu i Srbiji . 

24 marta je pocelo bombardovanje, SRJ koje je trajalo 77 dana. Za to vreme su bombardovani 

pored objekata na Kosovu i vojni  i civilni objekti, sirom zemlje, mostovi, fabrike, bolnice, 

novinarske kuce, skole i kulkturni spomenici,bilo je mnogo zrtava, ubijenih i ranjenih. Srbi 

sirom sveta su svakodnevno demonstrirali i pruzali podrsku svojim sunarodnicima i svojoj 

zemlji. Vec pocetkom  aprila 100.000 Srba sa Kosova prebeglo u roku od nekoliko dana u 

Srbiju, u strahu od represalija. Protesti Srba su bili zestoki, te su npr. u Svedskoj bili 

zabranjeni.  

Po zavrsetku bombardovanja i pocetkom primirja i stavljanja Kosova pod kontrolu 

medjunarodne zajednice nastalo je nasilje nad preostalim  Srbima, te je skoro 200.000 Srba 

napustilo Kosovo i postali su izbeglice.Taj teror traje do danasnjih dana. 

Iseljavanje Srba sa Kosova posle ulaska meĊunarodnih trupa, jedino na pravi nacin docekuje  

Srpska pravoslavna crkva koja se organizuje i ostaje jedina srpska institucija na Kosovu koja 

popunjava bezbednosni vakum u ovonastalim okolnostima. Naglašene su aktivnosti Crkve 

protiv Miloševića i ona je sve prisutnija u politiĉkim zbivnjima. Posle nedavnog zasednja 

Sinoda Crkva vernicima govori o "velikom grehu koji je poĉinjen na Kosovu prema 

Albancima u naše ime." Posle poraza na Kosovu Crkva se najbrţe snašla. Sveštenici su i 

tokom bombardovanja ostali na Kosovu. Crkva sada zapravo ima dvostruku funkciju: potpuna 

briga o Srbima na Kosovu duhovna i fiziĉka. Zbog odlaska vojske i policije Crkva je "morala 

da preuzme ulogu kakvu je imala pod Turcima". 

Mi smo podrzavali postupke i apele  Vladike Atemija i Momcila Trajkovica kao autenticnih 

predstavnika Srba sa Kosova. Oni su tvrdili da je  spas  u smeni vlasti. i  demokratiji i 

koabitaciji Srba  i Albanaca sto je i nase vidjenje kosovskog problema. 

Krajem decembra grupe naoruzanih Albanaca nocu prelaze sa Kosova u Toplicu. 

Mi kosovsku krizu vidimo pre svega kao rezultat nepostovanja ljudskih prava svih njenih 

gradjana.  To je prevashodno pitanje postovanja ljudskih prava. 

Pokret za zastitu ljudskih prava je polazio  sa stanovista da su jedino resenje pregovori, da je 

Kosovo nedeljivi deo Srbije i SRJ, da je neophodno postovanje drzavnog integriteta i volje 

naroda i vlade, da se mora obezbediti postovanje ljudskih prava i zakona za sve gradjane 

Kosova bez obzira na njihovu nacionalnost. 

Ali da u isto vreme treba da budu zagarantovana i ljudska prava ne samo na Kosovu, nego i u 

celoj Srbiji, da je potrebno da nasa zemlja bude deo sveta i Evrope, i njihovih struktura.  

Zalagali smo se  za ispravne procene i resavanje problema Kosova u duhu medjunarodnog 

prava 

1990.године. Деведесете године 20 века. 



987 

 

 

 

 

Деведсете године означавају крај 20 века и почетак 21 века. 

После Другог светског рата намучени народи света су очекивали нова боља времена,  

да ће настати најзад дуготрајан мир, стабилни мећународн односи без ратова и 

просперитет. 

Када из данашње перспективе се сетим тих надања, у мислима ми пролазе, као предели 

који муњевито промичу док их посматрам из неког пребрзог воза. Ипак било је помака, 

револуционарних технолошких промена на боље, раста животног стандарда.  

Човечанство упркос свега граби напред. Питам се, шта ће бити од Људи, од Човека, од 

Човечанства, у будућности, која ће донети невероватне технолошке и свакојаке друге 

напретке и открића ?  

Чини ми се да ће Човек у будћности доћи у велике и тешко премостиве изазове и 

дилеме управо због тога. Каква ће бити тада људска природа? Његови животни циљеви, 

мотивације? А шта ако се продужи живот? Ако богатство постане доступно? 

Како ће на то реаговати психа? Човек све више постаје свестан себе, каква еволуција ће 

се овде десити?.  

Како је данашње човечанство још увек старинско, романтично? Можда ће људи 

постати као роботи, хладни и себични, сурови? Или ће дух расти на штету организма?  

А какви ће бити међудржавни односи између моћних држава, и оних које то нису?  

Љубав, брак, породица, сродство, државе, природа?  

Будућа времена стављају човека пред изазов: како се сачувати од самог себе? 

У овој деценији су се наставили ратови широм планете, централна ратна тензија се 

одвијала у свим могућим сферама између Истока-и Запада, Капитализма и Комунизма. 
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Прохујале су дечачке Педесете године 20 века. Сав озарен младошћу и надама сам 

проживео Шездесете године, које су за многе на планети биле истинска Ренесанса, 

изненадно су се рушили вековни табуи, као што су деколонијализација, расизам, секс, 

феминизам, свугде око мене су одјекивале мелодије Битлса, пуне оптимизма и 

младалачког полета.. 

Понет овим валом еуфорије ренесансе, у почетку сам био сретан и занет, можда ми је у 

то време недостајала временска и емотивна дистанца, ипак сам схватио болне истине. 

Родну земљу Југославију нагриза тињајућа криза.  

После завршетка студија новембра 1963.године, одлазим на служење војног рока, све 

до октобра 1964.године, где доживљавам неприлике и болна разочарења описана у тому 

2. 

Боравак у Бриселу, Белгија од 1965 до 1971.године, односно од. 1973 до 1974. године ( 

том 3), је за мене био колико трауматично, утолико веће и значајније освешћивање и 

буђење свести-уздати се у свој народ, како каже народна неизмерна мудрост у себе, У 

СЕ И У СВОЈЕ КЉУСЕ.  

За мене су Шездесете године младалачки раздрагане и распеване, у знаку Битлса, али у 

исто време значе буђење, освешћење, позив на мобилизацију свих потенцијала за борбу 

за боље. ( томови 1 и 2). 

Истинска прекретница у моме животу је настала управо у Седамдесетим годинама, 

устао сам у одбрану мојих угрожених права, уз обраћање за подршку међународним 

организацијама и владама појединих великих западних држава. Као што је то у животу, 

било је узлета, али и пораза, ипак има подоста, колико толико, помака у освајању 

слободних простора. Оно што је битно, добио сам значајну подршку у земљи, не само 

ван ње ( томови 3 и 4).  

А Југославија, земља на беспућу, подрхтава раздирана унутрашњим етничким 

тензијама, осиромашена, изгубивши подршку међународне заједнице, земља која је 

против себе изазвала сопствени народ, пробудила револт бораца за људска права. 

У 70-им годинама су и даље присутни они садржаји из Шездесетих, мада хипи покрет 

слаби, али јачају акције за заштиту животне средине. Букте неки нови  ратови, тензије  

између САД и СССР  иако се на неки начин мењају, не слабе у довољној мери ( том 3). 
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Руанда и Бурунди. 

 

Из деценије у деценију свет је се убрзано мењао. Велике силе, као да кажу саме себи: 

Гледајмо од чега се живи.  

Осамдесете године су се отарасиле хипијеваца и анархиста, ренесансних емотивних 

стремљења, Европа, САД, и свет, као да увиђају, да су моћ и кључ опстанка, управо у 

економији и војној сили, Сили и Моћи, у ери економског либерализма. Иду на јачање 

великих мултинационалних компанија, прихватају laissez faire економију. Док многе 

земље осиромашују, имају потребу за зајмовима, Међународни монетарни фонд и 

Светска банка полако постају полуге глобалних политичких утицаја. У осмој деценији 

су се десили епохални планетарни и историјски догађаји. Срушен је комунизам у 

Европи, али не и у Кини. Мудра Кина се показује као једина земља која у комунизму 

постаје победничка. 

Деведесете године су наставак и убрзање трендова из претходних деценија. 

Појавила су се алтернативна медија и узео је маха мултикултуризам, интернет и 

кабловска телевизија, дошло је до продора мобилне телефоније. Покрети младих као 

Movements grunge, the rave scene  и  hip hop се шире планетом. 

Неолиберализам се захуктава, смањује се, или нестаје  Хладни рат, нестаје СССР, 

настаје глобализација тржишта и економија, све су снажније приватизације и 

корпорације.  

Дошло је до уједињења Немачке. 

Десили нсу се крвави ратови у Африци, на Балкану и Кавказу. Поједини аналитичари 

спомињу геноциде у Руанди и Босни.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Grunge
http://en.wikipedia.org/wiki/Rave_scene
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
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Било је тензија између Израела и суседа, а у Ирској је дошло до смиривања 

1998.године. 

А у овој деценији, Југославија почиње да убира жетву отровних плодова, које је сејала 

деценијама, од 1945.године, па надаље. Побунио се народ, побуниле се републике и 

покрајине, међународна заједница неће више ни да чује за своје мезимче Југославију,   

деценијски enfant terrible светске политике. 

Услед неприлагођавања на промене, Југославија заостаје, одбија да прихвати нове 

неминовности, инсистира упорно и ирационално на оном што је немогуће, а то је 

апсолутн нетакнути STATUS QUO, у земљи, и ван ње. Букнули су ратови. ( том 4). 

Читалац ће из тома 4, ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, сазнати 

поступке писца ове саге, једног од инсајдера урушавања те необичне творевине  

 

 

Клања у Босни. 

У овоме тому 5, Саге о ..ићима, је приказан финале, распад Југославије у пламену 

крвавих балканских ратова. Завођење вишепартијског система није довело до 

очекиваних побољшања. Било је неких почетних помака, али се показало на делу, да су 

окоштале бирократе из претходног поретка, успеле да се у метежу транзиције провуку, 

и остану на власти, да незаконито присвоје и опљачкају национално богатство, 

поставши сада новопечени енормни  богаташа-тајкуни.  
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Описао сам кака сам видео ратове на Косову ( 1996-1999), са Хрватском и Словенијом, 

ратове у Босни. 

У Јужној Африци је укинут апартхејд, и на власт је дошао национални херој 

легендарни Нелсон Мендела. 

 

 

 

                                                                                Nelson Mandela. 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
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                                       Страшни суд. 
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 2000.година. 

 

Јануар 2000.године. 

Професору Кену Скуланду сам предложио да његову књигу публикујемо и на ромском 

језику. Овај мој предлог сам поткрепио  подацима, да је организација чији сам 

председник ( Покрет за заштиту људских права), се досада  залагала и за права 

појединих угрожених Рома, да су нам они давали велики број потписа на изборима, 

неки од њих су била кандидати на нашим изборним листама.  

Уједно сам му ставио до знања, да је ромска популација у Србији врло бројна, али 

сиромашна, и да има прилично неписмених, и да ову етничку групу треба 

просвећивати, те да би у том смислу његова едукативна књига била за њих корисна.  

Објаснио сам му да познајем поједине ромске прваке, и да сам са њима разговарао на ту 

тему, и да међу њима постоји склоност, да један такав издавачки подухват подрже. 

 

Накнадно сам му послао предрачун, колико би коштали превод, лекторисање  

корекција и штампа. Он се сложио, и послао ми новац. 

Цео пројекат је узео у своје руке господин Трифун Димић, ромски првак из Новог Сада. 

Били су ми велико задовољство и част, да га упознам лично, његову супругу и ћерку, 

који су за ову прилику допутовали из Новог Сада. Нашли смо се испред зграде САНУ у 

Кнез Михајловој улици.  

Ово познанство је за мене била још једна прилика да по ко зна који пут, дођем до 

спознаје, колико је нетачна дубоко уврежена и широко  раширена  ружна представа о 

Ромима. Роми су надарен народ не само за музику и игру, упознао сам Роме изванредне 

трговце, занатлије, па и понеке интелектуалце, новинаре, писце, научнике или 

политичаре. 
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Управо Трифун Димић је такав интелектуалац од интегритета, као да је академик. 

Његова супруга  и кћерка су такође на мене оставиле упечатљив утисак, тако су 

скромне, а достојанствене, учтиве и увиђавне. 

Био сам сретан да је цео пројекат урађен савршено, на обострано задовољство.  

А посебно је био задовољан  професор Скуланд. 

Romany (Gypsy) 

 

Trifun & Igor Dimic, Romani matica in Jugoslavija, Novi sad, 2000.   

mailto:aerrom@fodns.opennet.org
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                   -  

 
 
 
-Јануар 2000.године. 
 
10. јануара је 19 српских опозиционих странака формирало коалицију под 

називом Демократска опозиција Србије - ДОС. 

 

После прошлогодишњег бомбардовања у земљи долази до метежа, све су учесталији 

терористички испади.  

 

15 јануара је у холу београдског хотела „Интерконтинентал― убијен Жељко Ражнатовић 

Аркан ( томови 3 и 4), а поред њега су страдале још две особе.  

 

 
 

 

28 јануара у једном сурчинском стану је тешко рањен Петар Панић, телохранитељ 

Војислава Шешеља. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Петар Панић 
 
Београд је узнемирен.У зебњи. Лоше вести сустижу једна другу, као да их неко 

програмира.? 

 

Крајем месеца су уведена двочасовна искључења струје у Београду и другим 

градовима.  

 

Пуцањем бране цијанид се излио  из румунског рудника Баја Маре, у притоке 

реке Тисе, Лапош и Самош, а потом у Дунав – настала је истинска еколошка 

катастрофа. У речни слив је испуштено 120 тона цианида и 20.000 тона талога који 

садржи тешке метале.  

 

На ово се додају поплаве у Војводини, рана епидемија грипа у Србији..  

 

11 јануара тројица македонских полицајаца су убијена у селу Арачиново. 

 

Настављају се падови авиона. Срушио се Кenya Airways Flight недалеко од Обале 

Слоноваче, настрадало 169 путника. Аlaska Airlines Flight 261 се срушио на 

калифорнијској обали у Пацифик, 88 жртава.  

 

 
-Јануар 2000.године. Деса отишла да ради као куварица у Старачком дому 

Адвентистичке цркве у Мајдану, Банат. 

 

Остаће тамо целу ову годину, можда и дуже. То је за њу прилика да уштеди нешто 

новца, јер тамо има стан, храну и скромну плату.  

 

Отвори торбицу и из ње извади репродукцју необичне слике:`` То је слика Саве 

Шумановића о веселој барци, поклањам ти је``. 
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У међувремену бићемо у телефонској вези. А она ће понекад доћи да посети мајку. 

 

 

KONCEPT LJUDSKIH PRAVA U FUNKCIJI RUSENJA DRZAVE U SFRJ I 

SRJ.(2000) 
 

        Kao borci za ljudska prava i poznavaoci ove materije, zelimo da iznesemo nasa 

saznanja i vidjenja ove oblasti. Narocito zelimo da analiziramo kakvu je ulogu igrao  koncept 

ljudskih prava u rastakanju prethodne SFR i sadasnje SRJ. 

           Cesto se cuje da su ljudska prava instrumentalizovana od strane pojedinih mocnih 

drţava  sa ciljem da se mesaju u unutrasnje stvari pojedinih zemalja, da ih destablizuju i 

steknu uticaj , ili vlast nad njima. 

            Ovakva jedna tvrdnja stoji, ali samo u tolikoj meri koliko pojedine drzave to dozvole 

svojim postupcima . 

         Vrlo karakteristican primer je nasa zemlja. Ona je zapala u sadasnju krizu, raspala se, 

izgubili smo nase teritorije, upravo zato sto je pala na planu postovanja ljudskih prava.  

        Prethodna FNRJ, zatim SFRJ i sada SRJ su od 1945 godine krsile masovno, sistematski i 

flagrantno ljudska prava i  time oslabile drzavu  naciju, i na taj nacin urusile same sebe, 

obavile jednu vrstu samounistenja. 

        Potrebno je ovu oblast analizirati i objasniti. Sto cemo sada pokusati da ucinimo. 

         Ovde se moze postaviti vise pitanja: Kako je moguce da jedna drzava bude tako 

iracionalna da sama sebe urusi? Zar nije bilo ljudi kojoi su mogli da ukazu na takve zablude i 

pogreske? To mi ĉinimo većt trećinu veka. Zasto bi drzava masovno krsila prava gradjana? 

        Kada je nova vlast dosla na kljucne pozicije 1945 godine odmah je sprovela surov 

obracun sa mnogima  oduzela imovinu vrlo velikom broju gradjana, SPC, Dinastiji 

Karadjordjevic i pocela da krsi prava vecini gradjana, i sve to "u ime naroda". Svesni smo 

danas da to nije bilo u ime naroda, nego da je ta imovina prisvojena od ondasnjih i danasnjih 

vlastodrzaca za njih licno i za njihove porodice.Nastali su progoni "reakcionara", izdajnika, 

stranih placenika, burzuja, razvlascenih kapitalista, saradnika okupatora, eksploatatora 

radnika i seljaka, kulaka, informbirovaca, vernika, srpskih nacionalista, cetnika, monarhista, i 

td, sve do danasnjih dana lepeza neprijatelja se sirila i dobila neslucene razmere. 

      Narocito se ovo manifestovalo od 1990 godine do danas. Vecina gradjana je postala zrtva 

bezakonja, pljacke deviza, plata, penzija, provala, imovine, kradja, i td. I pretvorena u 

sumnjive licnosti, narod je postao opasan po vlast, i vlast je pocela da ga besomucno 

potkrada, sumnjici, kinji, muci, iznuruje. 

        Sada bi hteli da odgovorimo na nekoliko bitnih pitanjsa, prvo ZASTO JE DRZAVA 

KRSILA LJUDSKA PRAVA? 
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        Zato jer je mislila da se obracunava sa neprijateljima, da ih kaznjava, da cuva sebe. Sto je 

bila velika zabluda kao sto se vidi od 1945 godine do danas.  

      Zar su neprijatelji devizne stedise, penzioneri, deca i potomci cetnika, oni koji ne misle 

isto, koji su drugaciji, mirni vernici, zar je moguce da vecina gradjana postane zrtva i 

neprijatelj vlastodrzaca ? 

        Ocigledno da su napravljene velike i istorijske pogreske sa konceptom ljudskih prava i 

da su krivi za to vlastodrsci.  

           Zatim da odgovorimo na pitanje KAKO JE DRZAVA URUSENA POMOCU 

LJUDSKIH PRAVA? 

        Na vise nacina: 

-prvo tiranijom, raubovanjem, i masovnim progonima je nacija oslabljena ekonomski, 

osiromasena, ruinirana zdravsteveno, i onda nije mogla da se brani, da cuva svoje teritorije 

-nacija je bila pozavadjana po politickoj osnovi ( i na druge nacine) onda nema sloge, drzava 

gde nema sloge propada 

-dugogodisnja tiranija je razbila moral, veru u Boga, kulturu i identitet nase nacije, uvedeni su 

nepotizam ,korupcija, prevare, i bezakonje, takve zloupotrebe stvaraju los nacionalni moral i 

ruse drzavu i naciju 

-stvorena su zarista tenzija, mrznje, konflikata, koji su se od 1990 godine pretvorili u oruzanu 

pobunu, ratove, demonstracije, obracune, vidljive i nevidljive. 

-drzava se nije bavila onim cim treba nego obracunima sa navodnim neprijateljima, nije se 

radilo, nego politiziralo, stetocinarilo. 

-drzava je gubila ugled u svetu 

-vecina gradjana je postale nazdovoljna 

-uruseni su pravosudje, obrazovanje, informacija, privreda, i svi drugi sistemi 

           Ocigledno je da je drzava napravila katastrofalne pogresek sa konceptom ljudskih 

prava. Zasto? Iz neznanja, a koje je bilo zloupotrebljavano od strane pojedinih  drzava.,geo-

okruţewa  

       Umesto da prestanu da progone gradajane i da krse njihova prava, vlasti su to cinile 

arogantbno sve vise i vise, i tako stvarale negativne efekte koji su ih urusili. Vlasti su 

ispoljavale veliki stepen neznanja i nedostatak politicke mudrosti  . 

       Krivi su vlastodrsci, koji umesto da su saslusali gradjane zrtve bezakonja i umesto da su 

postovali njihova prava, su ih tiranisali i plajcakali. Cime je drzava sama sebe urusila. 

           Mi smo na samoprozdiranje i samounistenje drzave ukazivali od 1975 godine, zbog 

cega smo bili proganjani, umesto da su nase analize bile uvazene. Cime je drzava pokazala da 

nije bila na nivou. 

           Napominjemo da nisu izvucene pouke iz prethodnog perioda i da se uprkos pobede 

DOS-a stanje sa ljudskim pravima vecine ne popravlja. Sto treba sve nas da navede na 

traganje za resenjima. 

 

-Фебруар 2000.године. 

 
2. и 3 фебруара су се у Северној Митровици сукобили Срби и Албанци.  Ракетиран је 

аутобус УНХЦР код села Чубрељ, погинуло двоје Срба; увече је бачена бомба у кафић  

"Белами" у Северној Митровици. Троје Албанаца је убијено у северној Митровици, 

дошло је до конфронтација на мосту преко Ибра и напада на миротворце наредних 

дана, још 10 мртвих.  

 

У међувремену, британски и немачки КФОР преузео мост преко Ибра у Митровици.  
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7 фебруара се десило ново убиство, овога пута је у Београду убијен  инистар одбране 

СР Југославије Павле Булатовић - власти за то оптужују западне државе, а Шешељ и 

независне новинаре. 

Цијанидно загађење Тисе стигло до Србије - угинуће рибе, птица и 

дивљачи. 

21 фебруара је други дан претреса за оружјем у Митровици, процењених 10.000 

Албанаца покушало да пређе у северни део града, колона из Приштине враћена назад
. 

На југу Србије је све затегнутије. 26. фебруара напад на полицију код Кончуља, 

општина Бујановац, убијени мајор полиције Славиша Димитријевић, и нападач Фатмир 

Ибиши, три полицајца рањена. 

-Март 2000.године. 

Србијом све више владају бандитизам и отворено нсиље. 6.марта  су се догодили 

напади na београдски Студио Б: претучена су двојица радника и однета опрема са 

Торлака, суд кажњава Студио Б са 450.000 динара, а министар за телекомуникације 

Иван Марковић тражи близу 11 милиона динара за накнаду коришћења фреквенције 

(наредних дана се слично догађа још неким независним медијима). 

Настављају се уличне туче Срба и Албанаца у Косовској Митровици 

 

.  

Брчко добило статус дистрикта. С радом започиње  Нипедиа, бесплатна Интернет-

енциклопедија позната као претеча Википедије. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/6._3.
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-14 март  2000.године. Сибила и њена сестра у опасности. 

 

Зачуо сам врло јак звук звонцета на улазу у мој стан. Пре мене је овде становао покојни 

отац моје колегинице из Галенике, наглув старији човек. Никако да стигнем да 

променим звонце. Знам да увек тако врло јако звони, запара уши као нечија опомена? 

Без обзира ко је на вратима, баз обзира колико притисне руком, без обзира да ли доноси 

добру или лошу вест, увек бих се тргнуо.  

 

Дан је. Изађох у полумрачан ходник, преда мном је стајала средовечна црнка, 

скрушеног али луцидног погледа. Помислио сам да је из неке верске заједнице, да жели 

да ми поклони верску литературу?. 

 

Уместо тога, она ми показа руком да је испратим из зграде, стави шаку на уста, хоће да 

ми каже да не смемо да говоримо гласно. Обукох зимски капут, напољу је мраз, 

изађосмо пред зграду, она се цело време освртала плашљиво, прошапта ми из 

непоредне близине:`` Имам за вас усмену поруку од Сибиле. Она и сестра се селе, онај 

који је њену сестру држао овде у Централном затвору, их тражи по целој Северној 

Америци. Зато вам се не јавља, много вас поздравља. Он је потрошио сав новац од 

продаје њиховог стана, оне засада не могу ни помислити да дођу овде, нити да се 

Сибила било где сретне са вама. Он вас прати, да то знате``.   

 

Адвокат Стевановић ми је слично ставио до знања. Насилник је наркоман, опасан 

криминалац. 

 

Схватио сам да се Сибила удаљује из мога живота. Неумитно и дефинитивно. 

 

-15 mart  2000 godine. Tomislav Krsmanovic napadnut fizicki. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava je lakse povredjen ( 

povrsna ogrebotina) u predelu temena glave, u  utorak 14 marta oko 17 casova na setalistu na 

Dunavskom keju  u Donjem gradu na Dorcolu, od strane nepoznatog mladica, koji ga je 

ogrebao tankom zardjalom bodljikavom zicom, koju je nosio u ruci . 

 

Navodno je to uradio slucajno jureci za svojim vrsnjakom.  

 

Ovakvo objasnjenje je neprihvatljivo, jer je Krsmanovic bio u sasvim suprotnom smeru, i 

udaljen nekoliko metara od toga drugog decaka, i pocinilac se bio upravo na njega ustremio , 

a ne na pomenutog drugog mladica. 

 

Krsmanovic je tri dana proveo po lekarima, najzad danas je po njihovom uputstvu primio dve 

injekcije protiv tetanusa. ( uz napomenu, da je u slicnim okolnostima bio prinudjen da 

ucestalo dobija injekcije tetanusa-pale su optuzbe u svetu da injekcije tetanusa mogu biti u 

funkciji farmaceutske industrije u sponi sa medicinskim inzinjeringom).. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava predocava  da je na delu fizicki nasrtaj na predsednika  

organizacije, koja se bori za zastitu ljudskih prava, i koja se oduvek suprotstavljala  nasilju, 

sto je  ujedno i provokacija  i zaplasivanje, i pretnja novim obracunima. 

 

On je podneo krivicne prijave nadleznim sudovima i organima bezbednosti.  Znamo dobro da 

od toga nece nista biti, sta se moze ocekivati od policije i sudova, koji ne mogu da otkriju 

identitete, ne samo onih koji su provalili ili pokrali najmanje 30 % beogradskih domacinstava, 

nego ne mogu da zastite ni svoje celnike i lidere ove drzave. Povrh svega, on je nepotrebno 

izgubio tri dana, i platio je injekcije 500 dinara,  sto je za njega siromasnog coveka veliko 

opterecenje, a i takve injekcije nisu nimalo bezazlene. I ovaj vandalski akt svedoci o stanju u 

drustvu i pogubnom kursu u kome se ono krece. I ima za cilj da seje pometnju i lose procene i 

da ohrabruje sve one koji  krse ljudska prava. 

 

                                                               za Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

                                                                Blazo Popovic. 

 

21.марта Папа Иван Павле Други започиње посету Израелу.  

 
6 марта Владимир Путин изабран за председника Русије. 

 

 

-1 април 2000.године. OKRUGLI STO O LJUDSKIM PRAVIMA 

 

Позивамо вас да пошаљете ваше новинаре  на  ОКРУГЛИ СТО О ЉУДСКИМ 

ПРАВИМА који ће  бити одржан у понедељак 3.04.2000   године у 13 часова у 

просторијама Mesne zajednice "Cvetni trg "Prote Mateje 36 (Mala sala) u dvoristu. 

 

Људска права се крше масовно и систематски а о томе још није проговорено на прави 

начин. Зато смо одлучили  да  организујемо  овај  ОКРУГЛИ СТО  О  ЉУДСКИМ 

ПРАВИМА  на коме би наши експерти за ову област кроз сучељавање мишљења дошли  

до релевантних закључака што би помогло да се ова материја  боље проучи, стварно 

стање обелодани и да се предузму праве мере. 
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Учесници: 

- Марио Срдић, Душан Јаковљевић- Југословенски комитет правника за заштиту 

људских права 

- Биљана Станојевић- Хелсиншки одбор за људска права Србије 

- Игор Олујић, Горан Георгијевски-Фонд за хуманитарно право 

- др. Бошко Јовићевић-Независни синдикат лекара и фармацеута Србије 

- др.Миша Ђурић, Независни синдикат пензионера Србије "Независност" 

- Јован Ока-Лига за заштиту имовинских и људских права,  

- Станко Пантић и адв. Коцић-Удружење политичких затвореника 

- Душанка Бојичић-Друштво за неговање лепог понашања 

- Јелена Вуковић- Странка Зелених 

- Вера Милошевић-Алијанса  жена Југославије 

- Томислав Крсмановић-Покрет за заштиту људских права 

- Блажо Поповић-Удружење подстанара Југославије 

- Слободан Петровић- Удружење оштећених девизних штедиша Србије 

- Лепојка Митановска,- Из круга-за подршку инвалидима 

- Младен Димитријевић-РСУ 

- Раде Недељковић- СССС 

- Леонард Бобисуд-Грански синдикат радника ПТТ"Независност" 

- Милан Симић,Грански синдикат ГСП "Независност" 

- Будимир Павловић-Друштво српске словесности"Орашац" 

- мр. Мирослав Костић- ССС 

- Драган Милошевић и Предраг Јаковљевић- Србија заједно 

- мр.Небојша Ђелошевић-Покрет за уједињењене Србије и Црне Горе 

- ДС-правни заступник 

- Милан и Јелена Савић. ДХС  

- др.Иван Шијаковић, НД 

 

                                                        за Организациони одбор 

 

                                                        Томислав Крсмановић. 

 

 

-2000.година. Муке са физичким смештајем наше Архиве. 

Архива Покрета за заштиту људских права се углавном састоји из неколико хиљада 

досијеа појединаца и организација, који су нам се годинама обраћали притужбама на 

повреде њиховх законских права. Томе треба додати и више хиљада наших саопштења, 

врло опсежну преписку у земљи, и када се ради о међународним организацијама, 

неколико стотина примерака нашег листа ЉУДСКА ПРАВА, 2.000 примера књиге 
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професора  Кена Скуланда Авантуре Џонатана Галибла, и др.Мери Руварт Исцељење 

нашег света, на појединим баллканским језицима. У Архиви су се налазили и примерци 

домаћих, и понеког страног часописа, у којима су објављени моји  научни и стручни  

радови, као и рукописи мојих 20 необјављених књига, и бројни непубликовани научни 

радови и истраживања. Ту су били смештени и писаћа машина, мегафон, и велики број 

примерака стручних књига из маркетинга. 

 

То се све годинама гомилало у подстанарским становима где сам становао, а када би  

стан био препун свакојаких докумената, био сам приморан да се сналазим на неки 

другачији начин. Изналазио бих неки празан подрум у згради,  или бих замолио рођака 

Бобана Рачића ( томови 1-4), или неког драгог познаника. Велика гомила свакојаких 

докумената и књига прекривених огромном гуменом цирадом је стајала годину две 

дана у дворишту Миме Милојевића на Врачару. Потом извесно време у кући Терезе 

Циглер у Гроцкој. Прошле године сам великим камионом.моје радне организације, 

Галенике целокупну архиву пребацио у подрмску просторију нашег активисте Нолета 

Лекаја, на Дорћолу, улица Восоког Стевана број 11. 

 

Ноле ме је позвао телефоном, и саопштио ми да се у подрумске просторије у којима се 

налазила Архива, уселио насилно и бесправно извесни Драган Здравковић, познат по 

надимку `` Пантер``, познати дилер дроге, кога повремено виђа у друштву са 

Бјелетићем, инспектором МУП-а Стари град.  

 

`` Здравковић ми не дозвољава да приђем архиви, и каже ми, да ако ти дођеш да ће те 

слупати``, скоро да ми Ноле прети телефоном. 

 

Април 2000.године. PROVALNA KRADJA PROSTORIJA- PRAVOSUDNI I POLICIJSKI ORGANI 

ODBIJAJU DA POSTUPE PO ZAKONU. 

 

Na dan 2 aprila  Zdravkovic Dragana iz Beograda je provalio u nase podrumske prostorije u 

Visokog Stevana 11 u Beogradu kojom prilikom je odneo oko 2.000 knjiga u vrednosti od 

20.000 DEM, rukopise  dvadeset knjiga ciji je autor Tomislav Krsmanovic koje su bile 

spremne za stampu, i celokupnu nasa arhiva koja se nalazila u toj prostoriji, ukljucujuci i 

stotinak casopisa i nasu visegodisnju prepisku.  

 

Uvidjaj su izvrsili  milicioneri MUP-a Stari Grad , podneli smo krivicne prijave (Prvom 

opstinskom tuzilastvu u Beogradu i GSUP-u Beograd dana 6 aprila, Mup- Stari grad, 6 

aprila)i sudovima( Prvom opstinskom sudu u Beogradu Tuzbe za ometanje poseda i za 

povracaj imovine 6 aprila, i dopune 20 aprila, isto je uradio i Nole Lekaj, vlasnik stana ) 

,obratili smo se Ministru MUP-a Srbije i pojedinim drzavnim funkcionerima. 

 

MUP, Stari grad je ustanovio identitet pocinioca , radi se o Zdravkovicu Draganu zvanom 

Panteru rodjenom 1961 godine koji se sada nalazi bespravno u nasim prostorijama, povrh 

svega u koje je usao nasilno i opljackao nasu arhivu i navedene predmete., i koji je svoje delo 

priznao. 

 

Uprkos cinjenice da smo preduzeli sve pravne radnje, i da je policija otkrila identitet  

pocinioca koji se nalazi na pomenutoj adresi, uprkos njegovog priznanja da je nezakonito 

prisvojio nasu imovinu i bespravno koristi nas prostor, sud i MUP Stari grad nisu nista 
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preduzeli evo vec dvadeset dana  da okrivljeni odmah vrati imovinu i omoguci nam koriscenje 

naseg prostora. Bjeletic, inspektor MUP-a Stari grad kaze da ne moze nista da preduzme bez 

naloga suda, a Gordana Calic zamenik javnog tuzioca Beograda kaze da je nemocna i da se 

treba obratiti Prvom opstinskom sudu sto smo ucinili. 

 

U isto vreme Zdravkovic nam preti i kaze da ga stite JUL i SRS  njihovi celnici. 

 

Organi vlasti bez ikakvog objasnjenja i reakcije sa njihove strane da sprece nasilnika i da 

preduzmu mere da se vrati nasa imovina, pokazuju na delu da podrzavaju ovu pljacku, tj. da 

ova pljacka ima politicku pozadinu. Iza ove provalne kradje se nalaze organi vlasti ,ocigledno 

je da to  cine namerno sa ciljem da krse nasa prava i da manipulisu sa nasom arhivom u svrhe 

sejanja losih procena i proizvodnje laznih  neprijatelja.i stvaranja haosa i pometnje. 

 

Ovo nije prvi put da poredak poseze za nasom arhivom, mi imamo  podatke na sigurnom 

mestu o vise slicnih kradja i otimacine nase arhive i dosijea o krsenjima prava hiljada 

gradjana. 

 

Oni koji ubijaju, pljackaju, kradu, krse zakon ne bivaju izvedeni pred lice pravde, a ako neko 

kaze istinu o tome biva po Zakonu o javnom informisanju brzometno drakonski kaznjen . A 

kada kriminalac koga podrzavaju Mirjana Markovic, Vojislav Seselj, Milan Milutinovic , 

Marjanovic i drugi slicni politicari koji su se obogatili u vreme rata,  pljackaju  nasu imovinu 

ne postoje ni sudovi ni policija. 

 

Pozivamo medija da sa nama porazgovaraju da iznesemo podatke o navedenim politicarima 

koji podrzavaju kriminalce i bave se kriminalnim radnjama. I koji za to treba da odgovaraju. 

 

                                                          za Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

-  

                                                - 

-  PRVOM OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU U BEOGRADU 

 

                     KRIVICNA PRIJAVA 

Podnosilac Krivicne prijave: Tomislav Krsmanovic, iz Beograda, Stanka Punovica 70, st 

3, 11090-Beograd 

 

Okrivljeni:Dragan Pantic-zvani Panter, brez stalnog boravista ,ali privremeno nastanjen 

bespravno na adresi- Visokog Stevana 11 u Beogradu 

 

Pravni titular na stanu na nevedenoj adresi u Visokog Stevana 11 je Nole Lekaj, radnik iz 

Beograda koji je moj dobar prijatelj i koji je uzeo na cuvanje u jednoj od prostorija moju licnu 
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arhivu, knjige i moje licne predmete.oktobra prosle godine. U medjuvremenu pre jedno 

petnaestak dana u jednu od prostorija podrumskog stana se uselio bespravno i nasilno 

Okrivljeni sa jos jednim prijateljom. Nole Lekaj nije odmah prijavio ovaj nasilnicki akt iz 

straha od odmazde jer je prema dobijenim informacijama Okrviljeni narkoman, i mozda 

poseduje oruzje. 

 

U nedelju  izmedju 17 i 18 casova okrivljeni je provalio u podrumske prostorije u Visokog 

Stevana 11 u Beogradu u kjojoj drzim moje stvari sto me je ovlastio  Nole Lekaj, kojom 

prilikom je odneto oko 2.000 knjiga u vrednosti od 20.000 DEM, i celokupna arhiva koja se 

nalazila u toj prostoriji. 

 

Dokaz: 

 

Izjava svedoka Noleta Lekaja koji je video Okrivljenog kako iznosi navedene otudjene 

predmete i knjige. 

 

U utorak 4 aprila 2000 g,  oko 16 casova su pozvani saradnici SUP- Opstine Stari Grad i dosla  

su dva milicionera koji su izvrsili uvidjaj i saslusali mene i Noleta Lekaja. Zatekli su 

inkriminisanu prostoriju zakljucanu jer je Okrivljeni promenio bravu.  

 

Prema podacima iz komsiluka ove dve osobe su podrzavale neke druge osobe koje su im dale 

podatke o stanu i obezbedile im logisticku podrsku u ovoj provali. 

 

Zahtevam od Prvog opstinskog javnog tuzilastva da preduzme NAJURGENTNIJE MERE da 

se Okrivljeni privede pravdi, da ODMAH vrati nezakonito prisvojenu moju imovinu. 

Napominjem da se  radi o osobi koja je prema obavestenjima narkoman i koja moze otudjiti 

ili unistiti moju imovinu koja je od velike vrednosti  te je zato potrebno  ODMAH  preduzeti 

potrebne mere da imovinu vrati neostecenu. I da mi se omoguci da mogu da koristim ovu 

prostoriju. Ovo utoliko pre, jer sam ja predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava i zato sto 

je Okrivljeni odneo arhivu nase stranke u kojoj  se nalaze vrlo vazna dokumenta od 

neprocenjive materijalne i moralne  vrednosti. Tako da ova provalna kradja ima svoju 

politicku dimenziju ili pozadinu, te utoliko pre treba ODMAH preduzeti mere da nam oduzeta 

imovina bude sto pre vracena.  

 

Protiv Okrivljenog cemo podneti i Tuzbu sudu kao i Tuzbu za ometanje poseda. 

 

u Beogradu 6.04.2000 godine                         Podnosilac Krivicne prijave 

 

 

 

-Април 2000.године. Otimacina nase arhive-radi manipulacije policije 

 

Otimacina  nase arhive u kojoj se nalazi nekoliko hiljada  dosijea osoba koje smo branili, i svi 

nasi arhivski podaci i zapisi, nasa prepiska, koji su navodno ukradeni od jednoga  narkomana, 

su odneti u policiju i tamo se sada nalaze na razgledanju. 
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Na delu je zloupotreba i manipulacija nasih dokumenata, koji su sada proucavani od mladih i 

politicki nesazrelih  policajaca, ili onih bez zdrave logike i povodljivih, da bi se tako stvarale 

lose procene i zavade, stvarali lazni neprijatelji i haos i konfuzija. 

 

Njima se zeli komunicirati kako je Pokret za zastitu ljudskih prava anti-drzavna organizacija, 

da je optuzivao drzavu za krsenja ljudskih prava, da je satanizovao, izazivao medjunarodnu 

zajednicu protiv nje, da je branio disidente druge nacionalnosti, da se radi o optuzujucoj 

dokumentacuiji koju treba zapleniti,  itd.   

 

Mi stojimo na raspolaganju onima iz policije kojima se serviraju ovakvi "mudri" zakljucci od 

strane tajnih sluzbi da nas pozovu da kroz dijalog na osnovu cinjenica dodjemo do istine. 

Proucavanje neke dokumentacije ili drustvene pojave, stranke, organizacije, pojedinca i td, 

zahteva objektivnost, sveobuhvatnost i kontinuelnost. Izvlacenje stvari iz konteksta, delimicna 

poznavanja, subjektivne interpretacije, nisu naucni metod, i mogu proci kod naivnih i politicki 

neukih osoba. 

 

Radi se o pokusaju zloupotrebe i zaplene nase arhive da bi oni koji stoje iza toga imali jos 

jedan radni zadatak, dok ne izmisle neki drugi, da varaju naivne i seju lose procene i zavade. 

Nasa arhiva ne predstavlja nikakvu politicku opasnost, niti smo mi imali nameru da je 

koristimo da nekoga optuzujemo ili stavljamo  na optuzenicku klupu. 

 

Pozivamo organe policije kod kojih se nalazi nasa arhiva, da ne nasedaju jeftinim 

prevarantima kojima  je odzvonilo, i koje njihovi bosovi smenjuju, ili ce ih vrlo brzo smeniti, i 

da ako im nesto nije jasno da nas pozovu na razgovor. Зahtevamo da nam ODMAH vrate 

arhivu. 

 

3 aprila je SFOR uhapsio na Palama jednog od lidera bosanskih Srba Momĉila Krajišnika na 

osnovu tajne optuţnice Haškog tribunala. 

 

Момчило Крајишник. 

 -6 април 2000.године. КРИВИЧНА ПРИЈАВА.у вези заплене архиве. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/3._4.
http://sh.wikipedia.org/wiki/3._4.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Mom%C4%8Dilo_Kraji%C5%A1nik
http://sh.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_krivi%C4%8Dni_sud_za_biv%C5%A1u_Jugoslaviju
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-  

 -6 април 2000.године.  ТУЖБА ЗА ПОВРАЋАЈ СТВАРИ.  

  



1008 

 

--6 април 2000.године.  

 

-  

 

 

-6 април 2000.године. ТУЖБА ЗА ОМЕТАЊЕ ПОСЕДА. 
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- 

 

 -14. априла је на београдском Тргу Републике  ДОС одржао први митинг 

пред око 100.000 грађана. Упућен је захтев за организовање слободних избора. 

  

 .  

 

-20 април 2000.године. Нове тужбе.   

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
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-  
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-  

 

 

25 априла се десио још један терористички акт, у Београду убијен Жика Петровић, 

генерални директор Југословенског аеротранспорта. 

 

 
 

 

-Мај 2000.године. 

 
Чудна небеска коинциденција. 3. маја  конјункција  свих традиционалних небеских тела 

знаних из старих времена до открића Урана. На малом подручју неба срели су се 

Сунце и Месец, те планете Меркур, Венера, Марс, Јупитер и Сатурн. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/25._4.
http://sh.wikipedia.org/wiki/3._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/3._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/3._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/3._5.
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Избила је туча у пожаревачком кафићу "Пасаж" између двојице отпораша и обезбеђења 

дискотеке "Мадона", отпораши ухапшени. 

 

У Призрену убијен Екрем Реxа (командант Дрини).  

 

9 маја је спречен митинг опозиције у Пожаревцу, ухапшен Ненад Чанак 

 
 

-1 мај 2000.године. Сусрет са Миром Васић ( лични подаци измењени). 

 

Од како сам добио стан од ИЦН Галеника 1997.године, мој живот је значајно добио у 

квалитету. А тада сам отишао и у превремену пензију.Нема више гужви у градском 

превозу, раног устајања, осмочасовног рада, мој стан се налази на Миљаковцу, близу 

Миљаковачке шуме, ова шума је идеално место за пешачење. А пешачење је моја 

пасија. Идем лети на Аду, током целе године на Авалу, дружим се са планинарима, 

лети по два месеца на Дрину у Узовницу. Боље се храним, сваки дан исцедим по једну 

поморанџу, пола лимуна и пола грејпфрута.  

 

Ипак, смањили су се колико толико деценијски притисци.   

 

Ја сам живнуо, то сам запажам, али ми исто кажу и моји блиски, и они који би ме 

виђали.  

 

Данас сам позвао телефоном новинарку Радио Реограда  Л.. , били смо се договорили да 

дођем у студио да јој одговарам на питања о књизи професора Кена Скуланда `` 

Авануре Џонатана Галибла``. 

 

Уместо њеног гласа, чух  у слушалици  љубак, али одлучан, ипак учтив, женски глас:`` 

Изабрали сте погрешан број``, који ми се намах учини познатим, истог трена сам 

препознао о коме се ради. Брзо одговорих:`` Извините ``, хтео сам још нешто да кажем, 

али је она одмах спустила телефонску слушалицу.  

 

Убеђен сам да је то Мира, она је шармантна црнка, зелених узбурканих очију, 

новинарка од недавно у мало превременијој пензији, неколико година је  млађа од мене.  

 

Виђали смо се у аутобусима који иду са Видиковца где она станује,  према Ади 

Циганлији, којима бих се ја у топлим летњим данима упућивао на омиљено купалиште. 
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Обрадовало би ме, да спазим њену густу гривну црне косе, и њен отмен смирен лик 

привлачне жене иако је у одговарајућим годинама, стајала би достојанствено међу 

аутобуским путницима. 

 

  
 

Недавно уђох у аутобус број 23 испред ресторана Мк Доналдса на Видиковцу, видех 

слободно место, запитах да ли је слободно. Тек када сам се из близине обратио 

непознатој путници, препознао сам симпатичну сапутницу, коју сам виђао и ранијих 

година.  

 

Надао сам се да да ће се међу нама сада започети спонтани разговор. То се није десило 

овога пута, али се то ускоро изненадно десило на Ади.  

 

Запазио сам је још ранијих година лети на Ади, тамо са макишке стране, увек би била 

сама, замишљена, изналазила би мирну мекану љуљашку кафеа, чији сточићи и 

наслоњаче силазе све до саме површине језера, са књигом у руци би нестајала у 

мислима, путовала би у неки њен далеки свет, који бих могао само назирати. Она тако 

страсно уме да ужива у природи и миру, препустила би се занета читању књиге.  

 

Да није нека помало чудна жена која се повукла у изолацију? Очигледно је 

интелектуалка, али је другачија од већине жена које долазе лети на Аду, озбиљна је и 

врло достојанствена. На лицу јој се исчитавају интелигенција и промишљеност. 

 

 
Ада Циганлија. 

 

Неки мушкарци су на моје очи покушавали да јој се приближе, али она  није 

прихватила разговор ни са једним од њих. Не баш сувише учтиво, не осорно, али 
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одлучно би се повлачила у свој кутак, у свој свет. Као да се плаши од непознатих ? Па 

би нестајала из стварности, удубивши се у књигу пред собом.  

 

Тако је осећајна, и на свој начин љупка и романтична. Она није старинског понашања, 

напротив савремена је жена, али ипак у своме наступу има нешто од оних ранијих 

епоха. Вероватно је Пречанка, Београд је милионски град, можда је Словенка? 

Немица?, помишљао сам.  

 

Усамљена је, закључивао бих, јер је увек била сама. Жене интелектуалке су у овом 

балканском слепом цреву комунизма у транзицији, обично усамљене, доживљавале би  

болне трауме у односима са особама супротног пола, то ми је одавно познато.  

 

Па би се повлачиле у усамљеност. Боље него да доживљавају непријатности.  

 

Неке од њих би пак генерализовале. налазећи излаз у повлачењу у свој свет.  

 

Док би неке друге закључивале, да су боље оргије, него ли испосништво. 

 

Ова незнанка, смеша достојанствене интелектуалке, у исто време осећајне и тајанствене 

љупке купачице, посматрао сам њено витко очувано тело, присутни мушкарци би 

пиљили у њеном правцу, је почињала све чешће да бива у мојим мислима и сећањима.  

 

Тако фина, а када заплива, као да је пливачица на такмичењу у базену, на први поглед: 

каква контрадикција? Али то је ипак била она, а не да се намах из ње испиљила нека 

друга, туђа; из замаха њених руку по води се исчитавала урођена елеганција, иако 

одишу виталношћу, тако су јој благи и љупки замаси рукама.  

 

Ипак се то складно уклапа у представу  коју ја почињем да стварам о њој. 

 

Није ми падало ни на крај памети да јој се на плажи приближим, могла би ми окренути 

леђа, помислила би да сам неки докони удварач, који би се тако устремио и на било 

коју другу купачицу.  

 

Ипак ме је она спазила, врло је мудра, уме да осматра око себе врло дискретно, али све 

запажа. Убеђен сам да јој није измакло оштром оку, да се никад нисам обратио, или 

придружио, ни једној присутној жени. 

 

Једном ми довикну нешто из даљине Тереза, продавачица Библија ( томови 3 и 4 ), 

закорача весело у моме правцу, кратко смо поразговарали она  
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уобичајава да лети долази на ову плажу. Тереза има летњу кућу у Брестовику, тамо 

покрај Дунава, иза Гроцке, позивала би ме у то село повремено да јој покосим траву у 

дворишту, или лети да се купамо на Дунаву. Измењасмо неколико пригодних речи, 

Тереза и ја смо искрени другови, ништа више од тога.  

 

Није ми измакло да је незнанка скоро муњевито, али врло дискретно, бацила поглед ка 

нама. Схватио бих по смиреном, али врло луцидном изразу њеног лепог лица, и 

проницљивом погледу њених сетних очију нагло прикованом за књигу, да она 

закључује да сам ја озбиљан, можда налази да смо слични?, помислих. 

 

Пре отприлике месец дана се све десило врло неочекивано и изненадно. Из даљине 

спазих да нам се приближава бетонском стазом живахна млађа жена Радмила, она је 

долазила својевремено на састанке наше организације. Када ми се приближи, радосно  

и весело ми се јави, потом се упути право ка непознатој жени о којој ја већ поодавно 

размишљам. Она погледа ка Радмили, одложи књигу, измењаше неколико речи. Чух по 

први пут њен глас. Занимљиво, тако сам и замишљао њен глас.  

 

Имам непријатна искуства са појединим особама, не само са женама него и са 

мушкарцима, видео бих испред мене на улици витко и врло привлачно женско тело, 

очекујем да такво естетско и пријатно, буде и лице власнице, пожурио бих да се 

уверим, у мене би искоса радознало погледала млада жена, чији израз лица више 

дочарава месара у хаљини, него ли  ону чаробну жену коју малопре видех.    

 

Радмила окрете поглед у моме правцу, скоро да ми весело добаци:`` Шта се дешава, 

јели још увек одржавате састанке`'?.  

 

Нисам је добро чуо, не иде да се довикујемо, она закорача по песку ка мени. Постајали 

смо неколико тренутака на сунцу које пече,  она ми махну руком ка симпатичној 

сапутници из аутобуса: ` Хајмо у хладовину``.  

 

Тако се нађох у друштву жене која је држала отворену књигу на столу, која када ја 

приђох, одложи лагано роман сјактавих корица пренатрпаних сребреним арабескама и 

свакојаким оријенталним орнаментима, стави га у страну, као да смо је прекинули  у  

драгом послу, као да једва чека нестрпљиво да настави да чита?  Подиже поглед ка 

мени, изненадих се, ипак је то био нежан и чежњив сјај очију. Изненадио ме је њен 

врло проницљив и испитивачки поглед. Упознасмо се, без руковања, само климањем 

глава, тако смо измењали неколико конвенционалних речи.  
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Она није хладна, али је врло резервисана. Управо се тај мој утисак уклапа у стечену 

представу о њој, она се споро отвара према новим особама у своме окружењу. Држи 

дистанцу, пази на сваку реч, мало говори, али оно што каже је врло одмерено и 

одвагано.  

 

Радмила поче да купи своју гардеробу, спакова све у торбицу, каже да се негде жури. 

Остадосмо сами.  

 

Начињао сам теме, експериментисао, она је прихватала разговор, али је стално 

опстајала резервисана, да не кажем хладна? Установио сам касније да је она другачијег 

менталитета, из једне другачије средине. Као да је из неке средњеевропске , или чак и 

западне земље?  

 

Сазнах из неповезаног и растрзаног разговора, да је новинарка, из српске породице 

пореклом  из Суботице, у Београд је дошла на студије 1964 године. Зове се Мира. 

 

Када је се усијано сунце полако утапало у магловиту браонкасто бронзану сремску 

равницу, почела је да се пакује и облачи. Као да је хтела да ми стави до знања да 

одлази, и то сама. `` Је ли вам не смета да и ја кренем са вама, идемо у истом смеру``?, 

упитах је учтиво, иако она зна да идемо истим аутобусом.. Она климну потврдно 

главом, и крете са моје десне стране. 

 

Аутобус 23 ка Видиковцу је био препун путника, она је заузела учтиву дистанцу. 

Ћутали смо. Тако смо се и растали, али је на моју учтив упит да ми саопшти њен број 

телефона, то и учинила тихим гласом.  

 

Мушкарци и жене, то је чаробни зачин живота. На сваком кораку се сусрећу, међу 

њима струје немуште поруке, наде и жеље, рађају се снови из којих често настају 

разочарења или промашаји. Али има и другачијих исхода.  

 

Улице, средства јавног превоза, јавна места, плаже, биоскопи, позоришта, али и на 

радном месту, би се претварали у пијаце, тезге, свако нуди себе, своје крпице, поглед, 

лице, истура примамљиве делове тела, заводи речима, сјајем очију, својом имовином. 

Или лажима.  

 

Најстарија трговина је размена љубави између мушкараца и жена, не мислим на јавне 

куће, или проститутке,  тако би се рађале најискреније љубави, вечити бракови, или 

најболнији разводи. То је најбоља школа живота, где младићи и девојке брзо стичу 

животну мудрост,  оштрицу процењивања, а онда је примењују у свакодневном животу. 

 

Марија, моја школска другарица је врло отворена, и неконвенционална, одувек је била 

позната као бунтовник, она се није слагала са мном:`` Није само проституција у јавним 

кућама, а шта је друго брак из интереса, брзометно запошљавање привлачних жена, 

бундице``?. Запевала би тада песму`` Бунда``. 

 

Био сам нестрпљив да засија сунце, да на Ади сретнем Миру. Више дана је било 

облачно, падала је киша. Нема ништа од Аде. Не бих хтео да јој се јавим телефоном, 

још није све сазрело за тако нешто. 
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Ето данас сам окренуо погрешан број телефона, ненамерно њен, уместо те новинарке  

Радио Београда, налазила су се оба броја један поред другог. Не могу да се отмем 

утиску да је и она препознала мој глас, убеђен сам да би и она радо са мном 

поразговарала, или прошетала,  али је нешто спречава, стидљива је, достојанствен је, 

озбиљна нтелектуалка, другачија је од већине. 

 

Ипак дошао је брзо сунчан и топао дан. Срели смо се на истом месту, али јој нисам 

пришао одмах за сто. Стао сам дискретно са стране, пратећи пажљиво њене реакције. 

Она ме погледа стидљиво, јавих јој се:`` Како сте``? , она смирено климну главом што 

ме охрабри, упутих јој се. `` Је ли слободно``?  Она не речи ни реч, само склони своју 

торбу са столице, да ми ослободи место. 

 

Запливасмо. Вода нас освежи, она живну, тек тада поче да разговара, сазнах о њој 

прегршт занимљивих података. Отишла је у превремен пензију, то су били то фамозни 

принуднн одмори. Живи сама у личном стану на Видиковцу, који је добила од њене 

установе. Родитеље уопште не памти, стрељали су их мађарски војници за време 

Другог светског рата, заједно са Јеврејима, одгајила је сестра њеног оца, заједно са 

њеном децом. Одлази повремено у Суботицу, она обожава природу и реке, језера, море, 

иде обично на језеро Палић, а лети у Грчку. Путовала је по свету, њена потајна жеља је 

да почне да пише путописе. Већ је нешто и написала, прочитао сам, тако је надарена и 

писмена, нигде нисам нашао ни трага баналностима и тривијалностима. 

 

На моју радост, баријере међу нама почеше да нестају, као  када планински  ледењак  

почиње да топи летње сунце. 

 

Следећи наш сусрет није остављен случају, метеорологији, она је прихватила да наш 

следећи састанак без обзира на време буде у њеном комшилуку на Видиковцу, испред 

ресторана Мк Доналдс.   

 

Договорили смо се да проведемо неколико дана на Дрини.. 

 

 

-2000.године. Тужба за извршење чинидбе. 
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13 маја се десило ново убиство.  Приликом посете пољопривредном сајму у Новом 

Саду, убијен Бошко Перошевић — тадашњи председник Извршног већа АП Војводине. 

 

15 маја је у Београду одржан митинг подршке "Отпору", којег власти називају 

фашистичком организацијом. 

 

17 маја је полицијском акцијом заузет београдски Студио Б, доведени су новинари 

прорежимских медија; онемогућено емитовање радија Б2-92 и Индекс; у сукобу 

грађана, навијача и полиције након слушања "Вести у 7" има повређених - 

демонстрације и наредних дана широм Србије. 

 

Рамуш Харадинај је  лакше повређен у тучи на руском контролном пункту.  

 

Хрватска у Партнерству за мир. 
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Рамуш Харадинај . 

 

2000.година. СОС ЗДРАВЉЕ. 

 

Nedavno je dr. Radmilo Roncevic, ugledni neuro-hirurg, zaduzen na nivou grada Beograda za 

zdravlje, izjavio " da je malo bolnickih ustanova, koje ne bi iole ozbiljnija inspekcija 

zatvorila", misleci na siromastvo i pad profesionalne discipline koji su zahvatili  i zdravstvo. 

 

Ako je tako u bolnicama, kako je onda u restoranima, prodavnicama, mesarama, pekarama, 

kod ulicnih prodavaca, u kioscima, itd , gde se prodaje hrana ? U restoranima  ima sluzenja 

bajatih jela, napravljenih od nehigijenskih namirnica, u prodavnicama se prodaju povremeno 

namirnice sa zastarelim rokovima upotrebe, u mesarama se prodaje meso koje nije sveze, ili 

koje je zarazeno, kao prirodan med se prodaje smesa secera i ko zna jos cega, u kioscima 

hamburgeri sa sumnjivim sastojcima. 

 

 
 

Ovako je jer su zatajile inspekcije, nema obicno kazne za prekrsioce. 

 

Prema lekarskim izvorima vrlo su rasirena crevna i trbusna oboljenja.i haraju infekcije. 

 

Videti detaljnije podatke o situaciji u zdravstvu i medicini-

http://solair.eunet.yu/~pokret/zdravlje. html)  

 

 

-2000.godina. Represija i progoni gradjana. 

 

Povodom objavljivanja podataka o zrtvama progona, dobili smo vise poruka dobronamernih 

pojedinaca iz zemlje i inostranstva . 

 

One se svode na to: ZASTО vlasti progone te ljude, sta su ucinili, da li su krivi, kolika je 

rasirenost te pojave. I svi se pitaju STA CINITI? 
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Odgovarajuci na ova pitanje, zelimo da predocimo ono sto cujemo od stradalnika, sto je danas 

vecina gradjana nase zemlje, to je da nas oni stalno pitaju odkako se bavimo zastitom ljudskih 

prava na drustvenoj sceni, a to je od 1975 godine: ZASTO NAS PROGONE, NISTA NISMO 

UCINILI. A zatim neki otresitiji i koji su razmisljali o tome opet kazu nama: PITAJTE 

VLASTI DA VAMA ILI NAMA KAZU , STA SMO TO UCINILI STO IH NAVODI DA 

NAS PROGONE, PA DA DA TO NE CINIMO? 

 

Pozivamo poredak na celu sa tajnim sluzbama i Slobodanom Milosevicem da kazu zasto ove 

gradjane progone, neka nama kazu sta su to ove osobe skrivile, one ce odmah prekinuti da to 

cine.? 

 

Dolazimo na pitanje motiva represije? 

 

Sigurno je da ce poredak da se obracunava sa neprijateljima i rivalima. To je sa tacke gledista 

drzave opravdano, makoliko to bilo nehumano.( razume se i ovde ima nepotrebnih 

preterivanja). Ali uvid i analiza ovih slucajeva i prirode i metoda krsenja ljudskih prava 

pokazuju da se ne obracunava samo sa neprijateljima nego i sa mnogim drugima. Da li je npr. 

kriv devizni stedisa, da li je on neprijatelj drzave ako je ceo zivot radio i ustedio za zivot, i 

sada nema da plati obaveze, za hranu, odecu, lekove, za skolovanje dece? Da li je neprijatelj 

drzave penzioner koji trazi svoju penziju, invalid, majka deteta koji   traze svoje 

prinadleznosti? Ili oni gradjani koje je drzava opljackala jos kada je ova vlast dosla 1945 

godine? Svi oni traze svoje. Da li je neprijatelj onaj koji trazi da sudovi budu pravicni kada se 

sudi u vezi neke pljacke, reketa? Da li je neprijatelj onaj koji drugacije misli od poretka?Da li 

je neprijatelj onaj koji je bez posla  stana i trazi da se ta pitanja resavaju? itd. Da li su 

neprijatelji jos mnogi koji su na svakojakim crnim listama zato sto su njihovi preci bili 

cetnici, ljoticevci, nedicevci, burzoaзија u prethodnoj Kraljevini Jugoslaviji, informbirovci, 

politicki zatvorenici i svakojake sumnjive licnosti. Sada su kriva deca, babe, stare zene i 

nemocni ljudi, nevina deca i omladina zbog nekih gresaka njihovih predaka. 

 

Analiza ove materije jasno pokazuje da je na ovom nivou doslo do monstruoznih preterivanja 

i katastrofalnih pogresaka koji su nas doveli u sadasnju krizu. Glavni krivac je koncept 

NEPRIJATELJA kao osnovica drustvene kontrole koji se primenjuje od 1945 godine do 

danas. Savremena politika je postala vrlo slozena naucna disciplina. Planeta je postala posle 

toliko vekova borbi i zlocina prostor prepun mrznjom, netolerancijom, predrasudama, doslo je 

do teske moralne krize u medjunarodnim odnosima, narocito posle I i II Svetskog rata i 

Hladnog rata, citave nacije i milioni ljudskih bica su obezvredjeni u rukama svemocnih 

politicara i drzava. Drustvena kontrtola vladavina jednom drzavom i nacijom putem masovne 

proizvodnje neprjatelja, sto danas dobija kulminaciju,se svodi na vise ciljeva: 

-surov obracuna sa protivnicima i rivalima 

-potsticanje sumnjicenja, losih procena ,proizvodnja sumnjivih licnosti i stvaranje masovnih 

konfliktnih situacija i zarista sukoba 

-stvaranjem neprijatelja se pojacava kooperacija u poretku 

-stvara se haos i konfuzija sto omogucbva grupama na vlasti da love u mutnom 

-sto omogucava da se nacija pretvara u skupinu nemocnih pojedinaca 

-skrece se paznja sa pravih na lazne  neprijatelje 

-ogromna represivna masinerija tako dobija u vaznosti, radne zadatke, opravdanje 

-na delu su decenijske navike kojih je se tesko otarasiti 

 

Takav rezim vlada zahvaljujuci masovnoj proizvodnji neprijatelja. Zadovoljavaju se 

pojedinacni interesi na stetu interesa vecine, miliona, nacije i drzave. Oni zrtvuju i drzavnu 
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vlast, da bi samo zadovoljili svoje licne interese i ucarili. Prava ilustracja ovoga je bivsa 

vlastodrzacka oligarhija u Krajinama koja je slabila vecinu koja se nije mogla odupreti 

Zagrebu, dakle urusili su svoju drazvu i vlast, ali su zaradili licno. Slicno je bilo i sa 

oligarhijama u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Sada je slicno u Srbiji. Vlastodrsci urusavaju 

vecinu gradjana, slabe moc nacije i drzave da bi licno ucarili u napunili svoje dzepove. Dokaz 

je ko se sve obogatio od 1990 godine do danas, I kako 

 

Stvar je jasna.Ovome poretku su potrebni neprijatelji, On ima svoje prijatelje i grupe i drugi 

kao prijatelji mu nisu potrebni. 

 

Zato se obracunava masovno, zato progoni vecinu gradjana. 

 

Ima jos nesto. Ovaj poredak pravi od  nase drzave i nacije politicki cirkus, pokazuje na delu 

sta znaci rec balkanizacija, to su poruke koje se salju preko Srba i Srbije, Crrne Gore, SRJ i 

bivse SFRJ svetu, da vide sta znaci balkanizacija i da se i njima moze to dogoditi ako ne budu 

poslusni. Nazalost. danas je sve ovo jasno i  vecini iole promucurnijih zapadno evropskih 

kadrova, ali treba educirati politicke drugorazredne africke i  tecerazredne azijske i  latino 

americke politicke  kadrove. i zapadne kucne pomocnice i bebi-siterke. Ali ono sto je 

najzalosnije je da je sadasnja grupa na vlasti progoneci vecinu gradjana njih pretvorile u 

nem,ocne, u ljudski materijal, u objekte, koji ne mogu da se odupru projektu rusenja, i haosa. 

Zasto ? Da bi slala poruke politickom polusvetu planete. 

 

To je ne samo krajnje tuzna nego i tragicna uloga koja je namenjena nasem narodu i drzavi. 

 

Mi ne zelimo da smetamo onima  koji to rade, vlast je data od Boga. Ali imamo pravo da se 

branimo. Grupa delikvenata nas progoni i vecinu gradjana da bi nas varala, i druge, i na nama 

zaradjivala. Nas oni koji unistavaju vecinu lazno predstavljaju mladim i neiskusnim 

policajcima ( a njih ima preko 100.000  ) i dousnicima i saradnicima kojih ima nekoliko puta 

toliko, da bi ih tako indoktrinirali, i dali im opravdanje i ubedjenje da su patrioti. 

 

Obracamo se vlastima: OSTAVITE NAS NA MIRU. Recite sta ocekujete od nas da uradimo? 

U cemu je nasa krivica? 

2000.година.- POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

                                      SAVEZ ZA PROMENE 

 

Obavestavamo vas da vise politickih stranaka i udruzenja gradjana izrazava podrsku Savezu 

za promene, i smatra da jedina opoziciona  licnost koja moze pobediti na izborima sadasnje 

lidere ove zemlje,je g.Milan Panic. 

 

Sledece politicke stranke i udruzenja zele da pristupe Savezu za promene: 

 

-POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

-SVESRPSKI SAVEZ,predsednik mr.Miroslav Kostic,novinar Radio Beograda i romansijer, 

tel.411.050 

-UDRUZENJE OSTECENIH DEVIZNIH STEDISA SRBIJE,mozete komunicirati preko 

mene 

-UDRUZENJE PODSTANARA JUGOSLAVIJE,                                          " 
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Sledece politicke stranke i udruzenja  su vrlo zainteresovane,zele prvo da pozovete njihove 

navedene predsednike ili predstavnike da sa vama porazgovaraju. 

 

STARA RADIKALNA STRANKA, predsednik mr.Milorad Stevanovic,advokat(76 godina), 

jos uvek profesionalno aktivan,tel.kancelarija=635885(17-19 

casova),stan=3240906.G.Stevanovic 

je bio funkcioner Narodne radikalne stranke u Kraljevini Jugoslaviji,zatim je bio proganjan od 

strane prethodnih vlasti zbog toga,1990 godine kada je osnovana Narodna radikalna stranka je 

bio prvi predsednik,zatim se ova stranka raspala i nastalo je vise radikalnih stranaka,Stara 

radikalna stranka,je istinski naslednik Nikole Pasica. G.Stevanovic ima mali tim ali su svi 

eksperti.Neko iz ICN je bio kod njega da nudi saradnju sa g.Panicem,g.Stevanovic je spreman 

da razgovara o tome.On sada ima svoju koaliciju u kojoj se nalazi veliki broj stranaka iz 

Srbije,on je spreman da privuce i druge stranke u Savez za promene. 

 

-SRPSKA SVETOSAVSKA STRANKA,predsednik dr. Zarko Gavrilovic,tel.344.1229,to je 

mala ali ugledna stranka 

 

-NAPREDNA STRANKA,predsednik dr. Branislav Pavlovic, zubar,tel.620121,to je mala 

stranka ali ima ugled u narodu 

 

-POKRET ZA UJEDINJENJE SRBIJE I CRNE GORE,predsednik mr.Nebojsa 

Djelosevic,direktor stamparije POLITIKE,tel.stan=666233;posao=3223301 lokal 348 

 

-DRUSTVO ZA NEGOVANJE LEPOG PONASANJA,predsednik Dusanka Bojicic,profesor, 

tel.457222. 

 

Ima jos nekoliko stranaka koje zele sa vama da razgovaraju: 

 

-NARODNA RADIKALNA STRANKA 

-RADIKALNA STRANKA UJEDINJENJA 

-STRANKA PRIRODNOG ZAKONA 

-KONZERVATIVNA STRANKA,itd. 

 

Sa njima mozete stupiti mojim posredstvom..Mozemo organizovati jedan sastanak. 

 

Ja vam stojim na raspolaganju sa mojim iskustvom iz stranacke borbe,i dobrim vezama sa 

pojedinim stranackim liderima. 

 

Stojim vam na raspolaganju da porazgovaram sa vama  o mogucoj saradnji.SAVEZ ZA 

PROMENE je jedina snaga koja moze pobediti SPS-JUL na buducim izborima.A na celu sa 

g.MILANOM PANICEM. 

 

Predocavam da je sticajem okolnosti, i monopolom nad medijima,o g.Milanu Panicu stvorena 

izvesna predstava koja u svojim pojedinim komponentama ne odgovara cinjenicnom 

stanju.Ovakva netacna predstava bi na sledecim izborima bila znacajna smetnja da g.Milan 

Panic pobedi.Predlazem da se ova predstava snimi na uzorku gradjana,a onda kada se 

precizno sazna, adekvatnim planom informisanja izmeni,treba da narod Srbije zna istinu i 

cinjenice,a ne da podleze lazima i klevetama,koje nazalost pojedinci prihvataju 

olako,(deizinformacije). 
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Sa najboljim zeljama 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

-18 мај 2000.године. Излет са Миром у Аранђеловац. 

 

Милан Живковић ( том 4). нас је позвао да га посетимо у Аранђеловцу, и будемо за 

викенд његови гости. Он је председник нашег огранка за Шумадију, био је и кандидат 

за посланика на изборима. Њега, као врло ангажованог борца за људска права, неки 

називају `` Шумадијски Визентал``.  

 

Он живи у Аранђеловцу где има пространу и лепу кућу у строгом делу ове надалеко 

чувене бање. Милан је врло живописна особа, упркос година робустан , машиновођа у 

пензији, описао ми је како је безброј пута крстарио Југославијом уздуж и попреко, а од 

како је у пензији, бори се опсесивно и врло страсно против корупције и криминалаца.  

 

Открио је више група криминалаца у Шумадији, на његову кућу су бацали бомбу, њега 

рањавали.  Али он се не предаје, његова неодољива жеља за правдом је неутољива. 

 

 
Аранђеловац. 

 

 Он нас је сачекао на аутобуској станици у Аранђеловцу, од Београда до Аранђеловца 

нема ни 80 километара, после око сат и по удобне вожње кроз брежуљкасти крајолик 

Шумадије, са стране су се кроз прозоре назирале повише планине, ушли смо у бању сву 

у парковима и зеленилу. 

 

Провео нас је кроз парк , на сваком кораку клупе, и на њима на све стране углавном 

средовечне жене, само понеки мушкарац. 
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Миланова кућа се налази на благој узбрдици што се упутила у срце планине. Велика је 

и добро одржавана, са повећим травнатим двориштем. Одвео нас је у чисту собу која 

сјакти, широм отворени прозори, чисти чаршафи и  постељина. 

 

`` Одмах изнад куће почиње Букуља, у време Турака је била пуна хајдука``, трудим се 

да по његовом нагласку наслутим, да ли је овде израженији благо убрзани јужњачки 

дијалект, или се осећа ваљевски растегнути и са понеком ијекавском речју. Не могу да 

погодим, некако је све овде измешано. 

 

Милан настави, окрете се Мири, види да га она пажљиво слуша:`` Овде се лечио 

Милош Обреновић, ми смо ти обреновићевци``, сазнајемо . 

.  

-  
Планина Букуља зими. 

 

Сутрадан смо цео дан провели у шетњи по падинама Букуље. Мира каже:`` Овде све букља, 

можда отуда име Букуља`` 
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-                  2000.година-POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA  

          Mutapova 12,11.000-Beograd,tel/faks:3911829,e-mail:Tom@Eunet.yu 

                Webs pages:http://solair.eunet.yu/~tom/pokret.html-SRPSKI 
                http://solair.eunet.yu/~tom/movement.html-English 

 

-  

ZAKON O UNIVERZITETU-"SUVARICA" U NAJNOVIJEM IZDANJU Dalje jacanje birokratske 

tenedencije,u obrazovanju.U prethodnom sistemu je se vladajuca klika ukrivala ispod 

SKJ,samoupravljanja,sada nastavlja da se ukriva navodnom voljom visistranacke vlade ,a 
dobro je poznato cinjenica da sadasnja Skupstina i Vlada nisu izabrane na legalan nacin i da su 
izbori bili lazirani. 

 

To je nastavak MPP, ranije je to bilo upisano u Statutima, zakonima, izbor su obavljala razna 

birokratska tela (INTERESNE zajednice,saveti). Obrazovanje drzano pod specijalnim 

nadzorom i kontrolom kao delatnost od specijalnog drustvenog znacaja.Reforma usmerenog 

obrazovabnja koja je bila inaugurisana 1977 godine, a slicne intencije su imale i ranije 

reforme, je isticala da najbolji djaci, koji imaju najbolje ocene, budu usmeravani ka 

intelektualnim zanimanjima o svi ostali prema radnickim(tehnickim).te je tako precutno 

porucivano da se time zeli osigurati produzetak rukovodece uloge ondasnje vladajuce 

klase.Da deca budu sto i roditelji,cemenitranje socijalne distance i cuvanja drustvenog statusa 

wquo.U tome smislu je sprovodjen izbor moralno politicki podobnih nastavnih 

kadrova(clanova SKJ)i njihovo favorizovanje.Sada vidimo iz jedne vremenske distance i 

emotivne,da ova Reforma obrazovanja nije vodila ucvrscivanju rukovodece uloge ondasnjeg 

vladjuceg sloja,nego naprotiv njegovom drasticnom slabljenju.Ova Reforma obrazovanja je 

imala za posledicu gusenje velikog broja masovmno talentovanih djaka i studenata,jer mnogi 

nisu mogli da ostvrae svoje potencijale usled neravnopravnih uslova ucenja i politickih 

predrasuda prema njima i njihovim roditeljima.Medju odlikasima,Vukovcima,briljantnim 

studentima je bilo poprilicno nadarenih koji t nisu bili samo zbog boljih uslova zivota i 

ucenja,ali isto tako mnogi nadareni nisu bili odlicni djaci i studenti zbog teskih uslova 

zivota,siromastva,ojadjenosti porodicne sredine usled negativnih uticaja politickog okruzenja, 

Insistiranje,tvrdoglavost,upornost,otseca na reforme od pre dvadeset godina.mnogi vrlo 

sposobni obrazovni kadrovi ce morati da napuste zemlju,studenti takodje,vise desetina hiljada 

je vec napustilo zemlju,vise milijardi dolara kosta,rat na Kosovui takodje gura u produzene 

studije,besperspektivnost u zaposljavanju,gura van zemlje,u alkoholizam,nerad,skitnicenje 

Usvajanje novog Zakona o Univerzitetu,stavljanje Univerziteta pod kontrolu drzave (koalicije 

na vlasti),kadrovske i druge promene i potresi na univerzitetu do kojih sada dolazi, a sto 

oznacava drasticno slabljenje kvaliteta nastave,nove podele i zavade,sada kada su nam svima 

najpotrebniji mir i sloga , stvaranje zdravog i moderno obucenog podmlatka,nisu nista drugo 

nego jedna od najnovijih u seriji ujdurmi koje nam se pod mecu vec decenijama. 

 

http://solair.eunet.yu/~tom/movement.html-English
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Ova najnovija reforma obrazovanja,jedna od tolikih koje se redjaju vec decenijama,a 

cije posledice smo vec svi uvideli,a to su srozavanje kvaliteta nastave,zloupotreba soc 

ijalnih drasticnih razlika koje su bitno uticale na uspeh i rezultate ucenja koji su upravo bili 

presudni,umesto da to bude talenat i nadarenost ucenika i studenata,favori 

zovanje rezultata(ocena) a sto je cesto bilo uslovljeno uslovima zivota i rada a ne talentom 

djaka i studenata(K.Marks:Obrazovanje je klasno uslovljeno).To je vodilo 

negativnoj selekciji,nevodjenju racuna o uslovima zivota,favorizovanju dece mocnika i 

uticajnih,stvaralo je velike tenzije i politicke zavade,vodilo je u produzene studije beg u 

produzene studije,sputavanje procvata talenata,odlazak mladih van zemlje,uvodilo je MPP u 

kadrovsku selekciju,stvaralo klimu nesigurnosti medju obrazovnim kadrovima,lov na 

vestice,hajke,sprovodjeni su nepotrebni i skupi eksperimenti koje ne bi podnele ni najbogatije 

razvijene zemlje.osiromasavalo je i onako slabe fondove i resurse obrazovnih ustanova. 

 

   

2000.godina.. ZASTO JE SRPSKA OPOZICIJA RAZJEDINJENA. 

 

Pokret za zastitu  ljudskih  prava   stavlja na  na javnu diskusiju svoja vidjenja o kvalitetu  

medjusobnih odnosa izmedju pojedinih politickih stranaka.. I ujedno zeli da pozove sve 

ucesnike da doprinesu da se razjasni zasto opozicija nije u stanju da saradjuje i bude efikasna 

u svojim aktivnostima. 

 

Predocavamo da nam nije cilj kritika opozicije, nego podrska , kroz analizu i davanje saveta 

.Opozicija je slaba, ali je takva jer je pod represijom i gusena. Iako sadasnja opozicija nije 

odraz stvarnih snaga nego svakojakih selektivnosti iz zemlje i izvan nje, u njoj ima vrlo 

sposobnih i postenih  politicara, to su vecina nasrecu i mi ih podrzavamo. Ali zelimo da 

ukazemo sa najboljom namerom na neke manjkavosti i ukazemo na put da budu prevazidjene. 

 

Nesporna je cinjenica da je opozicija danas slabasna, i da nije u stanju da smeni  vlast kojoj je 

istekao   rok trajanja. Zasto je slaba? 

 

Razlozi su brojni, jedan od bitnih je nesloga. Evo vec mesecima opozicione stranke se 

raspravljaju oko toga koliko ce koja imati kandidata, da li bojkotovati ili ici na izbore, ko ce 

biti kandidat za predsednika SRJ. A za to vreme nacija i svet to posmatraju i stvaraju 

odbojnost prema opoziciji, gradjani se sada povlace od izbornih priprema i raste zbog toga 

broj abstinenata i neodlucnih. Svi se pitaju : U CEMU JE STVAR? Zasto ne mogu da se 

sloze? Da li se radi o nesposobnosti saradnje ili o necemu drugom? 

 

Opozicija je pre svega neslozna i pozavadjana .Nedostaje svest da je neslozna opozicija  

privid     opozicije.  Iako u opoziciji ima izuzetnih intelektualaca koji su u stanju da procene 

uzroke nesloge i da  porade  da   se ova  sustinska  i  fatalna manjkavost  otkloni,  nema    

pravog  napora  i stanja duha  da   se u ovoj  cinjenici resava  sudbina  opozicije  i  nacije. 

Nazalost, opozicionari  dele  sudbinu  naroda,  tj. pranje   mozga ,nema  objektivne analize i 

sposobnosti emotivne distance. Opozicionari su kao i zvanicni politicari osobe specificne 

psihoilogije, ranljivi, impulsivni, skloni da prebrzo procene i reaguju neodmereno. 

 

Uzroci nesloge i nesposobnosti opozicije, da se ujedini  su brojni i slozeni: 

-opozicija je   vrlo   heterogena skupina pojedinaca i stranaka, sto se tice politickog ubedjenja,  

drustvenog polozaja, egzistencijalne situacije, obrazovanja, licne svesti i stanja duha,    licne 

zrelosti,  politicke kulture, poznavanja drustva u kome zive, metoda drustvene kontrole. 
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-usled ovih  razlika, i  razlicitog   stepena   pritiska   od     strane vlastodrzaca, na delu su 

znacajne razlike u stepenu intenziteta negativnog stava u odnosu na stranke na vlasti. 

-otuda proizilaze razliciti stepeni motivisanosti za opozicionu akciju 

-a iz cega nastaju i razliciti ciljevi borbe i strategije kako da se ostvare. 

 

Povrh  toga,  opozicionari  se  ne   poznaju  dovoljno, prisutne     su  prebrze i pogresne 

procene. Cesto su nategnutih nerava, sto je normalno znajuci teske uslove u  kojima zive. 

Moze se reci da medju njima nema dovoljno kontakata, podlozni su intrigama i zavadama od 

strane vlastodrzaca, koji ih usmeravaju jedne na druge koristeci se njihovim neusavrsenostima 

ili manama, i  monopolom na  vlast i svojom  moci. Ima i sitnih ljudskih sujeta ,nerealnih 

ambicija, liderstava, iskljucivosti, netolerancije.  

 

Sada posle devet  godina  postojanja   visepartijskog  drustva,  jasnije su se iskristalisali 

odnosi, vecina opozicionara je  pozavadjana MEDJUSOBNO, razocarana opozicionim 

partnerima,,rasturene stranke i koalicije,ostale su lose procene  ,netrpeljivosti ,intrige, 

podmetanja nogu i diskreditovanja, prebezi i  traume u odnosima sa opozicionim partnerima. 

Niko  ni sa kim ne moze. Ovo je narocito znacajno kada se radi o koalicijama. Sto     je veci 

broj ucesnika u koalicijama, multipliciraju se razlike i potencijalne konfliktne situacije, sve su 

vece sanse za nove raskole. To se upravo desilo poslednjih meseci sa stvaranjem udruzene 

opozicije.Doslo je do tenzija, losih i prebrzih procena, netakticnosti, nediplomaticnosti, 

negativnih emocija.Vidimo sta se desilo. 

 

Poredak je znao psihologiju opozicije i sta ce se desiti,  sirio je smicalice i zamke, intrige, 

zavade, onda je iznenada zakazao prerano izbore za 24 septembar i tako krajnje uznemirenu i 

emotivno nategnutu opoziciju stavio u vremenski tesnac.Cime je pojacana nervoza i tenzije 

medju opozicionarima. Tenzije su narasle iznenada, i pukla je nova kriza u opozicionim 

odnosima. Nastao je razdor koji preti da osujeti pobedu naroda koji zeli promene. Da li je u 

pitanju samo nategnuta i izmanipulisana psihologija opozicije, ili je to i delo krtica unutar 

opozicije?  

 

Potrebno je prevazici komunikacione i sve druge barijere.Koalicije bi, po nama,trebale da 

budu sto vece, ali uz stroge kriterijume, eliminisati   one sklone rovarenjima i intrigama, 

sujetama, nerealnim liderstvima  Moraju  se razvijati poverenje i ispravne procene, uzajamno 

uvazavanje i postovanje, negovati bon ton i fer plej, treba ukljuciti u ovaj proces tim 

psihologa i psiho-sociologa koji treba da otkriju zarista   nesporazuma i losih  procena i da ih 

blagovremeno eliminisu, treba ucesnike koalicije uciti umesnosti  ophodjenja,   drustvenoj i 

psiholoskoj kompetenciji.  

 

Ujedno treba onemoguciti one koji sire lose procene i potsticu zavade. 

 

Ujedno,preporucljivo je,da ne treba ulaziti u zaostravanja sa koalicijiom na vlasti, ici na 

dijalog i uvazavanje,i voditi pre svega racuna o opstim interesima. Svi smo u teskoj,slicnoj 

situaciji .Ugrozeni smo kao nacija. Koalicija na vlasti i opozicija nisu neprjatelji, oni su 

ucesnici u politickoj utakmici,u kojoj treba da pobede oni koji ce dati najveci doprinos opstem 

progresu. Smena vlasti ne znaci vecitu vlast pobednika, gubitnici ce se pripremati za nove 

izbore. Svi ucesnici u buducoj politickoj utakmici moraju imati jednaka prava i obaveze. 

 

Smatramo da opozicija zapostavlja jednu suistinsku stvar:nesposobnost da medjusobno 

saradjuje. Opozicionari su nervozni, uznemireni, impulsivni, pod represijom, u strahu, 

konfuziji, na vetrometini. 
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2000.година.- ISKRIVLJENA OPOZICIONA PANORAMA-ODRAZ SELEKTIVNOSTI PORETKA I 

DONATORA. 

                                            "ISTINA CE NAS PRVO UZASNO RAZLJUTITI-A ONDA OSVESTITI" 

 

Moramo imati moralne snage i iskrenosti da kazemo da su svi dosadasnji izbori bili ne samo 

lazirani, nego i da je poredak svojom selektivnoscu uspeo da eliminise sa opozicione scene 

pojedine autenticne opozicione stranke, struje i licnosti. Da ih diskriminacijom, represijom , 

subverzijom, pretvori u minorne. ,marginalne i da ih iskljuci iz politicke opozicione utakmice. 

 

Tako da danasnja opoziciona panorama uopste nije odraz stvarnih snaga i opozicionih gibanja 

nego je pre svega posledica selektivnosti poredka  i svakojakih domacih i stranih donatora i 

njihovih parcijalnih  interesa.  

 

Dosadasnja opoziciona utakmica je licila na trku u kojoj je ucestvovalo 100 trkaca, a sudija je 

odmah na pocetku nepravilno iz trke iskljucio 20 trkaca. Gde su pravi radikali? Gde su 

Ravnogorci? Pravoslavni hriscani? Mnoge autenticne demokratske stranke i licnosti? gde su 

nasi ljudi iz Dijaspore? Gde su zrtve progona, borci za ljudska prava? 

 

Sveza vitalna opoziciona krv je iskljucena.  

 

Dokle god se ova istorijska nepravda ne ispravi, dotle nece bitri mirna savest, sve dotle ce 

trajati rasprave i sumnjicenja medju opozicijom, sve dotle se ne moze sloziti opozicija. Virus 

prevara i sujeta je se duboko uvukao u opozicione redove, nema svesti da sve snage i svi 

pojedinci treba da budu ukljuceni, da samo SVI, ZAJEDNO,mozemo proizvesti SAVEZ i 

PROMENE. Ukoliko budemo nastupali odvojeno i pozavadjano, nema pobede opozicije. 

 

Jedna od stranaka zrtva ove nepravde  je i nas Pokret za zastitu ljudskih prava.koji je poceo 

jos 1975 godine, i 1990 sticajem okolnosti postao politicka stranka. Ucestvovali smo na svim 

izborima noseni elanom zrtava bezakonja, a to je vecina gradjana. Skupljali smo potpise, 

popunjavali formulare, borili se sa postom koja ih je zaplenjivala, sa komisijama, progonima 

prikupljaca potpisa i organizatora, bez prostorija, bez ikakve infrastrukture, uz kradje glasova, 

listica,iz podrumskog podstanarskog stana, bez dinara utrosenih sredstava, u takvim 

okolnostima smo  npr. 1993 godine ucestvovali u 7 od 9 izbornih jedinica i osvojili 12 mesto 

od 108 ucesnika, vise nego li pojedine stranke koje su kasnije postale parlamentarne, i koje su 

utrosile velika sredstva u kampanje, da je bio direktno  proporcionalan sistem imali bi 

predstavnike u parlamentu. 

 

Vreme je da se ova nepravda prema nama ispravi. Pokret za zastitu ljudskih prava je bio zrtva 

drasticne represije i pokusaja da bude zloupotrebljen i pretvoren u strasilo za zaplasivanje 

drugih, intelektualno smanjen presijama, terorom. 

 

Mi se zalazemo za slogu u opoziciji. I za ispravne procene. Ovim recima ne zelimo da 

kritikujemo bilo koju opozicionu stranku, ili bilo kome sta da prebacujemo. Zelimo da 

iznesemo cinjenice. Nasa je namera da u granicama nasih skromnih mogucnosti doprinesemo 

demokratskom raspletu sadasnje krize u nasoj zemlji, na miran nacin, kroz slogu i saradnju 

opozicije i ukljucivanje svih u opozicionu akciju. 
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Osudjujemo one ostrascene opozicionare koji u malim strankama vide navodnu smetnju. 

Postavlja se pitanje sta su male stranke? Zasto su male? A zasto su pojedine uspesne? 

 

Ujedno se zalazemo za ispravne procene koalicije na vlasti. Ukoliko im pretimo 

revansizmima mi cemo ih jos vise usmeriti da brane svoje pozicije.Do revansizama nije doslo 

ni u jednoj istocno-evropskoj zemlji, pa nece doci ni ovde. Sadasnja vlast treba da postane 

opozicija i da se demokratskim sredstvima bori za svoje mesto na politickoj sceni nase zemlje. 

 

Ne sme se dozvolite bilo kome da sanja o osvajanju vlasti zauvek, o ostvarenju nesuvislih 

snova i nerealnih ambicija pojedinaca  koji bi hteli da budu"VODJE", i da to budu zauvek. 

(kao sto je to nazalost bilo prethodnih 50 godina). Treba omoguciti da narod proverava efekte 

vladavine pojedinih stranaka i da kroz svoje glasove odlucuje o mandatima pojedinih 

stranaka. 

 

I svima treba omoguciti da svojim mogucnostima i snagama  

 

-Јуни 2000.гоине. Излет у Сремске Карловце. 

 

Сремски Карловци су град музеј. Стигли смо возом за непун сат. Ова варошица од око 

8.000 становника се не може никако мерити својом величином, него својом богатошћу 

културном баштином, својом необичном историјом, и великим људима које је подар 

ила националној историји. 

Ваздух је свеж,  изнад градића се благо подиже онижа планина Фруша Гора. 

 

На сваком кораку необичне знаменитости, као музеј под ведрим небом.  

 

 

 

Посет уили смо Карловачку Богословију - Свети Арсеније Сремац 
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Ушли смо у Саборну цркву Светог Николе. 

 

 

Карловачка патријаршија, из 19. века је тако монументална. 

 

 

Умили смо се на Фонтани четири лава . 

  

Онда нам је предстојило пењање по падинама и посета чувеним фрушкогорским 

манастирима.  
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-2000.година-- Forum pocinje sa radom 

 

 
 

Obavestavamo postovane ucesnike diskusija i sve one koji primaju  nase poruke, da Forum 

LJUDSKA PRAVA posle pauze od  nedelju dana ( nastale zbog, kao sto smo obavestili 

,boravka moderatora na odmoru), nastavlja sa svojim radom i traganjem za izlaskom iz krize. 

 

Nailaze na neki nacin sudbonosni dani, izbori koji treba da budu odrzani 24 septembra, 

ukoliko narodu bude omoguceno da izvrsi izbor koji zeli,  pobedice opozicija .Bicemo 

spaseni, ili jos bolje receno naci cemo se na pravom putu spasenja.    

 

Ali pred autenticnim izborom nacije se nalaze snage mraka koje zele da vecinu gradjana 

onemoguce da sprovedu smenu vlasti. 

 

Forum LJUDSKA PRAVA vas poziva da se izjasnite o ovoj tematici i date vas doprinos da 

pobedi volja naroda..  

 

S'postovanjem 

Moderator, 

dr.Janko Popovic. 
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-Јуни 2000.године. 

 
1 јуна je руски Газпром прекинуо испоруке гаса Србији, због неплаћених рачуна. 

 

 
 

Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solaire.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

 

 

-1.6.2000.године-POLITICKE FIKS IDEJE-UMESTO DIPLOMATSKE 

FLEKSIBILNOSTI I PRAGMATICNOSTI (Tomislav Krsmanovic-1.6.2000 godine) 

 

Pod fiks idejom u psihologiji se podrazumeva  jedna obsesivna ideja, koja kao neki "parazit", 

zivi u duhu i licnosti bolesnika. 

 

Prema psiholozima i psihijatrima, fiks ideja je jedna vrsta preterane  koncentracije koja je 

trajno locirana  na jednu temu .Ovakva koncentracija podrazumeva intenzivnu aktivnost  onih 

delova mozga i nervnih celija, koje se odnose na predmet paznje i koncentracije. Ostatak 

mozga je na neki nacin iskljucen i blokiran.,jer je paznja licnosti koncentrisana samo na jednu 

temu.  Ako ovakva koncentracija traje dugo, nastaju rigidne seme rezonovanja, koje se 

manifestuju kao neka vrsta upornosti, tvrdoglavosti, nepopustljivosti, iskljucivosti, ili pak 

predrasuda.   

 

Poznato je da se u politickoj propagandi i srodnim drustvenim disciplinama koje imaju za cilj 

drustvenu kontrolu, politicki marketing, socijalni inzinjering, i manipulacije javnim mnenjem 

i ponasanjem gradjana, pribegava tehnikama tzv"pranja mozga". A sa ciljem da se osoba , ili 

veliki broj gradjana, ili cela nacija, specijalnim postupcima dovedu  u takvo stanje da se moze 

delovati na razmisljanje i rezonovanje gradjana, tj, na njihove postupke i ponasanje.  Strah, 

iznurivanje, osiromasenje, zamaranje, izgladnjivanje, izazivanje osecaja neizvesnosti, 

beznadja, izolacija, kidanje referenci, razbijanje medjuljudskih odnosa, ako se primenjuju 

intenzivno i duze, deluju na licnost ljudskog bica, koja postaje nekoherentna, razlabavljena i 

oslabljena, ili obolela. I vrlo pogodno tle, da se u misaone procese ubacuju misli i seme, 

klisei, po zelji mentalnih spaleologa.  

 

Nasi gradjani i nasa nacija ,ovi prostori, su upravo vec duze vreme u jednoj vrsti takvog 

ambijenta. 

 

Sto se odrazava na psihologiju, kako pojedinaca, tako nazalost i politicara. 

 

Umesto da  razgovaramo na bazi cinjenica, kroz dijalog i uvazavanje sagovornika, da tragamo 

za mogucim i racionalnim resenjima, kroz ispoljavanje fleksibilnosti i diplomatskog takta i 

http://solaire.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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odmerenosti, desava se cesto suprotno.-tvrdoglavost, iskljucivost, netolerancija, medjusobna 

vredjanja i nepopustljivost. I ne samo to. Zapaza se krajnja iskljucivost, zastranjenost i 

ekstremizam. Umesto da se stvori drustvena situacija dijaloga i trijumfa cinjenica i 

pragmaticnosti.. prevagu odnose ekstremna vidjenja i solucije. 

 

Skloni smo da vidimo uzrok krize u koju smo zapali upravo u ovoj razini. 

 

Stavovi razlicitih drustvenih sudeonika, su krajnje suprotstavljeni, ekstremni, iskljucivi, 

rigidni i nepopustljivi. Rezultat je umesto drustvene klime gde prevagu odnose  mudra 

resenja- konflikti, ratovi, mrznja i destruktivnosti. 

 

Stavovi, misljenja, su cesto takve rigidnosti, da se radi o istinskim fiks idejama implantiranim 

u mozdane centre otpornim na bilo kakvo racionalno rezonovanje. 

 

Evo o kakvim politickim fiks idejama se radi: 

 

- kada su u  pitanju pojedini kosovski Albanci : sa Srbima je nemoguce, secesija, ako treba i 

nasiljem, cak postoje i takve rasirene seme razmisljanja, da Srbe treba uz pomoc Nato 

potpuno istrebiti i prognati sa Kosova 

- kada su u pitanju pojedini Srbi: slicni ekstremni postupci prema kosovskim Albancima 

,onako kako to zagovaraju i pojedini albanski ekstremisti prema Srbima 

- -pojedine licnosti u redovima politickih  stranki  na vlasti zauzimaju stanoviste da vlast ni 

po koju cenu ne treba ispustati iz ruku, da ne treba birati sredstva da se vlast sacuva, i to 

zauvek. Ako se desi suprotno, ako izgube vlast, bice smak sveta, pobednici ce ih kazniti, 

oduzeti im sve sto imaju, zauzeti  njihovo mesto zauvek, onako vladati kao sto su i oni 

decenijama vladali. 

- -pojedinci iz redova opozicije: osvojiti vlast po svaku cenu, ustoliciti se zauvek, i nastaviti 

se ponasati onako kao sto se ponasala prethodna vlast 

- -pojedini vladari iz senovitosti njihovi funkcija uporno i tvrdoglavo nastavljaju da uprkos 

promena, novih vremena i zahteva, izmena medjunarodne politicke situacije, da se 

ponasaju na isti nacin kao posle II Svetskog rata. Zele da sacuvaju netaknute privilegije, 

iste metode drustvene kontrole, da budu suvereni i jedini gospodari, da izigraju opoziciju i 

partijski pluralizam, da sve drze pod kontrolom, cak i medjuljudske odnose, intimne sfere 

ponasanja- sve da ostane isto kao u doba titoizma. 

- -pojedinci lideri, ili mnogi gradjani bivsih republika prethodne SFRJ.ili .iz susednih 

zemalja, ili nekih zemalja koje su kroz istoriju  bile u sukobu sa Srbima, su skloni krajnje 

emotivno i opsesivno da sadasnju tesku situaciju po Srbe, zloupotrebe da im se svete za 

sva ranija istorijska dogadjanja i traume.Njihova zastranjenost i obstinacija su cesto psiho-

patske i nalaze se u sferi istinskih psihijatrijskih relacija. 

- -odnos prema Slovenima, pravoslavcima, Srbima je danas u svetu poprimio cesto odlicja 

netolerancije, omraza, sumnjicenja, okrivljavanja, da su oni neretko pretvoreni u 

satanizovane nacije i drzave. Ovo narocito vazi za Srbe. Oni su pretvoreni u sveopsteg 

krivca. 

 

Ovakve stavovi i politicke fiks ideje na ovim prostorima, i na medjunarodnm relacijama, su 

ne samo dokaz po nas poraznih istorijskih i geo-politickih koincidencija, nego i pre svega  

krajnje lose psiholoske klime u svetu , i u samom Zapadnom svetu. Mi se na neki nacin 

vracamo u Srednji vek, u vreme vestica, paganskih mitova, spaljivanja     na lomacama, 

isterivanjima zlih duhova. 
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20 vek je bio vek najvecih naucnih dostignuca i progresa covecanstva i ljudske civilizacije. 

Ali je bio i vek najvecih zlocina i ljudskih patnji i zrtava. Nasa planeta i civilizacija bivaju 

ponovo pretvarani u pozornicu kolektivnog pranja mozga, paganskih obreda i orgijanja, i 

dolazi do potiranja bazicnih postulata savremene civilizacije. Dusevno stanje mnogih 

gradjana, i politicara, ne samo na nasim prostorima, nego i sire,umesto  

da se odlikuje fleksibilnoscu i odmerenoscu, tezi ekstremnom i iracionalnom. 

 

 Mrznja je sve prisutnija, razorna i opaka. 

 

Ovakve ekstremne seme ponasanja unutar nase zemlje su dovele do krize i rata,koji je stetan 

svima upletenim stranama. Sa jedne strane zelja pojedinih  Albanaca za secesijom, ili pak 

pojedine sktremne reakcije sa srpske strane ,s u samo dovele do sadasnje krize u kojij stradaju 

i Albanci i Srbi. Da je bilo popustrljivosti ne bi bilo sadasnje krize i rata. 

 

Obstinacija koalicije na vlasti i pojedinih struktura vlasti da vecito vladaju, i da sve bude isto 

kao i ranije, koji odbijaju da priznaju realnosti, nego nastavljaju da zive u autisticnom svetu 

snova, zdruzena sa pojedinim neprimerenim reakcijama opozicije, su upravo stvorili izuzetnu 

ostrascenost, i umesto da iznadju izlaz iz krize su vodili upornom cuvanju STATUS QUO, 

unutrasnjim svim mogucim tenzijama,izolaciji na medjunarodnoj sceni, rasipanju dragocenih 

snaga na svadje i intrige. A da je bilo vise fleksibilnosti i popustljivosti, svima bi bilo bolje. 

Ne bi bili u sadasnjoj krizi, verovatno ne bi bilo ni ovoga rata. Ovako su svi gubitnici. 

 

Hajka na Srbe iz geo-politickog okruzenja bivse SFRJ je imala za posledicu povecanje zrtava 

i nepotrebna medjusobna ratovanja i obracune. svih, ne samo Srba. 

 

Satanizacija Srba u svetu  i pretvaranje nase zemlje u sredstvo za slanje sirom planete-pouka 

sta je to balkanizacija, i sta to moze da znaci za druge, je u sustini paganski ritual , upotreba 

lingvistickih i drugih simbola i znacenja kao sto to rade .ili su radila pre vise hiljada godina 

urodjenicka plemena, uz defilovanje magova, vraceva, vestica, plemenskih poglavica,  sejanje 

paranoje i straha, i kreiranje pogodne psiholoske klime da se sirom nase planete obavljaju 

procedure kolektivnog pranja mozga. 

 

Nasa civilizacija se na pocetku III Milenijuma ustvari vraca ubrzano u Srednji vek, u doba 

Robovlasnistva Novo moderno doba donosi svoje koristi, ali i zloupotrebu civiizacijskih i 

tehnoloskih dostignuca ne u korist ljudi, nego na njihovu stetu. 

 

Nase je stanoviste da je savremeno covecanstvo  u sve dubljoj i galopirajucoj krizi. I da je 

potrebno preduzeti energicne mere za izlazak iz krize. To je dusevno i moralno ozdravljenje. 

Nije samo u pitanju Balkan, cela planeta je ugrozena. 

 

Treba ukloniti "planera", mentalnog spaleologa, "maga", treba ga zameniti konstruktivnim 

pragmaticarima. 

 

 

 I.Psihopate 

Psihopate su vrlo  interesantan fenomen u savremenoj civilizaciji,ali i sve   akutniji problem u   

nasem drustvu. 

 

Sve je veci broj pojedinaca koji mogu biti svrstani u ovu kategoriju. 
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Glavni sismptom su impuslivnost ,nesputana agresivnost ili seksualnost,nedostatak   svesti ili     

savesti simpatija i brige za druge.Iako nemaju interesa za prijateljske odnose sa drugima,oni  

cesto    pristupaju grupama,i klikama koje imaju moc,i tamo neretko postaju vrlo uticajni. 

 

U svojim grupama moci, i u svome okruzenju,mogu biti vrlo solidarni i afilitijavni,umeju se 

ponasat sa mnogo spontanosti i sarma,ali samo onda kada treba nekoga da izmanipulisu  da   

bi tako ostvarili  svoje ciljeve. 

 

Ovakve  osobe  su  cesto  regrutovane  iz raspadnutih porodica,gde nisu dobijale 

razumevanje,ljubav i adekvatno vaspitanje.Ovome treba dodati i destruktivne uticaje 

sredine,cesto nedovoljno prepoznatljive,ali vrlo destruktivne,zivimo u drustvu u dubokoj krizi 

morala i identiteta. 

 

Delikventi,kriminalci,otpad prethodnog i sadasnjeg drustva,ovakve osobe su danas cesta 

pojava u  Srbiji i SRJ. 

 

Ono   sto   je   najzalosnije je  da ovakve osobe mogu nesputano i cesto izzivljavati svoje 

mracne nagone i pobude.Ili postati uticajni u gangovama ili cak biti katapultirani na znacajne 

drustvene pozicije. 

 

Svi mi mozemo zapasti u krizu.Neko je vise a neko manje svestan toga.Sami sebi mozemo 

najvise pomoci.ali potrebna je i pomoc drustva. 

 

Spas ce nam doci   iznutra od nas samih. Pridruzujemo se pozivima na razum,  pomirenje 

,prastanje, slogu,moralno i duhovno ozdravljenje i preporod.   Neprilagodjena ponasanja su 

najcesce uslovljena  drustvenim faktorima,njima mogu biti podlozne i vrlo inteligentne osobe. 

A svako moze da ozdravi.Uz licni napor i podrsku okoline. 

 

3 јуна Драган Јаћимовић је постао први Србин на Монт Евересту.7 јуна у Бијељини је 

убијен Љубиша Савић Маузер. 

 

11 јуна на локалним изборима у Подгорици победио Мило Ђукановић - Да живимо 

боље, у Херцег Новом (Коалиција Југославија).  12 јуна је  откривен спомен-обелиск 

"Вечна ватра" у Парку пријатељства и мира на београдском Ушћу. 

 

15 јуна је у Будви покушан атентат на Вука Драшковића, којом приликом је лакше 

повређен. 
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24 јуна Мило Ђукановић у посети Хрватској се извинио грађанима Дубровника. 

 

 .  

 

- 
 

-Јули 2000. године. 

 

1 јула је Уставни суд БиХ пресудио да су сва три народа, Бошњаци, Срби и Хрвати, 

конститутивни на целој територији БиХ.  

У  Београду је овог лета тропска врућина. Топлотни талас: преко 40 °Ц у Београду и 

неким другим местима.  

Вруће је и политичко лето.  

Јачају притисци на независна медија. Фабрика "Матроз" прекида испоруку папира 

независним медијима, а није им дозвољен ни увоз. 26 јула је новинар Мирослав 

Филиповић осуђен на седам година затвора пред Војним судом у Нишу због 

"шпијунаже". 

27 јула су расписани редовни избори за Савезни парламент, локалну самоуправу 

Србије, и ванредни избори за председника СРЈ за 24. септембар. Милошевић истакнут 

као кандидат владајуће коалиције. 29 јула опозиционе странке удружене у ДОС, 
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су одлучиле да изађу на изборе; СПО изјављује да не излази на савезне изборе (као ни 

ДПС Мила Ђукановића). 

31 јула Савезни министар за информисање Горан Матић изјавио да су ухваћена 

четворица Холанђана који су "имали задатак" да отму Слободана Милошевића и одсеку 

му главу. 

27 јула су расписани редовни избори за савезни парламент, локалну самоуправу 

Србије, и ванредни избори за председника Југославије. 

14. 7. - 25 година по завршетку Вијетнамског рата Сједињене Америчке Државе и 

Вијетнам склопили трговински споразум, који је Вијетнаму отворио врата Светске 

трговинске организације. 

25 јула се Air France Aerospatial Concorde  се срушио убрзо након полетања са 

аеродрома у Паризу услед пожара, убивши свих 109 путника и чланова посаде и 

четверо људи на тлу. 

-1 јули 2000.године. У Узовници са Миром. 

Аутобус се приближавао мирном азбуковачком селу Узовници, разбацаном по брдима 

изнад Дрине, где лети спокојно цврче блажени цврци, а зими стеже љути мраз, пуца 

дрво и камен.   

Мира је цело време држала књигу у рукама, повремено би ми се благо наслонила на  

раме. Упро сам поглед на њу, она је тако дискретна, отмена, нежна и љупка. Скоро да 

се тргнух, тек сада постах свестан: па она је тако духом, можда и физички, тако слична 

Сибили. Одмах се надовеза нови закључак: па она ме привлачи, можда управо зато јер 

личи на Сибилу!  

Ово је њен први додир са Дрином, посматрала би је из аутобуса малим двогледом који 

је извадила из торбице. Уперила би двоглед у валове, па се онда сагињала поду 

аутобуса да досегне двогледом врхове повисоких планина. Нарочито јој се свидео врло 

висок оштар вис:` Као да смо у Словенији, тамо су Алпи, шиљате планине, овде су 

више громадне и заобљене``. .  

Њена необична привлачност је није изменила, као што се то дешава са неким женама, 

остала је стабилна и поуздана. Иако је само неколико година млађа од мене, њена 

женственост је посебна, врло је озбиљна и мисаона, али у исто време врло бујних 

осећања. Она љубав не доживљава анемично и на брзину, површно, као што то је то 

данас са стресовима изможденом већином људи и жена , не, она се удубљује свим 

својим бићима, она је као што су то девојке биле када сам ја био младић. 
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Ја у њу имам поверења. 

Будући да свако лето долазим на око месец дана у ове крајеве, познајем поједине 

шофере и кондуктере аутобуса. Када год би ме видели, би ми се смешили драго и 

радосно, пронашао сам међу њима даље рођаке, јер су махом из ових крајева. Људи из 

ових крајева су сачували прилично неокрњен оптимизам, што није случај са онима из 

већих градова. Овде су коро сви на неки начин, повезани неким врло далеким рођачким 

везама. 

На неколико километара пре Узовнице се приближих шоферу  и кондуктеру, да се 

договорим да зауставе возило, баш на самом сокаку наспрам куће под брегом изнад 

Дрине. Они то увек радо учине, а ја бих их обавезно частио малом папирнатом 

новчаницом. Што би они упорно одбијали, али би били присиљени да то на крају 

прихвате. 

Она брзо запажа, весело ми рече:`` Па овде те сви познају``, и приби се уз мене, 

уживајући у очекиваним данима који су пред нама у овом мирном селу.Уме да се 

радује као мало дете, да се умиљава као мачкица. 

Она воли лето, а када наиђу кишни јесењи, и хладни зимски дани, скоро да би падала у 

депресију. Ћерка сестре њен покојне мајке живи са породицом у Аустралији, имају 

своју малу породичну трговачку фирму, нису богаташи, али су финансијски добро 

стојећи. Они би Мири повремено слали новца да може да живи без натезања и  

немаштине. 

Мира је углавном здрава и витална, али има повремено здравствених проблема са  

штитастом жљездом. Не прија јој влага. А ње има поприлично у Београду, и још више у 

Суботици. Звали су је њени у Аустралију. Она од тада  о томе размишља, али то је за 

њу врста екстремног решења, једино ако јој се погорша бољка жтитасте жљезде, или 

ако би запала у неке непредвидљиве финансијске неприлике, има неколико кредита 

које отплаћује. Задужила се, јер су путовања у далеке егзотичне земље њена велика 

страст, а то кошта. 

Дани су се низали убрзано са изласцима и заласцима сунца, свежим ноћима и жарким 

данима. 
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Она би увек била са књигом у руци, то су били љубавни романи, путописи, пејзажи из 

далеких егзотичних земаља.  

 

Ипак, она ме је помало непријатно изненадила наговештавајући да се спрема да оде са 

другарицом у августу у Грчку, а у септембру у бању. Није ми ни предлагала да јој се 

придружим, вероватно зато јер јој је познато да не волим да путујем ван земље. Од пута 

у Копенхаген марта 1999.године, и повратка у Београд скоро истога дана када је почело 

бомбардовање Југославије, и сама помисао да путујем ван земље би за мене нешто 

тамно, да не кажем депресивно.  

Закључивао бих да наше дружење није тако стабилно, да би је одвикло од њених 

претходних навика. Али се са тиме мирим. Видећемо шта ће се даље дешавати, и како 

треба да се понашам према њој?  

 



1043 

 

 

-Август 2000.године. 

Стање у земљи се радикализује. 25 августа је у Београду нестао Иван Стамболић, 

некадашњи председник Председништва Србије. Тек две и по године касније, 

установљено је да је Стамболић истог дана када је отет, одведен на Фрушку гору, где је 

убијен и закопан у једну јаму. ( Напомена Аутора, према Википедији: Иван 

Стамболић је нестао 25. августа 2000. године у предвечерје политичких промена у 

Србији, а његов нестанак је, после краћег ишчекивања било какве вести о овом случају, 

прилично брзо био означен као несумњив политички злочин Слободана Милошевића. Тај 

последњи месец дана до губитка власти на изборима одржаним 24. септембра исте 

године, Милошевићев режим показивао је индикативну равнодушност према нестанку 

човека, који је пре тога са главне политичке сцене „нестао“ још1987. године када се 

на њега сручила разорна лавина оптужби, интрига и дисквалификација у периоду 

„антибирократске револуције“ што се у то време разливала по Србији. Милошевићеви 

пропагандни службеници у први мах су се отворено подсмевали вести да је Стамболић 

нестао, док је сам Милошевић тадашњем македонском председнику Кири Глигорову 

обећао да ће учинити све да пронађе свог некадашњег пријатеља и уз то се жалио 

како је породица наводно касно пријавила нестанак Стамболића). 

Слободан Милошевић је носилац јединствене листе СПС-ЈУЛ за савезне изборе; 

црногорски ДПС дефинитивно не излази на изборе.  

КФОР заузео топионицу у Трепчи наводно због превисоког нивоа загађења, Срби 

протестују. У приштинском Драгодану пронађено 160 тела, вероватно жртава 

албанских терориста. 

`` Отпор``започео кампању "Готов је". 

29 августа Окружно јавно тужилаштво у Београду подигло оптужнице против 14 

западних лидера, због бомбардовања земље. 

Група америчких и швајцарских научника саопштила је откриће девет 

нових планета које се крећу у орбити изван нашег сунчевог система, што је од значаја 

за напоре научника да открију живот на неком другом месту у свемиру. 

12 августа руска подморница "Курск" потонула је у Баренцовом мору, а у несрећи је 

погинуло свих 118 особа у њој.Пожар на ТВ торњу Останкино у Москви. 

 

 

-29 септембар 2000.године. Мира се лоше осећа. 

 

Нашли смо се у њеном стану из кога се, као на длану види Авала. Отворила ми је врата 

наслањајући се на штаку, она ми је већ телефоном наговестила да је ушинула колено, 

али нисам претпостављао да је то у толикој мери, да мора да се наслања на штаку. 

 

Она је, иако је још увек привлачна жена упркос њених година, свесна крштенице, и не 

заноси се младалачким  изгледом, и не поводи се за олаким комплиментима. Ставила је 

http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/2000
http://sr.wikipedia.org/wiki/1987
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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наочаре са диоптријама, корача наслањајући се на штаку, са врло озбиљним лицем. 

Хтела би да буде скоро старица, али у томе никако не успева. Напротив, постиже 

сасвим супротан ефекат, још је дражеснија. Или намерно прави представу, убеђена у 

своју привлачност?  

 

Стави пред мене лекарске налазе, стање са штитастом жљездом се значајно погоршало, 

појачала се несаница, нервозна је, запада у истинску депресију. Једна мука не долази 

сама, не може да покрије рате кредита, а банке захтевају да то што пре учини.  

 

Напољу је било облачно, тамно, кишне капи су тужно добовале у прозорска стакла, 

сливајући се шумно кроз олуке. 

 

 
 

`` Долази зима, грозно`` погледа ме.  Настави монотоно:`` Звали су ме  моји да 

проведем ову зиму у Аустралији, тамо је тада лето, морам да изађем из ове кризе``. 

 

`` Када планираш да путујеш``?, упитах је, јер ми је јасно да ми она наговештава да ће 

отпутовати за Аустралију. 

 

 `` Очекујем вести из Аустралије``, одговори смирено. 

 

-Sептембар 2000.године. Nasi stavovi o izborima 24 septembra 2000 godine. 

 

Smatramo da opozicija treba slozno i sa zajednickim listama da izadje na izbore, ukljucujuci i 

Crnu Goru i crnogorske politicke partije, protivimo se bojkotu izbora.. 

 

Opozicija treba da izadje na izbore jer nema sta da izgubi. Moze samo da dobije ukoliko 

pobedi jer uprkos znacajnim izbornim prevarama , opozicija ima ovoga puta realne sanse da 

pobedi ukolkiko bude  slozna i dobro organizovana.A ukoliko koalicija na vlasti dobije i 

ovoga puta izbore zahvaljujuci laziranjima i kradjama na razlicitim nivoima i fazama izbornih 

procedura, onda ce opozicija to obelodaniti  kao sto je to bilo  i ranije i ovi izbori ce biti 

obezvredjeni . Ujedno, ukoliko poredak lazira ove izbore nastace nova kriza sa tesko 

sagledivim posledicama. 

 

Vrlo je bitno da se slozi za jednog predsednickog kandidata, mi podrzavamo kao najbolje 

resenje od svih navedenih kandidata kandidaturu Vojislava Kostunice. Vise kandidata 

opozicije bi samo olaksalo prevaru sadasnjeg vlastodrsca..Kandidat SPO Vojislav Mihailovic 

je valjan kandidat ali  je nesumnjiva cinjenica da Vojislav Kostunica ima daleko vece sanse da 
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pobedi Milosevica. Ujedno isticemo da je Kostunica najbolji od predlozenih kandidata, ali da 

su unapred iskljucene mnoge vrlo valjane licnosti i politicke organizacije.  

 

Zalazemo se da opozicija nastupa sa zajednickim listama i dogovorno i kada se radi o 

saveznim i lokalnim izborima. 

 

Predocavamo nase vidjenje da sadasnja opoziciona panorama nije odraz stvarnog odnosa 

snaga u opoziciji ,nego je rezultat selektivnosti domacih i stranih donatora i faktora. Od 1990 

godine do  danas su iz izborne trke vec na startu iskljucene mnoge stranke i pojedinci, pa je 

dosadasnja izborna utakmica licila na trku u kojoj je bilo 100 trkaca od kojih su odmah na 

pocetku trke nepravicnom odlukom sudije iskljuceno vec na startu 20 trkaca, od kojih bi neki 

verovatno bili i pobednici. Ovde ne mislimo samo na autenticne radikale, nego i na pojedine 

demokrate, i druge struje i gibanja. U grupi iskljucenih se nalazi i nas Pokret za zastitu 

ljudskih prava. Tako je stvorena mlaka anemicna opozicija jer su najradikalnije snage bile 

iskljucene. 

 

Uspesne stranke su sastavljene od bivsih komunista i privilegovanih pojedinaca, a to su one 

stranke i pojedinci koji su postali poznati, koji imaju sponzore, prostorije.  

 

Dok ova nepravda ne bude ispravljena nema istinske opozicije, to trebaju da znaju sadasnje 

opozicione stranke koje su zazivele i koje su  poznate javnosti. 

 

Opozicija pravi novu istorijsku pogresku  jer gubi dragoceno predizborno vreme u 

raspravama, cime umesto da agituje i priprema strategije i taktike gubi vreme u sterilnim 

raspravama, i povrh svega gubi sve vise poverenje naroda. 

 

Nasi aktivisti sirom Srbije su nas obavestili o raspolozenju gradjana pred izbore. Naime. tesko 

je se pouzdati u objektivnost nalaza raznih anketa i sondaza javnog mnenja, te smo mi 

zahtevali od nasih ljudi na terenu da nam posalju svoja vidjenja i saznanja. 

 

U Srbiji gde nema opozicionih znacajnijih medija i koju pokrivaju zvanicna rezimska medija, 

a takvih raspolozenja ima i u Beogradu i drugim vecim gradovima, a ne samo u manjim 

dalekim mestima i selima, je rasprostranjeno uverenje i misljenje, da ne valja ni vlast ni 

opozicija, stvorena je predstava o opoziciji da se nedolicno ponasala u gradovima gde je bila 

na vlasti, da je bilo korupcije, bezakonja. Vrlo je veliki zbog toga broj onih koji ne zele da 

izadju na izbore( abstinenti). Ali takodje zabrinjavaju neodlucni kojih ima takodje vrlo 

mnogo. Koji odluku o izlasku na izbore ( da li ce glasati ili ne?)donose na sam dan izbora, a 

odluku o tome za koga ce glasati usput kada idu da glasaju.,il kako im padne na pamet za 

vreme glasanja. Vecina gradjana nije kako treba informisana o pojedinim strankama opozicije 

i njenim liderima(mesaju vrlo cesto nazive, ne znaju npr. vecina tacan naziv stranke u kojoj je 

V.Kostunica,a da i ne govrimo o programima pojedinih stranaka, itd). O koaliciji na vlasti i 

S.Milosevicu je stvorena konfuzija.Vrlo cesto gradjani, cak i u zabacenim selima kazu za 

Milosevica "da je za vreme njegove vladavine doslo do raspada zemlje i gubitaka nasih 

teritorija i da takav Milosevic odgovara onima kojui su uzeli te nase teritorije, i da navijaju da 

on pobedi na izborima""pozivaju ga u sud u Hagu da ga ogorce da se jos vise bori za vlast ,jer 

njima odgovara on na vlasti""poslali su navodne atentarore da mu poprave imidz u ocima 

naroda, navodno brani Srbe od Zapada koj hoce da ga ubije", itd. Ali ima podosta onih koji 

iako su ojadjeni od poretka,potsvesno navijaju za S.Milosevica jer ipak nekako osecaju da se 

on bori protiv onih koji napadju zemlju i Srbe.  
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Ocigledno je da je srpsko glasacko telo neodlucno, apaticno, nezainteresovano, da ne veruje u 

dovoljnoj meri u opoziciju. Stvorena je konfuzija. Takodje gradjani su skrsenog morala i 

duha, mahom tvrde da ce opet pobediti Milosevic, kao sto je to bilo i ranije, razocarani su u 

opoziciju jer ih ne stiti i ostavlja ih na nemilost poretku, i misli  na svoje fotelje a ne na 

interese vecine gradjana. 

 

Zasto je tako ogroman broj abstinenata? Zasto je tako ogroman broj neodlucnih( koji ne znaju 

za koga ce da glasaju)? 

 

Kada su 1990 godine dosli visestranacki izbori i kada je ustavom zaveden visestranacki 

sistem, narod je ocekivao pobedu opozicije, smenu  vlasti, demokratizaciju i ekonomski  

razvoj.Umesto toga iz godine u godinu je bilo sve gore. Narod je video da u opoziciji ponekad 

nije bilo sve kako treba, da su mnoge stranke i pojedinci eliminisani, da se raspala zemlja, 

odvojila BiH, da su Srbi izgnani iz Krajina, da smo izgubili Kosovo, da je doslo do ogromnih 

zrtava i ljudskih patnji, miliona izbeglica, materijalnih razaranja.Da su umesto da im bude 

vraceno oteto i da budu obesteci i zasticeni od tiranije, i krivci  kaznjeni, i da oni koji su to 

skrivili budu pozvati na odgovornost, upravo vinovnici nasih tragedija se najvise za to vreme 

obogatili. I nastavljaju da prkosno tiranisu i raubuju vecinu gradjana. I da i dalje krcme nase 

delove teritorija. 

 

Poredak ima u rukama medijski monopol i moze da obmanjuje glasace. Opozicija nema 

mogucnosti da se na objektivan nacin predstavi narodu. 

 

Tako su u glavama vecine gradjana stvorene predstave, slike i stavovi o opoziciji i poretku, 

koje nisu zasnovani na cinjenicama. 

 

Opozicija treba da ove predstave izmeni u svoju korist. Ali opozicija nema jasnu predstavu o 

ovim stavovima, niti koristi svoje istrazivacke timove za tu svrhu. Opozicija treba da snimi 

ove stavove precizno, da sazna koje su negativne a koje pozitivne strane ovih stavova, da 

pozitivne pojaca i negativne elimuinise.A ona to ne cini. I onda treba da kroz medija i 

propagandom izmeni stavove u svoju korist. 

 

Opozicija niti istrazuje javno mnenje niti sprovodi adekvatne kampanje IMAGE-a. Kako ce 

da vrsi propagandu kada nema medija? Sada kada treba najvise da agituje opozicija je 

namagarcena od poretka i gurnuta u sterilne rasprave. A za to vreme poredak snazno i razorno 

agituje sirom zemlje. 

 

Sta ciniti? 

 

 Evo nasih stavova: 

-svi na izbore, opozicija, Crna Gora, nema bojkota 

-u najkracem roku se sloziti oko zajednickih kandidata na svim nivoima 

-definisati predstave opozicije i poretka u ocima gradjana 

-sprovesri adekvatnu propagandnu kampanju na profesionalan nacin uz pomoc eksperata 

-preduzeti adekvatne mere da se opozicija organizuje i da iznadje svoje kontrolore koji ce 

spreciti kradje glasova na razlicitim nivoima 

-odmah stvoriti razlicite izborne timove 

-videti sta se moze uraditi sa glasovima Dijaspore 
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-ovo je prilika da S.Milosevic i koalicija na vlasti odu sa vlasti, na jedan adekvatan nacin, sto 

bi bilo najbolje ne samo za narod nego i za njih.Treba stvoriti vrstu fer-pleja i obecati 

sprecavanje revansizama. 

-- neodlucniPokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html). 

 

 

-Септембар 2000.године. 

 

6 септембра је почео Миленијумски самит УН у Њујорку, наводно учествује читав свет 

осим Садама Хусеина, Милошевића и Гадафија. 

 

На Косову убијени новинар Шефки Попова, затим и Реџеп Луци, шеф косовске 

агенције за реконструкцију и развој. 

 

Локални избори у Македонији, сукоби између албанских странака. 

 

14 септембра Војислав Коштуница је лакше повређен каменом на митингу у Косовској 

Митровици. 

 

Од 15 септембра до 1 октобра је одржана  Олимпијада 2000 у Сиднеју. Медаље: 

Југославија 3 медаље, по једна златна (мушка одбојка), сребрна (Јасна Шекарић) и 

бронзана (ватерполо); Хрватска 1 златна (Николај Печалов, тегови) и 1 бронзана 

(осмерац). 

 

Бил Клинтон и 13 највиших западних функционера и челника НАТО-а осуђени су у 

одсуству у Окружном суду у Београду на по 20 година затвора. 

 

24. септембра су одржани редовни избори за Скупштину Савезне Републике 

Југославије, локалну самоуправу Србије, и ванредни избори за председника СР 

Југославије.  

 

Кандидат Демократске опозиције Србије Војислав Коштуница је убедљиво победио 

кандидата левице и тадашњег шефа државе - Слободана Милошевића. Међутим, 

изборна комисија објавила да Коштуница није освојио више од 50% гласова, тј. да се 

мора одржати други круг.  

 

Широм Србије су избили протести. 

 

Између два изборна круга избора, Слободан Милошевић се обратио јавности, говором 

2. октобра 2000. године. 

 

Након протеста 5. октобра Савезна изборна комисија саопштила је коначне резултате, 

по којима је однос гласова између ове двојице кандидата на изборима био 50,24% 

према 37,15%, односно да је Коштуница победио у првом кругу избора. 

 

 

 

-Септембар 2000.године. Деса Митановска на раду у Мајдану, Банат.  

 

Понекад би ми се јавила телефоном.  

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_5._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_2000.
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-Septembar 2000.godine. Neodlucni i abstinenti-kljuc izborne pobede ili  poraza. 

 

Za vreme poslednjih izbora zapazena je enormna stopa  izbornih abstinenata. 

 

Pod pojmom abstinent podrazumevamo onoga gradjanina koji ima pravo glasa ali nije dosao 

da glasa zbog nekog razloga licne prirode samo njemu poznatog. 

 

A kada se radi o neodlucnim, to je jedan nesto drugaciji deo glasackog tela. To su oni  koji se 

jos nisu odlucili za koga ce da glasaju. Mnogi  od njih su abstinenti, i ne idu da glasaju, drugi 

ostavljaju da donesu odluku kasnije, ponekad odluce usput kada idu da glasaju, ili u 

poslednjem momentu kada udju na glasacko mesto. 

 

Ne moze se pouzdati u nalaze anketa javnog mnenja, i to pre svega jer se gradjani plase da 

kazu istinu, a zatim sto se cesto radi o narucenim( placenim) nalazima, dakle istina se frizira 

po zelji narucioca istrazivanja. Ali je jasno da je broj neodlucnih i abstinenata ogroman i da ce 

njihovi glasovi biti presudni.  

 

Takodje je jasno istrazivacima javnog mnenja da su neodlucni i abstinenti ogromnom 

vecinom bili, ili su jos uvek na neki nacin za opoziciju, ali su se usled poznatih dogadjanja od 

1990 godine do danas na neki nacin"ohladili" ili donekle, u vecoj ili manjoj mjeri razocarali u 

opoziciju. Oni nisu za koaliciju na vlasti ali se uzdrzavaju i nije im jasno o cemu se radi sa 

opozicijom, ili su pak stekli odbojnu predstavu o njoj. 

 

Otuda fenomen neodlucnih i abstinenata treba podvrgnuti rigoroznoj socioloskoj, psiholoskoj, 

psiho-socijalnoj, i drugoj analizi.  

 

Sto se tice neodlucnih, ogromna vecina je ponekad svesno, ali cesto potsvesno za opoziciju. 

Ali se razocarala, izgubila delimicno,ali ne potpuno nade u nju. U ovu kategoriju se svrstavaju 

razne brojne kategorije glasaca. To su i oni koji su nedovoljno informisani, nezainteresovani 

za politiku, u svakoj populaciji ima neznalica, pa i kod nas. Ima iznadprosecno i  ispod 

prosecno inteligentnih.Ako se kombinuje slab stepen inteligencije sa vrlo niskim nivoom 

informisanosti, i posedovanjem najjacih medija od strane poretka, jasno je da se otvaraju 

mogucnosti obmane i dezinformisanja. Gradjani su preplaseni, u jagmi da prezive i njihova 

porodica, sta ih se tice sta zele" opozicionari karijeristi koji samo misle  na svoje fotelje". 

Mnogi su dosli do zakljucka "da su vlast i opozicija slicni, da je se opasno baviti 

politikom",onda se povlace u sebe i od opozicionih borbi. Razocarani su jer ih opozicija nije 

zastitila od pljacki i tiranije. Narocito je bitno za   analizu ovoga fenomena uzeti u obzir 

dusevno stanje nacije. Pishijatri i sociolozi, kazu, a to svi mi zapazamo, da je dusevno stanje 

nacije, vecine gradjana lose. Sto je sasvim normalna pojava posle svega sta je nas narod trpeo 

pola veka, a narocito od 1990 godine. Vecina je nervozna, impulsivna, ranjliva, prisutne su 

masovno razne druge bolesti,( apatija, depresija, slabost volje, abulija, paranoidne reakcije, 

razna manicna stanja, strahovi, fobije, itd), ljudi su iznureni i u dubokoj psiholoskoj krizi. A 

povrh svega su izlozeni dezinformaciji, indoktrinaciji.,zastrasivanjima, teroru, istinskom 

pranju mozga. Ovakva ljudska jednacina inklinira povlacenju u sebe, tj. abstinenciji, ili isto 

tako cesto i neodlucnosti za koga da glasa.Na ovakve ljude nije tesko uticati i modelirati ih po 

zelji. 
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Sto se tice abstinenata, njihova ponasanja su prouzrokovana slicnim psiholoskim,politickim i 

drugim mehanizmima i determinantama. Ima jedna bitna razlika u odnosu na neodlucne. 

Abstinent se nije odlucio da li ce da glasa ili ne.,cesto bi glasao za opoziciju, ali smatra da nije 

to toliko vazno da glasa ili ne. Npr. ne ode na glasanje jer  mu je taj dan dosla poseta, nije 

dobro spavao, osecao se umoran, bilo je pogodno vreme pa je iskoristio da ode na pecanje, 

pozvala ga neka draga osoba sto mu je bilo vaznije od glasanja, taj dan mu je bio pogodniji za 

neku popravku, itd, itd. Beskrajne su prilike i okolnosti, koje osobe slabe volje za glasanjem 

mogu odvuci na dan glasanja da ne glasaju. Dok se neodlucni odlikuju time sto se nisu 

odlucili za koga ce da glasaju, mada je prilicno cesta pojava da su abstinenti u isto vreme i 

neodlucni, i obratno. 

 

Za razliku od abstinenata i neodlucnih koji su masovna pojava kada se radi o onima koji bi 

glasali za opoziciju, ove dve grupe glasaca su retko prisutne kada se radi o koaliciji na vlasti. 

Glasacko telo koalicije na vlasti je mahom vrlo slozno, kompaktno, motivisano, i jasno zna za 

koga ce da glasa i izlazi skoro 100 % na glasacka mesta. 

 

Opozicija treba da u najkracem roku prouci ove dve kljucne kategorije glasaca.Poredak je vrlo 

dobro svestan ove pojave i zato je doneo zakon da pobedu na predsednickkim izborima 

odnosi onaj kondidat koji dobije bvecinu, bez obzira koliko glasaca izadje na izbore. Poredak 

racuna da svakojakim smicalicama, psiholoskim, licnim, intimnim, i drugim manipulacijama 

skrene abstinente koji bi glasali za opoziciju na dan izbora, da ne dodju na izbore. 

 

Sadasnje svadje opozicije oko kandidata za predsednika, i rasprave koje traju mesecima oko 

zajednickih listi, donose znacajnu korist poretku i koaliciji na vlasti. Pre svega ,svadjajuci se 

opozicija sada pred izbore kada treba da bude slozna, razocarava naciju koja zbog toga sve 

vise gubi u nju poverenje i bice sve veci broj abstinenata i neodlucnih. A zatim, sto sada kada 

treba da sve snage koncentrise za izborne aktivnosti, gubi dragoceno vreme u sterilnim 

raspravama. 

 

Opozicija treba da prouci sta nudi, kakvi su njeni programi, sta glasaci njoj prebacuju, sta im 

se svidja a sta se ne svidja kod opozicije, kakvu predstavu( image) ima u ocima javnosti, koje 

su dobre a koje lose strane ove predstave, kakvi su stavovi glasaca prema opoziciji i vlasti.  

 

Pre svega opozicija je nedovoljno poznata javnosti i gradjanima,imaju pogresne informacije, 

predstave nisu cesto zasnovane na cinjenicama nego na rezimskim dezinformacijama, 

gradjani ceto pogresno misle da i opozicija i koalicija na vlasti imaju iste ciljeve i da su i jedni 

i drugi karijeristi( nemoralni). marketing i propaganda opozicije nisu zasnovani na naucnim 

cinjenicama i istrazivanjima, nego su plod ad hoc odluka na brzuinu, pred izbore.Opozicija 

umesto da se slozi gubi dragoceno vreme u praznim  svadjama. Informisanost, propaganda, 

politicki marketing i promocija su slabe tacke opozicije, delimicno objektivno uslovljene 

(nemaju svoja medija) ali i posledica voluntarizama i niskog kvaliteta profesionalnosti u radu. 

A koalicija na vlasti ima medija, i kadrove nasledjene od prethodnog perioda sa ogromnim 

iskustvom manipulacije psihologije mase. Slaba informacija, los image -opozicije su veliki 

nedostaci. Druga slaba tacka je losa strategija propagandnih kampanja, nedostatak 

sinhronizacije poruka, i cesto nedovoljna kredibilnost poruka, nedostaje kompletna 

informacija o opoziciji. 

 

Sada kada opozicija treba da ove nedostatke ispravi i da na pravom mestu i u pravo vreme 

plasira prave poruke, umesto toga gubi vreme u svadjama. 
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Lako je kritikovati opoziciju, ali ona je slaba jer je i vlast jaka, gusi je, progoni, zavadja,  pa i 

otuda opozicija treba da bude slozna i jedinstvena. 

 

Opozicija treba da sazna predstave( image), stavove i misljenja glasaca.I na osnovu toga da 

napravi plan ponude( program) i nacina kako da ga prezentira. Sa ciljem da izmeni predstave i 

stavove u zeljenom smislu i da deluje na izborno ponasanje glasaca- dakle da oni glasaju za 

opoziciju, da ne budu abstinenti i neodlucni. Treba znati da su stvorene cesto vrlo negativne 

predstave u odnosu na opoziciju, koje su ponekad nabijene negativnim emocijama i postale su 

istinske predrasude. 

 

Opozicija treba da postane svesna da su rezimske propagandne i subverzivne masinerije 

uspele da u dobroj meri degradiraju opoziciju u ocima gradjana, da poredak ima na 

raspolaganju ogromne resurse za ove svrhe, a opozicija skoro nista. 

 

Izlaz je u slozi i jedinstvu opozicije, podrsci Dijaspore, narocito kroz marketing strategije. 

 

 

-2000 година. Умро Чика Љубо Крсмановић ( томови 1-4).  

 

Преминуо је за воланом. Он је био пуковник ЈНА у пензији. Једно време је се налазио 

на месту Шефа возног парка Генералштаба ЈНА у Немањиној улици у Београду. 

 

 
Официри ЈНА. 

 

Иако није имао високшколско образовање, чика Љубо је био вишеструко образован, 

човек огромног знања и богатог искуства врло необичног живота. 

 

Пред Други светски рат је био чувен по својој снази. у београдсим ганговима, За време 

Другог светског рата је сарађивао са партизанима.Сећам га се нарочио како  је доводио 

Јевреје у Узовницу, да их даље одведе на слободну територију и тако спасе од 

немачких окупатора. ( том 1). 

 

Једно време је био првак Јујгославије у полутешкој категорији, он је био средњег раста, 

али врло набијен. 
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Посебна сензација је био на Дрини, где би лети долазио са супругом Смиљом.Имао је 

обичај да заплива, и да зарони дубоко у воду. И нестане. Нема га. Нема га. Сви би 

почели да се бринемо. Онда би настала права паника. Изненада на наше незамисливо 

одушевљење би се помолио високо изнад воде, узвикивао је тако гласно, да је 

одјекивала долине  Дрине уздуж и попреко.  

 

Родбина се окупила на Новом гробљу. Рођака Мира Цихабер Крсмановић ( томови 1-4) 

док смо се у лаганом мимоходу приближавали месту његовог вечиог починка, ми приђе 

и са сузама у очима прозбори, са трагедијом у призвуку њених речи: ``Сада је на нас 

ред``. 

 

 

-2000. godina. Zahtevamo da se aktivnosti Tajne policije stave pod nadzor demokratskih 

institucija i demokratske javnosti.  

 

Jos  uvek  se  odlucuje  o znacajnim  pitanjima  drzavne i  nacionalne  politike  u zatvorenim 

krugovima .Za javnost nepoznati centri moci odlucuju o zaposljavanju ,kadrovskoj  politici, 

karijeri , stambenim   pitanjima,  dozvolama za privatni biznis. Ovi politicki centri moci uticu 

kod  sudova, u   obrazovnim    ustanovama,  pri centrima za socijalni rad ,kod    drzavnih 

organa, oni iniciraju hajke i progon    pojedinih gradjana i  clanova njihovih porodica. Ove 

formacije ispoljavaju zelju da i dalje kontrolisu cak i intimne sfere ponasanja gradjana. 

 

Javnosti su nepoznati saradnici ove specijalne sluzbe, njeno sediste, rukovodstvo, aktivnosti, 

kome odgovara u zemlji i van nje za svoje postupke. Ovaj deo vlasti "u senci"je drzava u 

drzavi, direktive koje daje su cesto u usmenoj formi, iza njih ne ostaje nikakav trag, oni imaju 

svoja pravila ponasanja i zakone, koji  vaze  samo za njih,a ne za druge gradjane.Tajna 

policija je stvarni vladar, ona iz senke upravlja preko vidljivih struktura vlasti ,sefa drzave, 

drzavne uprave, parlamenta i organa bezbednosti, i preko svojih dousnika i mafije.. 

 

Iako se SFRJ raspala, ova tajna  formacija  vlasti  je   sacuvala   svoje   pozicije .Tajna policija 

danas vlada metodima specijalnog  rata  koje  primenjuje nad nezasticenim civilima, seje haos 

,lose procene ,mrznju ,zavade , inicira  obracune ,stvorila  je  kriminal i mafiju kao sredstvo 

drustvene kontrole.  Siri drogu ,alkoholizam, prostituciju ,nerad ,rusi drzavu i vidljive 

strukture vlasti, privredu, sudstvo  i drzavnu upravu, univerzitet, obrazovanje, medija  ,kulturu  

i nauku, zdravstvo, i mededcinu. Tajna policija kreira haos, zavadja Crnu Goru i Srbiju,    

Srbiju  i   Republiku Srpsku, stvarala je  konflikte na Kosovu, ona stoji iza poluvekvovnog 

praznjenja Kosova  od  Srba nju  je   stvorio J.B.Tito, ona i dalje postoji ,zeli da razbije SRJ, i 

da Srbiju svede na granice Beogradskog pasaluka. Ona   je upravljala  za vreme J.B.Tita i 

izmislila SKJ  ,da   bi   vladala  pod   maskom komunizma, kreirala je koncepte kao 

Samoupravlajnje, Nesvrstanost, ona danas nastavlja da vlada  ukrivajuci se iza SPS i JUL-sa i 

S Milosevica. Ona vlada proizvodeci masovno lazne neprijatelje, odrzava na snazi i dalje 

tajne arhive o navodnim drzavnim neprijateljima.Tajna policija je zavela bezakonje    ,razorila  

pravni sistem, nasu zemlju pretvorila u posed satanizma i destrukcije. Tajna policija inicira 
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zavade Srba, slabljenje srpskog naroda po devizi Slaba  Srbija, Slabo    Srpstvo, slaba SFRJ, 

slaba Krajina, Slavonija  BiH,   Kosovo. Kosovo.Tajna policija  sprovodi  masovna krsenja 

ljudskih  prava  da  bi tako  slabila vecinu, obmanjuje MUP Vosjku i drzavnu upravu 

,nahuskava ih na pogresne  osobe  (navodne "neprijatelje") da bi tako slabila vecinu .Tajna 

policija je stvorila  danasnji   haos i   propast i   radi  o  glavi vecini gradjana. 

 

Ona  stoji iza razbijanja drzavnog i teritorijalnog integriteta. Ona   masovno  satire i unistava 

vecinu gradjana nase zemlje i gaji patolosku mrznju prema vecinu sunarodnika .Ona  je   

pripremila scenario da ustupi Kosovo, zatim Zandzak i Vojvodinu,i da Srbi postanu manjina u 

Srbiji.  

 

Dok albanski teroristi kao kroz  sir prolaze kroz Toplicu i juzne delove Srbije, tajne sluzbe 

usmeravaju u pogresnom pravcu vojsku i policiju, da navodno prate i nadzoravaju, progone 

unutrasnje neprijatelje: opoziciju, sindikate, nezavisna medija, NGO, nevladine organizacije, 

kriticare, potomke cetnika, ljoticevaca, one koji se jos uvek nalaze upisani u crnim listama, 

penzionere koji traze penzije,, nezaposlene, podstanare, zaposlene  koji ne primamju plate. 

gladne, bolesne koji traze lekove. Danas je vecina gradjana pretvorena u neprijatelje. A za to 

treba ogroman vojni i policijski aparat  da se sa njima obracunava. Tako pogresno 

koncentrisuci snage na nevinim gradjanima, se skrece paznja sa pravih neprijatelja. A to su 

sada oni koji haraju po Srbiji, albanski teroristi, lopovi i kriminalci koji provaljuju u stanove, 

progone zemljoradnike po Srbiji i otimaju im stoku, to su funkcioneri koji prete svojim 

rivalima namestenim saobracajkama, kazu im " da paze sta jedu i piju", prete im da ce ih 

otrovati, to su lekari politicari zbog kojih mnogi gradjani se plase da idu u bolnice, to su oni 

koji kradu i pljackaju gradjane, sudovi koji pogresno sude, posta koja isporucuje netacne 

racune, reketasi, korupcionasi, ratni profiteri, sverceri, i vrlo siroka lepeza svakojakih 

kriminalaca i psihopata. Ove sluzbe se hvala da bi se ulizale Zapadu kako su doprinele 

razbijanju SFRJ, ustupanju Krajina, BiH, Kosova i da ce slabeci vecinu dati i Sandzak i 

Vojvodinu. ( A u isto vremre lazno optuzuju postene patriote da su""izdajnici"). 

 

Ovde postoje snage koje ce biti korisnije Zapadu od njih.To Zapad vrlo dobro zna i takve 

snage uzima sve vise u obzir. Najbolji sinovi naseg naroda su ponosni da zauzmu mesta koja 

im pripadaju da nasa nacija i drzava zauzmu mesto u Bratsvu naroda sveta koje im pripada. I 

ocekuju inicijative Zapada da im oda takvu pocast i poverenje. 

  

Zasto to cine? Da bi tako sacuvali  svoje pozicije, jer ako bi dosla demokratija ,dosle bi  druge   

licnosti   na njihovo mesto. Radi se o ucenjenim i  preplasenim   pojedincima ,i o    istinskim  

psihopatama, (izabranim  po specijalnim kriterijumima-psiholoski tip licnosti, podvrgnutih   

indoktrinaciji, snizenog koeficijenta inteligencije.    koje  odlikuje  mrznja  prema svojim 

sunarodnicima. ).. 

 

Tajna policija je stvarni, i suvereni vladar, i ona je ovde   produzena ruka     stranih 

vlastodrzaca.-zastitnika. 

 

Nema izlaska  iz  krize dok  se  asocijalne i     ekstremne  psihologije  iz  redova  Tajne  

policije  ne zamene pragmaticarima, kao sto je to bi o slucaj u drugim drzavama nastalim iz 

bivse SFRJ.. 

 

Nas narod je uvek bio za Zapad i imao mnogo postovanja i ljubavi za Ameriku, cak i danas 

posle svih nahuskavanja naroda protiv nje. DSS je u pravu kada kaze da je S.Milosevic 

americki covek. Lepo je sto je americki covek, jer smo mi vecina za Ameriku i Evropu i 
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integraciju u strukture Evrope i medjunarodne zajednice. Ali ono sto ne valja je sto se pravi  

maskarada i  sto se ne vodi racuna o interesima nacije, nego samo gleda da kroz zadovoljenje 

svojih bosova,  napune sopstvene dzepove. I sto su sadasnje hijerarhije  slepa igracka tajnih 

sluzbi. Ne valja to sto Tajne sluzbe zloupotrebljavaju i slabe sadasnji poredak da bi preko tako 

ucenjenih i preplasenih vlastodrzaca kreirali sadasnji haos i nered. 

 

Doslo je vreme da prevazidjene strukture budu zamenjene pragmaticarima kadrim da naciju 

izvedu iz krize i vrate je u strukture medjunarodne zajednice.  

 

Nas narod ima pravo da se brani i da trazi spas. On ne pristaje da bude unisten. Imamo pravo 

na odbranu. 

 

Zahtevamo od Zapada da sadasnje tajne loze zameni, onako kako ih je i postavio, i da na 

njihova mesta dovede sposobne i dorasle zadacima. A ne da na kljucnim pozicijama i dalje 

opstaju oni kojima  tamo ni po cemu  nije mesto, koji su sistematski nahuskavani protiv 

vecine, koji jedino sto znaju je da maltretiraju i progone ljude, seju lose procene i hajke na 

navodne neprijatelje. Nama i medjunarodnoj zajedinici i Zapadu, vise takve osobe ne trebaju. 

Nama ne trebaju  oni koji umesto da stvaraju ruse, umesto da vuku napred vracaju u proslost, 

nama nisu potrebni oni koji se na racun vecine gradjana zele ulizivati svojim zapadnim 

gospodarima, koji protiv Zapada podsticu vecinu gradjana, da bi ih tako diskreditovali i oni 

jedini ostali partneri zapadnih gospodara. Nama ne trebaju oni koji zele da uniste vecinu da bi 

se tako ulizali Zapadu, a Zapad to i ne zeli, oni to lose procenjuju.  

 

Zapadu se nude najbolji sinovi naseg naroda da zamene ekstremiste nesposobne da osiguraju 

funkcionisanje drzave, koji ce povrh svega biti korisniji za Zapad od njih, a u isto vreme ce 

valorizovati i nase nacionalne interese.  

 

Upozoravamo da ove ekstremne snage mraka iz senovitosti svojih funkcija pokusavaju i dalje 

da manipulisu sa nasim Pokretom za zastitu ljudskih prava ( videti dole tekst DVORSKE 

BUDALE). Iza takvih pokusaja se krije opravdanje za maltrertiranja i progone nasih ljudi, 

koje oni  navodno zele da isprovociraju  da pisu ove redove da bi oni tako sproveli svoje 

manipulirajuce ciljeve, da neugodne istine saopstavamo na kasicicu i tako upoznajemo narod 

da sto pre sazna tesku istinu i da se sa njom pomiri,  i da nas predstave kao anti-zapadne..To 

nije po sredi,, oni potsvesnoi traze povod i priliku da nas maltretiraju. I izmisljaju sebi zadatke 

i kreiraju potrebu za njihovim uslugama, zele da se nametnu iako ih svi sada odbacuju. Oni ne 

razumeju sami sebe. Zele da manipulsiu sa drugima a ne shvataju svoje motive. Sustina 

problema danas je psihologija ovih osoba, i mi cemo se o tome uskoro oglasiti. Masovna 

maltretiranja gradjana su kompenzacija za unutrasnju prazninu, i nesposobnost. Sustinska 

osobina je slabicstvo i kukavicluk, neliosrdni su i surovi prema nezasticenim i nemocnim 

gradjanima, dok su prema jacima ulizice. i podrepasi. 

 

Pozivamo nasu vojsku i policiju, drzavnu upravu da odbiju da izvrse svako naredjenje i 

instrukciju koji se kose sa interesima gradjana i nacelima ljudskosti i zakonom. Ujedinimo se 

svi da izolujemo i osujetimo snage senke i mraka. U tome ce nas podrzati i njihovi bosovi, na 

cemu smo im mi zahvalni i sve cemo uciniti da opravdamo njihovo poverenje. 

 

Njih vise Zapad nece. Zapad pocinje ovde da njih zamenjuje pogodnijim pragmaticarima. 

Njima je odzvonio istorijski sat, oni su izcedjeni  limunovi. Ulizistvo i poltronstvo ovih 

ekstremista prema Zapadu sve vise iritira bosove koji traze drugacije osobe. Zavrsice kao sto 

zavrsavaju obicno kapoi. 
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Zahtevamo od Zapada da nekorofile iz senke zameni pragmaticarima. Protiv naseg naroda ovi 

ekstremisti sprovode necuven zlocim i genocid. Nasi prostori su zbog ovih osoba pretvoreni u 

kaljugu i nered. "Gde macaka nema misevi kolo vode". 

 

Pozivamo nase Srbe u rasejanju da zastite nas narod id unistavanja i od  divljanja asocijalnih 

psihopata. 

 

 

-2000.година-Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)  

 

-2000.година-Крсмановић Томислав 

.Станка Пауновића бр ој 70, 11090-Београд. 

11090-Beograd,;tel.fax-3911829, Tom@Eunet.yu 

 

Gospodin Dragoljub Jankovic, ministar, Ministarstvo pravde  Srbije 

 

Ministar pravde SR Jugoslavije 

 

Gospodin Balsa Govedarica, predsednik Vrhovnog suda Srbije 

 

Koristim ovu priliku da vam predocim krajnje tesko stanje u sudstvu, i da vas obavestim da 

beogradski sudovi dosada nisu nista preduzeli da zastite ugrozena prava nasih aktivista,  

clanova i celnika 

 

Ovoga puta vam se obracam u vezi mojih licnih podnesaka koji su dostavljani sudovima ove 

zemlje ptrethodnih godina u vezi ugrozavanja moje licne bezbednosti i imovinske sigurnosti, 

u drugih razlicitih oblika krsenja mojih prava ukljucujuci nezakonita lisavanja slobode, i 

razlicite oblike zloupotreba i tortura kojima sam bio dosada u vise navrata podvrgavan bez da 

sam za to dao stvarni povod. 

 

S, ovim u vezi podneo sam kao Tuzilac OSTETNI ZAHTEV Prvom opstinskom sudu u 

Beogradu dana 28.5.1994 godine, kao Tuzenici su navedeni Republika Srbija i SR 

Jugoslavija,  sa prilozenih  97 dokumenata ( optuznica, presuda, lekarskih nalaza u vezi 

povreda i tortura,  zalbi, novinskih tekstova, saopstenja stranaka i organizacija za zastitu 

ljudskih prava, dopisa raznih organizacija, dokumenata koja su izdala preduzeca i razne druge 

ustanove, itd),  koji svedoce o dugogodisnjim i drasticnim krsenjima mojih prava , i izuzetno 

velikim stetama  koje su za mene nastale usled toga, i zahtevao sam da ovaj sud sprovede 

pravni postupak, da proveri opravdanost mojih navoda , i da ukoliko su oni opravdani 

sprovede obestecenje, i spreci dalje krsenje mojih prava. 

 

Nazalost, dosada ovaj Sud nije nista preduzeo. Na par zakazanih rocista uopste nisu dosli 

predstavnici tuzenika, rocista vise nisu ni  odrzavana. Ja sam nekoliko puta ponovo podnosio 

ovaj Zahtev, poslednji put 5.1.1998 godine, bez ikakvog odgovora od strane ovoga suda. 

 

Umesto da  budu preduzete mere da pravda bude zadovoljena, protiv mene je od tada doslo do 

eskalacije nasilja, koja je  kulminirala  fizickim obracunom u mome stanu u kome sam bio 

povredjen u lice na dan 18.9.1997 godine, kada sam napadnut od strane nepoznatih lica posle 

moga nastupa na televiziji u  toku predizborne kampanje .Krivicnu prijavu Drugom 

opstinskom tuzilastvu sam podneo 2.12.1997 godine,istoga dana  i Drugom opstinskom sudu 

mailto:Tom@Eunet.yu
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u Beogradu i Stanici milicije u Rakovici. Nisam dobio nikakav odgovor ovim povodom. Na 

ovoj adresi sam od 1997 godine  za to vreme u vise navrata su nepoznate osobe ostetile bravu, 

sanduce za postu, i ulazile neovlaseno u moj  stan, provaljivale, nanosile stetu u stanu, lomeci 

instalacije i namestaj. U vise navrata sam u vezi ovoga podneo krivicne prijave II Opstinskom 

sudu u Beogradu i Stanici milicije Rakovica. Nikada nisam dobio nikakav odgovor. Za ovo 

vreme sam se u vise navrata zalio sudovima i nadleznim organima u vezi smetnji u upotrebi 

faksa, telefona i interneta, poslednji put Drugom opstinskom sudu u Beogradu 13.3.2000 

godine., takodje bez reakcije ovih instanci. 

 

Da vam predocim i to da sam preduzimao u proslosti veci broj pravnih radnji  u vezi 

isterivanja iz radnog odnosa, povreda prava iz radnog odnosa, nezakonitih privodjenja i 

zadrzavanja u razlicitim kaznenim ustanovama , u vezi sudskih procesa, o osuda za verbalni 

delikt, fizickih nasrtaja i obracuna , u vezi stana., pretnji, kleveta i uvreda, itd .Nijedan od 

ovih sudskih postupaka koje sam ja preduzimao da bih zastitio moja prava nije priveden kraju, 

niti je  pravda zadovoljena, pocinioci nisu kaznjeni a ja obestecen. 

 

Ja  sam predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava i borac za prava gradjana. Sudovi 

drasticno krse moja zakonska prava, na slican nacin i mojih srodnika. A kada se radi o drugim 

gradjanima cesto je njihovo stanje slicno ili jos gore.  

 

Zahtevam od vas da preduzmete mere u granicama vasih  kompetencija i ovlascenja ,da moji 

podnesci budu uzeti u razmatranje i privedeni kraju, i da pravda bude zadovoljena. 

 

Niti je nas Pokret, niti ja licno, bilo kakav neprijatelj. Ja sam neopravdano zrtva represije i 

lazno  predstavljan organima bezbednosti  i drzavne uprave. Prepoznatljivo je da je ovakvo 

stanje u pravosudju u funkciji slabljenja drzave i nacije.i da je vecina gradjana zrtva 

bezakonja i tiranije. 

 

U nadi da cete preduzeti mere da moj OSTETNI ZAHTEV  bude uzet  razmatranje i da 

represivne mere nada mnom i mojima budu obustavljene. Obavestvam vas da se nad nasim 

narodom ovde u Srbiji sprovodi tiranija koja je ravna zlocinima protiv covecanstva i 

covecnosti, u tome nazalost ucestvuju i vasa ministarstva. Ukoliko pravda ne bude 

zadovoljena, zahtevacemo da se stvori medjunarodni sud za zlocine nad civilnim 

stanovnistvom u mirnodopskim uslovima. Jer vreme je da se progovori o pravima Srba koja 

krse lokalne vlasti. Znamo dobro da nema interesa van zemlje za prava Srba u Srbiji, ali mi 

cemo uciniti sto mozemo. Ali vi treba da znate da su vasa ministarstva na liniji onih koji 

progone Srbe ,bilo da je to u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ili na Kosovu. Vi zajedno sa 

njima radite taj prljavi posao, svesno ponekad, ali daleko cesce bez da ste toga svesni. 

 

Tek cete cuti istinu. 

 

                                          Tomislav Krsmanovic, predsednik. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solaire.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

 

                                   

                                    

2000.година. 

-                               KOALICIJA NEPARTIJACA-KON 

http://solaire.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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                      Sporazum o udruzivanju u Koaliciju nepartijaca 

 

1.Politicka platforma . 

 

Koalicija nepartijaca je najsiri demokratski front u Srbiji koji okuplja organizacije i pojedince 

koji su svojim dosadasnjim radom i angazmanom na delu pokazali da su posteni patrioti koji 

dosada nisu nikada i na bilo koji nacin okaljali svoj moralni lik .U teskim vremenima 

siromastva i bezakonja ,izlozeni svakojakim iskusenjima, pogotovu u periodu od raspada 

zemlje pocetkom 1990-ih godina do danas, oni koji osnivaju  i  koji su clanovi Koalicije 

nepartijaca su ostali verni i odani svojim izvornim nacelima .A to je sluzba naciji, njenim 

pravima  i interesima., i beskompromisno suprotstavljanje bilo kakvim postupcima koji se 

kose sa univerzalnim moralnim nacelima i nasom tradicijom. 

 

Svesni da je sadasnja visepartijska scena Srbije vise odraz selektivnosti poretka nego li 

stvarnog odnosa snaga, i da su autenticne opozicione snage gurane na marginu dogadjaja,  

znajuci da istinske opozicije ne moze biti dok ne zazive stranke koje vode oni koji se nisu 

okaljali kao kadrovi bivseg SKJ, i prepoznajuci da opozicija koju sacinjavaju samo bivsi 

politicki funkcioneri je ustvari  svedena na dekor koaliciji na vlasti, odlucili smo da osnujemo 

ovo stranacko ukupljanje da tako privucemo one koji nisu bili clanovi Partije.  

 

Zbog ove cinjenice, nesloge opozicije, neetickih postupaka pojedinih opozicionih licnosti i 

stranaka, vecina gradjana ima sve manje poverenja u sadasnju opoziciju. 

 

Gradjani ocekuju da se pojave moralno ciste i nekompromitovane licnosti. A to mogu biti pre 

svega oni koji nisu nikada bili clanovi SKJ, koji su za celo vreme svoga rada i postojanja se 

drzali svojih nacela, eticnosti svojih postupaka i ljudskog postenja. 

 

Koalicija nepartijaca predocava da ne zeli da deluje razbijacki u okviru opozicije, da ne zeli 

da omalovazava sadasnju uspele opozicione stranke na cijem celu su bivsi politicki 

funkcioneri, i da ne zeli da tu cinjenicu zloupotrebljava da obara njihov ugled u javnosti. Bez 

obzira sto su oni bili komunisticki funkcioneri, ubedjeni smo da su vecina posteni ljudi 

 

 Ali je takodje cinjenica  da su bivsi neclanovi SKJ iskljuceni iz politicke utakmice, i da je to 

ne samo velika nepravda, nego treba znati da vecina gradjana nisu bili clanovi SKJ i da 

vecinsko stanovnistvo nema svoje predstavnike. Iz politicke utakmice su tako isjkljuceni 

najradikalniji i  najprincipijelniji borci za demokratski preporod. A bez njih nema pobede 

opozicije.    

 

Ne moze biti pobede opozicije na izborima, i sveobuhvatnih i korenitih promena, sve dotle 

dok  mi ne budemo u mogucnosti da damo nas doprinos. Ubedjeni smo da ce Koalicija 

nepartijaca pokrenuti demokratske procese i dati novi kvalitet opozicionih delovanja. 

 

2 Ciljevi delovanja Koalicije su: 

 

-upoznavanje domace i strane javnosti o odnosima u opoziciji i  iskljucenosti mnogih 

autenticnih snaga 

-stvaranje opozicione panorame koja je odraz stvarnih odnosa snaga a ne necijih selektivnosti 

-napori za objedinjavanjem svih subjekata, stranaka, nevladinih organizacija i nezavisnih 

sindikata 

-smena vlasti na demokratski nacin, putem demokratskih i fer izbora 
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-ukljucivanje Dijaspore u razresavanje krize u zemlji i kljucnih institucija nacije kao sto su 

Srpska pravoslavna crkva, Dinastija Karadjordjevic, i druge nase nacionalne ustanove 

-eliminisanje losih procena, sejanja zavada, haosa i konfuzije, umesto toga saradnja i sloga 

 

3.Programska nacela: 

 

-zavodjenje drzave prava , demokratije, koja ce sacuvati teritorije i  integritet , obezbediti mir, 

licnu bezbednost i  imovinsku sigurnost gradjana,  spreciti kriminal i nasilje, korupciju i 

zloupotrebe. 

-Zaustavljanje slabljenja nacije i njenih potencijala i rusenja bazicnih drustvenih sistema 

-Borba protiv onih snaga koje seju lose procene i proizvode navodne neprijatelje, seju haos i 

konfuziju 

-Kadrovska politika zasnovana na nacelima sposobnosti i suprotstavljanje onima koji seju 

mrznju i defetizam 

-Obnova privrede, zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovnistva, okretanje trzisnoj logici i 

utakmici, razvoj takmicarskog duha i podrska licnoj inicijativi i sposobnosti, zalaganje za 

pravicne privatizacije 

-Integracija u strukture medjunarodne zajednice, razvijanje dobrih odnosa sa susedima i 

povratak u institucije u kojima se ranije nalazila nasa zemlja 

-Primena nauke, razvoj obrazovanja, sporta, unapredjenje zdravlja i uspostavljanje modernog 

sistema zdravstvene zastite, pospesivanje  nataliteta i briga o deci i mladima 

-humanizacija drustvenih odnosa 

 

Da bi sve ovo postigli, potrebni su sto pre izbori na svim nivoima. 

 

4 Kodeks clanica koalicije: 

 

Pristupanjem Koaliciji nepartijaca sve clanice potvrduju resenost da sve svoje potencijale 

stave u funkciju ostvarenja navedenih ciljeva. Istovremeno, clanice ce nastupati zajednicki na 

izborima sto ce biti uredjeno naknadnim dokumentima. 

 

Odnosi u Koaliciji se zasnivaju na nacelima potpune ravnopravnosti svih clanica i punoj 

otvorenosti za sve koji podrzavaju program i nacela.Clanstvo u Koaliciji se postize 

prihvatanjhem njenih ciljeva i nacela.i drugih dokumenata. Sve stranke zadrzavaju svoj 

subjektivitet i nastavljaju svoje delatnosti kao i ranije, a o zajednickim aktivnostima ce se 

dogovarati.  

 

Clanice obrazuju Koordinacioni odbor u koji svaka clanica delegira po dva 

clana.Koordinacioni odbor ce imati svoga predsednika, potpredsednika i portparola za period 

od 6 meseci.Ove funkcije ce biti izabrane dogovorom postujuci demokraticnost i nacelo da 

svaki predstavnik clanice bude na odgovarajucoj funkciji podjednako vreme. 

 

Koordinacioni odbor donosi svoj Poslovnik rada. 

 

Sve odluke se donose prostom vecinom glasova pod uslovom da je obezbedjen 

kvorum.Clanice ce se dogovarati o sadrzajima aktivnosti koje ce biti: pripreme za buduce 

izbore,izdavanje zajednickih saopstenja,odrzavanje javnih tribina i skupova, mitinga, 

konferencija za stampu, nastupa u sredstvima javnog informisanja. Clanice ce odlucivati o 

zajednickim aktivnostima dogovorno, a troskove snositi podjednako 

 



1058 

 

(Naknadno ce biti razradjeni drugi dokumenti: PROGRAM, PROTOKOL, i drugo) 

 

Koalicija nepartijaca je potpisala sporazume o tehnickoj saradnji sa dve koalicije: 

Demokratska zajednica i Koalicijom Zelenih. U toku su pregovori i sa drugim koalicijama. 

 

CLANICE KOALICIJE NEPARTIJACA 

Pristupile vec (osnivaci): 

 

1.Pokret za zastitu ljudskih prava 

2.Radikalna stranka ujedinjenja 

3.Svesrspki savez 

4.Udruzenje ostecenih deviznih stedisa Srbije 

5.Srpski rodoljubivi savez"Ilija Garasanin" 

6.Udruzenje podstanara Jugoslavije 

7.Knjizevni klub"Karadjordjevic" 

  

II. Zele da pristupe, ili se pregovara-: 

 

8. Stara radikalna stranka 

9.Pokret za ujedinjenje Srbije i Crne Gore 

10.Srpska svetosavska stranka 

11.Srpski poljoprivredni klub 

12. Drustvo za negovanje lepog ponasanja 

13.Napredna stranka 

14.Konzervativna stranka 

15.Ravnogorski pokret 

15.Srpski monarhisti Juzni Vels( Milos Hrnjicek) 

16. Deciji fond"Solidarnost 

17.Savez nezaposlenih"Lazarevac" 

18.Savez boraca Lazarevac 

19.Drustvo bivsih politickih zatvorenika 

20.Drustvo zrtava komunistickog terora 

 

 

 

2000.година.- STAVOVI, MISLJENJA I PREDSTAVE GRADJANA U ODNOSU NA 

MONARHIJU I REPUBLIKU. 

 

 
 

Моја професија је била истраживање јавног мнења и  тржишта. Одлучио сам да 

самоиницијаивно обавим истраживање на малом узорку, да колико толико, стекнем 
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увид у ставове, представе и опредељења грађана Србије, када се ради о Монархији или 

Републици. 

 

Sadrzaj 

 

I..Uvod 

II. Zakljuci 

a.Opsti zakljucci 

b. Posebni zakljucci 

III. Predlog mera 

IVAnketa sa gradjanima 

V..Metodologija 

VI .Follow-up 

 

 

 

I.UVOD 

 

Zadatak ovoga istrazivanja je bio  da : 

 

-otkrije misljenja, stavove  i  predstave gradjana u odnosu na monarhiju i republiku, kao 

drustvena uredjenja.,kao i kada se radi o  Dinastiji  Karadjordjevic. 

-da pruzi podatke i saznanja za stvaranje jedne strategije koja bi dozvolila da gradjani nase 

zemlje budu objektivno informisani o cinjenicnom stanju , o mestu i ulozi monarhije i 

Dinastije Karadjordjevic u istoriji naseg naroda, njegovoj sadasnjosti i buducnosti. 

 

Dosli smo do vrlo zanimljivih saznanja. U svesti vecine gradjana je, uprkos poluvekovne 

prethodne politicke indoktrinacije , jos uvek zivo secanje na vreme kada je u zemlji  

funkcionisalo monarhisticko drustveno uredjenje. Odgovori ispitanika svedoce  da vecina njih 

ispravno procenjuje  monarhisticke institucije i srpske kraljeve  i licnosti i njihov doprinos 

nasem narodu tokom nase istorije 

 

Upravo glavni zakljucak ove male studije je da je sada potrebno odgovarajucom 

informativno-propagandnom kampanjom  gradjanima saopstiti cinjenice o proslosti nase 

nacije i drzave, o nasoj nacionalnoj istoriji, i kakvu su ulogu u njoj igrali monarhija i Dinastija 

Kardjordjevic. A onda kada narod bude adekvatno informisan, a ne kao dosada samo 
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jednostrano u korist socijalistickog , a na stetu prethodnog drustvenog uredjenja, treba  mu  

omoguciti  slobodno izjasnjavanje. 

 

Uvideli smo ovoga puta koliko je delikatna i teska stvar u danasnje vreme obavljati 

istrazivanje javnog mnenja. Gradjani su krajnje preplaseni, cak i vise nego  li u prethodnom 

samoupravnom periodu, sto se moze objasniti sadasnjom teskom politickom situacijom. 

Procenat odbijanja ispitanika da ucestvuju u anketiranju je bio izuzetno visok.Cim bi culi o 

kakvoj analizi javnog mnenja se radi, odmah su prekidali razgovor i izvinjavali se da o tome 

ne zele da razgovaraju. Ili su pak ,ukoliko bi prihvatili da budu anketirani, davali netacne i 

konformisticke odgovore. Cime su  reprezentativnost uzorka i tacnost odgovora ozbiljno 

dovodjeni u pitanje. Da bi otklonili ove manjkavosti, ispitivali smo poznanike , koji u nas 

imaju poverenje i mogu iskreno odgovarati na postavljena pitanja. Cime je takodje doslo do 

gubitka informacija, ali ipak smatramo u manjoj meri nego li da smo postupili na prethodno 

opisani nacin. ( jer su nasi poznanici cesto bile osobe viseg stepena obrazovanja i politicki 

angazovanije,  nego li sto je to vecina gradjana,  sto bi moglo imati za rezultat da oni ipak 

bolje poznaju istoriju i cinjenice o ovoj materiji i mogao bi se otuda steci donekle iskrivljen  

utisak-  uzorak nije reprezentativan, u njemu ima vise onih viseg obrazovanja nego li u 

ukupnoj populaciji ). Zato , nalaze ove ankete treba pre svega uzeti kao jednu vrstu 

preliminarnih istrazivanja, koja bi  dala teze koje bi trebale biti proverene naknadnim, 

metodoloski rigoroznijim pristupom. Uprkos ovakvih ogranicavajucih okolnosti, doslo se do 

korisnih saznanja, koja razume se treba da budu predmet daljih investigacija i provera. 

Takodje uzorak je bio nedovoljno veliki ,usled okolnosti koje ce dalje biti objasnjene. 

 

Do podataka o opredeljenjima gradjana je se doslo putem Upitnika, pitanja su bila postavljena 

ispitanicima od strane nasih anketara. 

 

 

-II.ZAKLJUCCI 

 

a.Opsti zakljucci 

 

Nesto vise od polovine ispitanika su za monarhiju. Slican je odnos ,cak i nesto bolji,  kada se 

radi o onima koji misle da ce doci do restauracije monarhije u nasoj zemlji. 

 

Pristalice monarhije su ubedjene da bi ponovno zavodjenje ovoga drustvenog sistema  

omogucilo zemlji da izadje iz krize, da budu ukinute  izolacija i sankcije, i da se zemlja vrati u 

okrilje medjunarodne zajednice, da bi monarhija doprinela ekonomskom ozdravljenju i 

preporodu, finansijskoj podrsci medjunarodnih institucija, unapredjenju demokratije i ljudskih 

prava. Ovi ispitanici smatraju da bi kralj kao domacin od velikog ugleda,  delovao smirivajuce  

na tenzije izmedju zemlje i medjunarodne zajednice, kao i na relaciji pojedinih delova zemlje, 

izmedju suprotstavljenih politickih subjekata ( opozicije i koalicije na vlasti) ,da bi tako 

sacuvali Kosovo i sprecili dalje dezintegracione procese, da bi restauracija monarhije sacuvala 

kontinuitet i srpsku monarhisticku tradiciju i sto bi vodilo okupljanju srpskog naroda oko 

svoga kralja. Srpski narod vidi u kralju svoga domacina, nadstranackog i nepristrasnog, oko 

koga zeli da se okupi.i koji bi bio njegov znacajan i dragocen predstavnik i zastupnik u svetu, 

i da bi tako dobili podrsku srodnih monarhistickih drustava u Evropi i svetu. 

 

Pristalice pak republikanskog drustvenog uredjenja isticu da je monarhija kao drustveni 

sistem prevazidjena, konzervativna, da manje garantuje ljudska prava i slobode, da je 
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nefunkcionalna, i da zivimo u vremenima kada gradjani ne zele oligarha nego svoju licnu 

samoupravu  i inicijativu. 

 

Ispitanici koji su za monarhiju vide buducu ulogu i polozaj kralja u nasoj zemlji  isto onako  

kao sto je to uloga kralja u evropskim kraljevskim drzavama: Engleskoj, Spaniji, Belgiji, 

Holandiji, i drugim. Po njima kralj bi bio ne samo protokolarna licnost, i predstavljao zemlju 

u svetu, nego i vezujuce tkivo, domacin za ugled svima, koji bi bio faktor stabilnosti i stitio 

sve gradjane bez obzira na njihov politicki i drustveni status i versku i nacionalnu pripadnost. 

 

Rasiren  je stav medju ispitanicima da su sadasnji stavovi  gradjana  u odnosu na monarhiju  i 

Dinastiju Karadjordjevic u jakoj meri vise proizvod poluvekovne politicke propagande i 

indoktrinacije a manje odraz autenticnosti nacionalnih opredeljenja. Oni smatraju da je zbog 

toga  potrebno pre nego sto se narodu predlozi izjasnjavanje za koji ce se sistem opredeliti,  da 

li za Monarhiju ili za Republiku, da  se sprovede adekvatna informativno-propagandna 

kampanja koja bi imala za cilj da kroz odgovarajucu prezentaciju podataka o monarhiji i 

Dinastiji Karadjordjevic, da  argumentima potre  prethodne iskrivljene  predstave o Monarhiji 

i Dinastoiji Karadjordjevic , da gradjani saznaju istinu,  potrebna je dobro osmisljena 

kampanja osvescivanja. 

 

A kada se radi o nacinu izjasnjavanja gradjana , ispitanici isticu da to trebaju da budu 

demokratski izbori ili referendum, ali da se prethodno vrati prvobitno stanje jer je monarhija 

ukinuta bespravnim postupkom. Znaci da se prvo restaurise  monarhija, da se sprovede 

kampanja informisanja, a tek onda sprovede referendum.  

 

Vecina ispitanika ocenjuje , pa cak i kada se radi o republikancima, da je  monarhisticko 

uredjenje ukinuto na nelegalan nacin, uz primenu revlucionarnog metoda, na laziranom 

referendumu i drzavnim odlukama ondasnje komunisticke vlasti koje nisu bile u skladu sa 

medjunarodnim pravom. Nesto manje od polovine ispitanika nisu znali da odgovore 

preciznije kada je doslo do ukidanja moinarhije, dok ostali  izjavljuju da je to bilo u godinama 

pocetka II Svetskog rata, u vreme nemacke okupacije zemlje, i u godinama ucvrscivanja 

komunisticke vlasti. Narocito je rasireno misljenje medju ispitanicima da je odluka o ukidanju 

monarhije i proterivanju kralja Petra II Karadjordjevica i clanova Dinastije Karadjordjevic 

doneta na zasedanju AVNOJ-a u Jajcu 29.11.1943 godine. 

 

48 ispitanika od 54 smatra da je prethodni komunisticki rezim prisvojio na nelegalan nacin 

tudju imovinu, da je imovina Dinastije Karadjordjevic oduzeta, oteta, opljackana i pokradena i 

prisvojena od onih koji nisu pravni vlasnici. To cak tvrdi i vecina ispitanika koji su za 

republikansko drustveno uredjenje. Dakle, postoji skoro jednoglasan stav da je Dinastiji 

Karadjordjevic opljackana i pokradena njena imovina. Skoro svi ispitanici bez obzira da li su 

republikanci ili monarhisti,  isticu zahtev da se oduzeta imovina od Dinastije Karadjordjevic 

vrati, uzgred zahtevajuci da se vrati oduzeta imovina svima onima koji su osteceni na ovaj 

nacin. 

 

Ispitanici zatim saopstavaju da je posle ukidanja monarhije zavedeno komunisticko-

socijalisticko drustveno uredjenje i diktatura KPJ. 
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Ispitanici se secaju imena mnogih princeva i princeza, kraljeva i kraljica. Najpoznatiji, 

najprisutniji u svesti ispitanika od svih clanova kraljevskih porodica su  Petar I 

Karadjordjevic, Aleksandar I Karadjordjevic ,i Petar II Karadjordjevic. Zatim su to 

Aleksandar i Milos  Obrenovic  Odmah iza njih sledi Aleksandar II Karadjordjevic a iza njega 

Tomislav Karadjordjevic. Znacajan broj ispitanika je naveo i  Pavla , Jelisavetu i Katarinu 

Karadjordjevic. Milan , Mihajlo i Draga ( Masin) Obrenovic, su jos uvek prisutni u svesti 

mnogih gradjana..Andreja, Marija, Zorka, Olga, Djordje, Arsen, i deca Aleksandra II 

Karadjordjevica su takodje u vie navrata citirani.( Ukupno je navedene 28 imena ). 

 

Na pitanje da li su culi, ili znaju  po imenu, neku kraljevsku dinastiju koja je bila na prestolu u 

nasoj zemlji u poslednja dva veka, 40 od 54 ispitanika je navela da su to bili Karadjordjevici i 

Obrenovici, 5 Karadjordjevici a 3 navodi Obrenovice.Dakle, ispitanici dobro poznaju 

cinjenicne podatke. Vecina ispitanika smatra da su Karadjordjevici bili na vlasti pocetkom 19 

veka i u 20 veku do dolaska komunista, a da su Obrenovici bili na prestolu od II Srpskog 

ustanka pa do pocetka 20 veka. 

 

45 od 54 anketirana ispitanika se izjasnilo da su za Dinastiju Karadjordjevic, a samo 6 za 

Obrenovice. Kao razloge za izjasnjavanje za Karadjordjevice navode da su Karadjordjevici 

legalni naslednici, zbog kontinuiteta, da su poznatiji, da imamju potomke, da Obrenovica vise 

nema , da ne znaju o Obrenovicima, da Karadjordjevici imaju izuzetne zasluge za naciju. Dok 

onih 6 ispitanika koji su za Obrenovice navode da su Karadjordjevici gresili sto su osnovali 

Jugoslaviju, da su Obrenovici bolje diplomate i lukaviji, i da su neki Karadjordjevici bili 

masoni. 

 

50 od 54 ispitanika kaze da Karadjordjevici imaju prestolonaslednika, tacno polovina zna da 

je to Aleksandar II  Karadjordjevic a polovina kaze da ne zna. 

 

Ispitanici cesto vrlo dobro znaju ko je od clanova kraljevske porodice dolazio u zemlju 

poslednjih godina., i u kojim prilikama.. 30 od 54 navodi princa Aleksandra II 

Karadjordjevica,( dodajuci sa porodicom, cesto navodeci imena supruge i sinova), 27 princa 

Tomislava Karadjordjevica.( za koga spontano kazuju da zivi na Oplencu). Na trecem mestu 

je princeza Jelisaveta (koja je poznata po svojim humanitarnim aktivnostima sto ispitanici 

kazu iako nisu pitani), zatim princeza Katarina( 9), spomenuti su i princ Andrej, princ 

Djordje, princeza Linda, crnogorski princ.,deca . 

 

Zeleli smo da saznamo sta misle ispitanici o pojedinim clanovima kraljevske porodice 

Karadjordjevic sto pruza dragocene podatke da se sazna predstava u javnosti o njima, da se 

sazna koliko je u pitanju cinjenicno stanje, a koliko iticaj politicke propagande. I da se na 
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osnovu toga preduzmu mere za plasiranje poruka sa tacnim podacima, za kreiranje ispravnog 

BRAND IMAGE.Jer, to je dobro poznato u propagandi, ljudi se opredeljuju za jednu ideju, ili 

politicara, pre svega u zavisnosti kakvu predstavu( BRAND IMAGE) imaju o njoj, njemu. 

Smatramo da je vrlo bitno saznati sta gradjani misle o monarhiji, o Dinastiji Karadjordjevic, 

kakva je njihova predstava u javnosti, i onda na osmnovu toga napraviti predstavu IMAGE po 

zelji. Na ovome nivou se vodi bitka za restauraciju monrahije ( razume se tu igraju ulogu i 

brojni drugi politicki faktori van ovih konsideracija). 

 

Kroz prethodno analizirana pitanja smo saznali sta gradjani misle o Monarhiji i Republici. 

Sada bi hteli da analiziramo sta misle o pojedinim licnostima iz kraljevske porodice.: 

 

Misljenja o Petru II Karadjordjevicu 

 

Na pitanje kako se zvao otac princa Aleksandra II Karadjordjevica 22 ispitanika su kazala: 

Patar II Karadjordjevic .Ispitanici kazu da je njegov otac Aleksandar I ubijen u atentatu u 

Marseju 1934 godine, da je on tada bio dete, da je rano ostao bez oca, sto je duboko odredilo 

njegovu psihologiju i sudbinu, da nije mogao da vlada kao vrlo mlad, da mu je bio postavljen 

regent. Dalje se navodi da je kao mlad bio zloupotrebljavan ,da je bio bez uticaja.Da je ostatak 

zivota posle napustanja zemlje uglavnom proveo u Engleskoj.Izvestan broj ispitanika tvrdi da 

je bio razveden, da nije imao srece u braku. Znacajan broj ispitanika smatra da je on bio 

pozitivna licnost, ali neostvarena sticajem poznatih politickih okolnosti, da je bio vrlo 

ogovaran od komunista koji su smisljeno obarali njegov ugled u narodu. Monarhija je u 

decenijama komunizma bila nada, i kralj Petar je simobolizovao slobodu i demokratiju, te je 

taj simbol nade trebalo ocrniti i obezvredniti. Tako je rezimska propaganda sirila lazi i glasine  

da je zaborav  trazio u alkoholu, ili cak da se bio odao i kocki, bludu  i nedolicnom zivotu, da 

je odneo novac i blago iz zemlje, da je ziveo u bogatstvu i rasipnicki.,da je sramno pobegao iz 

zemlje,.da je pobegao, da je bio sebican i da nije bio patriota. Rasireno je misljenje  da je 

zivot tragicno zavrsio u egzilu 

 

Mislejnja o Aleksandru II Karadjordjevicu 

 

Na pitanje kako se zvao njegov deda, i sta misle o njemu, 15 od 27 ispitanika je navelo 

Aleksandar I Karadjordjevic ( neki ga nazivaju Ujedinitelj).Vecina ispitanika zna da je ubijen  

u Marseju, tvrde da su ga ubile ustase, Bugari, Albanci, zato sto je stvorio Jugoslaviju, sto je 

hteo da ujedini Juzne Slovene. Dalje navode da je bio veliki zagovornik ideje jugoslovenstva, 

ujedinitelj Jugoslavije, neki tvrde da je pogresio sto je stvarao Jugoslaviju jer je to bilo na 

stetu Srba. Prebacuju mu nekolicina ispitanika da je bio clan Malteske masonske loze, da je 

bio dao zakletvu na vernost engelskoj kraljici sto ocenjuju kao nelojalnost prema svome 

narodu, da je strpao brata u ludnicu i da je zaveo 6 januarsku diktaturu. 

Misljenja o Petru I Karadjordjevicu 

17 od 27 ispitanika kaze da je pradeda princa Aleksandra II Karadjordjevica bio Petar I 

Karadjordjevic( koga cesto nazivaju i Oslobodilac). Prakticno skoro svi ispitanici imaju divno 

misljenje o njemu. Smatraju ga za oslobodioca zemlje, postenog, hrabrog, cestitog, 

plemenitog, skromnog, patriotu, nacionalnog junaka.On je uveo demokratiju i ljudska prava, 

gradjanske slobode, on je bio u isto vreme i veoma obrazovan i narodni covek, retko 

nekompromitovana licnost. On je slavno i junacki ucestvovao u I Svetskom ratu, bio uvek u 
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prvim redovima, brinuo se o svakom vojniku,sam placao svoje poreze i bio u svakom pogled 

uzor za sve. 

 

Misljenja o  Karadjordju 

 
 

 

27 od 54 ispitanika znaju da je osnivac Dinastije Karadjordjevic bio Karadjordje ( koga 

nazivaju i Crni Djordje, ili Djordje Petrovic). 

 

Oni znaju da je on bio slavni i hrabri nacionalni jiunak koji  je podigao I Srpski ustanak i 

ujedinio Srbe u borbi protiv Turaka, da je pobedjivao Turke i stvarao prvu srpsku drzavu 

posle skoro 5 vekova vladavine Turaka. da je oslobodilac. On je vidjen pre svega kao hrabar, 

odlican ratnik i vosjkovodja.,kao pravedan i nepotkupljiv, posten, kao karakterna licnost, 

vodja koga je narod izabrao spontano. Ali mu se navode i neke mane:ponekad preterana 

strogost, ili cak i surovost, preka narav, da nije bio dobar politicar i diplomata i da ga je tu 

nadmudrio Milos Obilic. 

 

Ustanovili smo da ispitanici prilicno dobro poznaju istorijske  podatke. Tako je 39 od 54 

ispitanika ispravno odgovoruilo da je  .poslednji kralj  bio  Petar II Karadjordjevic, uglavnom 

su ispravno naveli godine i razloge prestanka vladavine.i gde je posle toga kraj otisao. 

 

b. Posebni zakljucci  

 

1.Recite ,molimo Vas da li Vam je poznato ko je bio poslednji kralj prethodne Kraljevine 

Jugoslavije? Setite se molimo  Vas njegovog imena? 

 

Odgovori: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-Kralj Petar II Karadjordjevic ( najcesce ime"Kralj Petar")-------------------------------------------

------------39 

-Aleksandar I Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------

-------------4   

-Pavle Karadjordjevic---------------------------------------------------------------------------------------

----  -------1 

-drugo---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5 

ne zna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------54 

 

 

.Ukoliko je upitanik kazao neko ime : Koje godine je prestao da bude kralj? 

 

a. za one koji su odgovorili:Kralj Petar II Karadjordjevic 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  

-1945 g.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------16 

-1941 g--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------11 

1943-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------9 

-1940----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-1942----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------3 

1946-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------1 

--ne zna-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------7------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------39 

   

 

 

.Zasto je prestao da bude kralj? ( koji su odgovorili da je poslednji kralj bio Petar II 

Karadjordjevic)  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-zbog nemacke okupacije----------------------------------------------------------------------------------

---------------9 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------3 

-zbog pocetka II Svetskog rata----------------------------------------------------------------------------

---------------5 

-dosli komunisti---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------5 

-emigrirao----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------2 

- referendumom  nove komunisticke vlasti--------------------------------------------------------------

--------------3 

-odlukom Avnoja 1943 g-----------------------------------------------------------------------------------

------------- 5 
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-Tito ga prognao i zabranio  mu povratak u zemlju ----------------------------------------------------

--------------1 

-Izigran od Zapada i Tita-----------------------------------------------------------------------------------

--------------2 

-po nalogu Cercila poslao Subasica da pregovara sa KPJ i J.B. Titom------------------------------

--------------1 

--razvlascen od Skupstine komunisticke  Jugoslavije-kada je ukinuta Monarhija i proglasena 

Republika    3- 

___________________________________________________________________________

____________UKUPNO----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------39 

 

 

 

1.Gde je posle toga otisao kralj Jugoslavije? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

--u London---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------19 

-u Englesku---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------14 

-u SAD--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------2 

-bez odgovora------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

___________________________________________________________________________

__________-- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------39 

 

 

Da li je poslednji kralj Jugoslavije jos uvek ziv? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

-ne-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------45 

ne zna---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------5 

-bez odgovora------------------------------------------------------------------------------------------------

-----4 

___________________________________________________________________________

_________ 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----54 
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2. . Navedite molimo Vas imena pojedinih srpskih i jugoslovenskih kraljeva, princeva, 

princeza, i drugih clanova kraljevskih porodica u poslednja dva veka kojih sada mozete da se 

setite? Setite se molimo Vas, recite jos koga se secate?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-Petar I Karadjordjevic-------------------------------------------------------------------------------------

----------31 

-Aleksandar I Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------

---------29 

-Petar II Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------------

----------25 

-Aleksandar Obrenovic-------------------------------------------------------------------------------------

----------21 

-Milos Obrenovic--------------------------------------------------------------------------------------------

----------19 

-Aleksandar II Karadjordjevic-----------------------------------------------------------------------------

----------17 

-Tomislav Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------------------

-----------14 

-Pavle Karadjordjevic---------------------------------------------------------------------------------------

-----------12 

-Jelisaveta Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------------------

----------12 

-Katarina Karadjordjevic-----------------------------------------------------------------------------------

-----------10 

-Milan Obrenovic-------------------------------------------------------------------------------------------

------------11 

-Draga Masin ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------12 

-Mihajlo Obrenovic-----------------------------------------------------------------------------------------

------------7 

-Andreja Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------------

------------7 

-Marija Karadjordjevic-------------------------------------------------------------------------------------

------------7 

-Olga Karadjordjevic---------------------------------------------------------------------------------------

-----------6 

-Zorka Karadjordjevic--------------------------------------------------------------------------------------

----------4 

-Arsen Karadjordjevic--------------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-Petar III Karadjordjevic-----------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-Djordje Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------------

---------5 

-Filip Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------------------------

----------1 

-crnogosrki princ Petrovic koji zivi u Francuskoj------------------------------------------------------

-----------4 
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-kralj Nikola Petrovic---------------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-car Dusan Silni---------------------------------------------------------------------------------------------

------------2 

-car Lazar ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3 

-car Uros------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------1 

-carica Milica------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------1 

___________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

3. Da li ste culi, ili znate po imenu, neku kraljevsku dinastiju koja je bila na prestolu u nasoj 

zemlji u poslednja dva veka 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

-Karadjordjevici i Obrenovici-----------------------------------------------------------------------------

-----------40 

-Karadjordjevici---------------------------------------------------------------------------------------------

------------5 

-Obrenovici---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------3 

-Petrovici ( Crna Gora)-------------------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-Nemanjici----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------1 

-Brankovici---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------1 

-

___________________________________________________________________________

_________---Ukupno---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------54 

 

 

Ukoliko zna: Navedite molimo Vas nekoga od kraljeva ili clanova kraljevske porodice 

pomenute dinastije(a)? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Isti odgovori kao pod pitanje br.2 

 

 

Da li mozete reci molimo Vas u kome vremenskom periodu je ta (te)dinastija(e) bila(e) na 

prestolu 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

A.Karadjordjevici: 

 

-1905-1941---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------5 

-20 vek--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------12 

-1903-1945---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------10 

-od 1804 do II Srpskog ustanka i od 1905 do 1941-----------------------------------------------------

-------------4 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

-Ukupno------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------45 

B. Obrenovici 

-od II Srpskog ustanka do 1905---------------------------------------------------------------------------

-------------15 

-19 vek--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5 

-do Majskog prevrata---------------------------------------------------------------------------------------

-------------2 

-1882-1903---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------2 

-1826-1903---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------1 

-1875-1903---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------2 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------16-- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------43 

- 

 

4. Prethodna Kraljevina Jugoslavija je kao sto joj ime kaze imala monarhisticko drustveno 

uredjenje. Da li mozete kazati molimo Vas , kada je ukinuto monarhisticko uredjenje 

Kraljevine Jugoslavije? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-1945 g--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------10-Odlukom AVNOJ-a 29.11.1945-----------------------------------------------------------

---------------------------- 7 
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-Odlukom AVNOJ-a 29.11.1943-------------------------------------------------------------------------

---------------7 

-1943 g.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------3 

-pocetkom II Svetskog rata .-------------------------------------------------------------------------------

------------12 

-ne  zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 54 

 

 

5. Mozete li opisati u kojim okolnostima i kako je doslo do ukidanja monarhije u nasoj 

zemlji? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-falsifikovanim izborima, coravom kutijom-------------------------------------------------------------

-----------7 

-nelegalnim referendumom--------------------------------------------------------------------------------

-------4 

-komunisti uzeli vlast nasilnim putom-revolucionarno------------------------------------------------

-------14----- 

-usled II Svetskog rata--------------------------------------------------------------------------------------

---------5 

-nemacka okupacija-----------------------------------------------------------------------------------------

----------5 

-pucom 27 marta 1941 g-----------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-odlukom J.B. Tita u Jajcu 29.11.1943-ukinuta monarhija i proglasena republika-----------------

-------11 

--izvrsen atentat na kralja-- --------------------------------------------------------------------------------

--------1 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------5-- 

-

___________________________________________________________________________

_______ 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---54 

 

 

6. Sta se desilo sa imovinom razvlascene kraljevske porodice? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-nacionalizovana---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------9 
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-konfiskovana------------------------------------------------------------------------------------------------

------------11 

-oduzeta-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------8 

-opljackana od komunista----------------------------------------------------------------------------------

--------16 

-prisvojio Tito------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------2 

-pokradeno, razgrabljeno-----------------------------------------------------------------------------------

------------2 

-jedan deo odneo Kralj Petar van zemlje-----------------------------------------------------------------

--------------3 

-podeljeno  na vise delova---------------------------------------------------------------------------------

--------------3 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------54---- 

___________________________________________________________________________

___________ 

Ukupno 

 

 

7. Koje drustveno uredjenje je zatim zavedeno?  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-socijalizam--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------20 

-komunizam--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------10 

-republikansko-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------5 

-socijalisticko-lopovski-------------------------------------------------------------------------------------

-------------3 

-diktatura KPJ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------5 

-totalitarni sistem--------------------------------------------------------------------------------------------

------------5 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------6 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------54 

 

__-_--__________________ 

 

8.Da li je po Vama ovakvo ukidanje monarhije u nasoj zemlji bilo u duhu medjunarodnog 

zakona i prava, Zasto to kazete, objasnite molimo Vas? I jos? I jos? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

-ne-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 25 

-ne, revolucionarna bespravna otimacina--vlasti--------------------------------------------------------

--------10 

-oteta vlast----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------5-------nasilna nelegalna smena------------------------------------------------------------------

---------------------------10 

-na falsifikovanom referendumu i izborima, corava kutija--------------------------------------------

------- 12 

-pod uticajem velikih sila----------------------------------------------------------------------------------

------ 3 

-Srbi prevareni od Tita i Cercila---------------------------------------------------------------------------

---------2 

-protiv volje naroda-----------------------------------------------------------------------------------------

--------5 

-banda nema zakon------------------------------------------------------------------------------------------

-------2 

-isto bezakonje kao i sada----------------------------------------------------------------------------------

-------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

9. Da li ste Vi licno za Monarhiju kao drustveno uredjenje ili za Republiku? --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-za monarhiju------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 20 

-za republiku-------------------------------------------------------------------------------------------------

------15 

neopredeljen--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 7 

-kako narod odluci------------------------------------------------------------------------------------------

-------3 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------9--- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----54---- 

 

 

 

Zasto ? Molimo objasnite detaljno? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

A. 

Oni koji su za monarhiju: videti odgovore na pitanje 12 
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B.Koji su za republiku: videti odgovore na pitanje 13 

 

 

10.Da li Vi ocenjujete kao realnu mogucnost ponovno zavodjenje Monarhije u nasoj zemlji?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Da------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

-Ne-------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

-mozda--------------------------------------------------------------------------------------------------1 

-tesko-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 

-ne veruje------------------------------------------------------------------------------------------------1 

-daj Boze------------------------------------------------------------------------------------------------1 

-ne zna----------------------------------------------------------------------------------------------16----- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno---------------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

11. Ukoliko bi doslo do ponovnog uspostavljanja monarhije u nasoj zemlji, na koji pravni 

nacin bi to trebalo da bude ucinjeno? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

-demokratski izbori-----------------------------------------------------------------------------------------

12 

-demokratski referendum----------------------------------------------------------------------------------

15 

-prvo stvoriti pravnu drzavu, a onda sprovesti referendum--------------------------------------------

4 

-opozicija treba prvo da osvesti narod, onda izbori ili referendum-----------------------------------

6 

-prvo da se vrati u prvobitno stanje, da se restaurise monarhija, onda da se pita narod, ali da se 

prvo sprovede kampanja da se narod oslobodi balasta komunisticke poluvekovne 

indoktrinacije---- 7 

-na miran i dostojanstven nacin---------------------------------------------------------------------------

-3 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Ukupno------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 

 

 

12.Ukoliko je za Monarhiju: Objasnite molimo Vas, zasto ste Vi za monarhisticko drustveno 

uredjenje? Koje bi koristi i preimucstva bili od monarhistickog drustvenog uredjenja?  

Na koji bi nacin uticalo zavodjenje monarhije na aktuelnu i buducu situaciju u nasoj zemlji? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------povratak u medjunarodnu zajednicu, podrska sveta-----------------------------------

----------------------------7 
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-izlazak iz izolacije------------------------------------------------------------------------------------------

-----------6 

-povracaj izgubljenog ugleda------------------------------------------------------------------------------

------------4 

-izlazak iz krize, preporod---------------------------------------------------------------------------------

------------6 

-ulazak u Evropu--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-ukidanje sankcija-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------10 

-smirivanje unutrasnjih tenzija, pokrajina, Srbije i Crne Gore i sa medjunarodnom 

zajednicom---------- 10 

-postovanje ljudskih prava---------------------------------------------------------------------------------

-----------6 

-tradicija------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------4 

-kontinuitet---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5 

-ravnoteza izmedju politickih stranaka-------------------------------------------------------------------

-------------3 

-razvoj kulture-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------3 

-da stiti imovinu gradjana----------------------------------------------------------------------------------

-------------3 

-da stitit zakon-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------4 

-da cuva naciju i zemlju------------------------------------------------------------------------------------

-----------4 

-da bude sa svojim narodom-------------------------------------------------------------------------------

------------4 

-od ovoga uredjenja nema goreg--------------------------------------------------------------------------

-------------1 

-ne bi imali sadasnji los rezim-----------------------------------------------------------------------------

------------5 

-povezivanje sa drugim monarhijama u svetu-----------------------------------------------------------

------------6 

-vise verskih sloboda---------------------------------------------------------------------------------------

-------------3 

-trgovina sa svetom-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-gazda, domacin svoga naroda----------------------------------------------------------------------------

-------------8 

-vlada svih a ne privilegovanih----------------------------------------------------------------------------

------------4 

-jedini nacin da spasemo Kosovo-------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-bilo bi vraceno Kosovo------------------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-okupljanje srpske nacije-----------------------------------------------------------------------------------

-------------4 
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-kralj bi zaveo rad, red, mir i zakon-----------------------------------------------------------------------

------------6 

-bolja ekonomija---------------------------------------------------------------------------------------------

------------5 

-bolje bankarstvo--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5 

-ravnopravnost svih-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------2 

-sptrecio bi kriminal i bezakonje--------------------------------------------------------------------------

--------------3 

-spasio bi naciju---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------7 

-zaveo bi postovanje nacela sposobnosti-----------------------------------------------------------------

--------------3 

-kralj bi bio iznad politike, stitio bi sve------------------------------------------------------------------

--------------7 

-stvorio bi pravednije drustvo-----------------------------------------------------------------------------

--------------4 

-bilo bi vise morala------------------------------------------------------------------------------------------

--------------4 

-imao bi vise razumevanje za teskoce obicnih ljudi, zastitio bi ih------------------------------------

-------------3 

-svaki covek bi dobio pravo na licni izbor---------------------------------------------------------------

-------------3 

-dobili bi pomoc iz sveta-----------------------------------------------------------------------------------

--------------5 

-dobili bi kredite----- 

-bila bi vracena oduzeta imovina svima------------------------------------------------------------------

--------------7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

- 

 

Kakva bi po Vama bila uloga kralja, njegove duznosti i prava? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------protokolarna---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 12 

-ista kao sto je to u zapadnim monarhijama-------------------------------------------------------------

-------------10 

-da predstavlja, reprezentuje zemlju u svetu-------------------------------------------------------------

------------8 

-da bude povezujuce tkivo, faktor stabilnosti-----------------------------------------------------------

--------------3 

-da bude domacin u svojoj kuci---------------------------------------------------------------------------

--------------4 

-vrhunski arbitar---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------2 

-za ugled svima----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------2 
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-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------13---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------54---- 

- 

13.Ukoliko je za Republiku: Objasnite molimo Vas ,zasto  ste Vi za republikansko drustveno 

uredjenje? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------monarhija je prevazidjena, zastarela, atvizam-,izumire-------------------------------

----------------------------8 

-repubilka je demokratskija--------------------------------------------------------------------------------

---- 7 

-republika je modrernije uredjenje----------------------------------------------------------------------4 

-republika je bolja-------------------------------------------------------------------------------------------

-------3 

--monarhija je parazitska, placa se porez za nju---------------------------------------------------- 3 

-monarhija je nefunkcionalna------------------------------------------------------------------------------

---2 

-narod ne voli oligarhe i suverene, to su prosla vremena                             ------------------------

---2 

-republika vise uvazava prava radnika-------------------------------------------------------------------

---2 

-monarhija konzervativna----------------------------------------------------------------------------------

-3 

-republika progresivna-------------------------------------------------------------------------------------

5 

-protiv sam monarhije--------------------------------------------------------------------------------------

--5 

-republika nema naslednika, kralj je veciti, u monarhiji nema smenljivosti------------------------

-5 

-ne zna-------------------------------------------------------------------------------------       6 

- 

- 

 

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

14.Kakav je Vas stav po pitanju konfiskovane imovine kraljevske porodice 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

-da se vrati-Dinastiji Karadjordjevic sve sto je oduzeto-----------------------------------------------

------24 

-da se vrati sve svima kojima je oduzeto, ukljucujuci i Dinastiju Kardjordjevic-------------------

-------20 

-da se vrati samo deo imovine, koju su sami stvorili---------------------------------------------------

--------5 
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-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------5----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno---------------------------------------------------------------------------------------------------54-

----------------- 

 

 

15. Za ispitanike, koji poznaju obe dinastije: Vi ste kazali da poznajete obe dinastije, da li ste 

Vi za Dinastiju Karadjordjevic ili Dinastiju Obrenovic? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

-za Karadjordjevice-----------------------------------------------------------------------------------------

----------45 

-za Obrenovice-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------6 

-svejedno-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----54------- 

 

 

 Zasto to kazete? Objasnite detaljno? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------A. Koji su za Karadjordjevice 

 

-Karadjordjevici su legalni naslednici--------------------------------------------------------------------

--------- 20 

-Obrenovici vise ne postoje, nisu zivi--------------------------------------------------------------------

---------35 

-Obrenovice ne znamo--------------------------------------------------------------------------------------

---------10 

-Karadjordjevici su poznatiji------------------------------------------------------------------------------

----------15 

-zbog kontinuiteta-------------------------------------------------------------------------------------------

---------10 

-Karadjordjevici imaju potomke--------------------------------------------------------------------------

----------10 

-Karadjordjevici oslobodili Srbe od Turaka i stvorili modernu drzavu------------------------------

---16---- 

zasluge za narod---------------------------------------------------------------------------------------------

----------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

B.Koji su za Obrenovice 

 

-Obrenovici su imali mudrost a Karadjordjevici hrabrost---------------------------------------------

----------3 

-Obrenovici su vise ucinili---------------------------------------------------------------------------------

-----------2 

-Karadjordjevici gresili-------------------------------------------------------------------------------------

-----------2 

-Karadjordjevici napravili Kraljevinu Jugoslaviju, sto je bila greska, na stetu Srba---------------

--------3 

-Karadjordjevici dali podrsku Titu i komunistima------------------------------------------------------

------------2 

-Aleksandar I Karadjordjevic bio mason, clan Malteskog reda---------------------------------------

------------3 

-Aleksandar I Karadjordjevic se bio zakleo na vernost engleskoj kraljici i drzavi-----------------

-------------1 

-Obrenovici bili bolje diplomate--------------------------------------------------------------------------

-------------4 

-Obrenovici lukaviji-----------------------------------------------------------------------------------------

------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

16. Koja kraljevska dinastija sada ima prestolonaslednika za kraljevski presto u nasoj zemlji 

ukoliko bude zavedena ponovo Monarhija?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

-Karadjordjevici---------------------------------------------------------------------------------------------

---------50 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------4- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------54----- 

 

 

Ukoliko zna: Recite molimo Vas sve sto znate o Dinastiji Karadjordjevic? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------poticu od Karadjordja----------------------------------------------------------------------

-------------------------13 

-zasluzni za naciju i drzavu--------------------------------------------------------------------------------

-------------20 

-oslobodili naciju od Turaka-------------------------------------------------------------------------------

-------------15 
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-stvorili modernu drzavu-----------------------------------------------------------------------------------

-------------16  

-zblizili jugoslovenske narode-----------------------------------------------------------------------------

---------------3 

-stvorili Kraljevinu Jugoslaviju---------------------------------------------------------------------------

-------------14 

-velike zasluge u I Svetskom ratu-------------------------------------------------------------------------

-------------19 

-uveli parlamentarnu demokratiju po prvi put-----------------------------------------------------------

--------------7 

-poznati po hrabrosti-,--------------------------------------------------------------------------------------

--------------8 

-poznati po pravicnosti i patriotizmu---------------------------------------------------------------------

-------------7 

-gresili ( sto su stvorili Kraljevinu Jugoslaviju na stetu Srba, surovali sa Titom za vreme II 

Svetskog rata,  masoni, nisu dobre diplomate)----------------------------------------------------------

--------------------------------5 

-uvodili Srbiju u kapitalizam------------------------------------------------------------------------------

------------9 

-uvodili modernizaciju--------------------------------------------------------------------------------------

------------10 

-povezivali Srbiju sa Ervropom i svetom----------------------------------------------------------------

-----------11 

-gradili i ekonomski jacali zemlju------------------------------------------------------------------------

-------------8 

-skromni------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------4 

jednostavni--------------------------------------------------------------------------------------------------5 

patrioti--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----15 

-borili se sa sa svojom vojskom preko Albanije--------------------------------------------------------

------11 

-plemenitog karaktera---------------------------------------------------------------------------------------

-------8 

-zagovornici ideje jugoslovenstva------------------------------------------------------------------------

----------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------Ukupno---------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koje kraljeve , princeve i princeze, clanove Dinastije Karadjordjevic znate, barem po imenu?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

- 

 

-Petar I Karadjordjevic-------------------------------------------------------------------------------------

----------31 
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-Aleksandar I Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------

---------29 

-Petar II Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------------

----------25 

-Aleksandar Obrenovic-------------------------------------------------------------------------------------

----------21 

-Milos Obrenovic--------------------------------------------------------------------------------------------

----------19 

-Aleksandar II Karadjordjevic-----------------------------------------------------------------------------

----------17 

-Tomislav Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------------------

-----------14 

-Pavle Karadjordjevic---------------------------------------------------------------------------------------

-----------12 

-Jelisaveta Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------------------

----------12 

-Katarina Karadjordjevic-----------------------------------------------------------------------------------

-----------10 

-Milan Obrenovic-------------------------------------------------------------------------------------------

------------11 

-Draga Masin ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------12 

-Mihajlo Obrenovic-----------------------------------------------------------------------------------------

------------7 

-Andreja Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------------

------------7 

-Marija Karadjordjevic-------------------------------------------------------------------------------------

------------7 

-Olga Karadjordjevic---------------------------------------------------------------------------------------

-----------6 

-Zorka Karadjordjevic--------------------------------------------------------------------------------------

----------4 

-Arsen Karadjordjevic--------------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-Petar III Karadjordjevic-----------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-Djordje Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------------

---------5 

-Filip Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------------------------

----------3 

-crnogosrki princ Petrovic koji zivi u Francuskoj------------------------------------------------------

-----------4 

-kralj Nikola Petrovic---------------------------------------------------------------------------------------

----------2 

-car Dusan Silni---------------------------------------------------------------------------------------------

------------2 

-car Lazar ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3 

-car Uros------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------1 
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-carica Milica------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------3 

-deca Princa Aleksandra II Karadjordjevica-------------------------------------------------------------

---------10 

- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

 

 

Ko je Princ Prestolonaslednik koji bi dosao na presto u nasoj zemlji u slucaju zavodjenja 

monarhije?Kako se on zove? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

-Princ Aleksandar  II Karadjordjevic---------------------------------------------------------------------

--------27 

-ne  zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------54----- 

 

 

 Kako se zove njegova supruga? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

-Katarina------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----14 

-Grkinja-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----7--- 

-Jelisaveta----------------------------------------------------------------------------------------------------

--1- 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------5----- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Ukupno-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------27 

 

 

 

 Da li ima decu? Koja su njihova imena? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

-da-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------19 
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-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------8 

 

-Filip----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------2 

-Petar III------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------4 

-Aleksandar III-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------3--- 

-Pavle---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------1-- 

-Nikola--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1-- 

-ima tri sina---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------15 

-ima dvoje dece----------------------------------------------------------------------------------------------

------4 

- 

- 

Kako se zvao njegov otac?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

-Petar II Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------22 

-Pavle----------------------------------------------------------------------------------------------2 

-Aleksandar Karadjordjevic--------------------------------------------------------------------2 

-drugo-------------------------------------------------------------------------------------------1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ukupno----------------------------------------------------------------------------------------27 

 

 

Recite molimo Vas sve sto znate i mislite o njegovom ocu? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

A.Misljenja o Petru II Karadjordjevicu 

 

-rodjen 6.9.1923--------------------------------------------------------------------------------------------1 

-bio u egzilu celo vreme------------------------------------------------------------------------------------

--23--------- 

--bio dete kada je ubijen njegov otac Aleksandar I Karadjordjevic u Marseju 1934 g------------

------6 

-nije mogao da vlada bio suvise mlad, imao regenta---------------------------------------------------

-----9 

-kao vrlo mlad nedorastao zvanju i drugi vladali-,zloupotrebljen--------------------------------5---

-----------------ziveo u Engleskoj-----------------5--------------------------------------------------------

--------------------- 

-kada je napustio zemlji odao se bludu, kocki i alkoholizmu-----------------------------------------

----3 
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-mnogo ogovaran--------------------------------------------------------------------------------------------

----4 

-bez uticaja---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----9 

-rano ostao bez oca----------------------------------------------------------------------------------------

12 

-bio razveden, nije imao srece u braku-------------------------------------------------------------------

5 

-sina Aleksandra je odgajio Princ Tomislav-----------------------------------------------------------2 

-tragicno prevremeno zavrsio zivot u egzilu-------------------------------------------------------------

4 

-majka se zvala kraljica Marija----------------------------------------------------------------------------

-2 

-ziveo raskosno i rasipnicki u inostranstvu--------------------------------------------------------------

--3 

-manipulisan od zapadnih politicara----------------------------------------------------------------------

--2 

-komunisti vodili veliku propagandu protiv njega------------------------------------------------------

13 

-mnogi gradjani komunisticke Jugoslavije zbog njega bili proganjani (kada su ga hvalili)-------

-2 

-reci"Kralj Petar" bile simbol slobode u vreme komunizma-----------------------------------------5 

-pozitivna licnost-------------------------------------------------------------------------------------------2 

-dobar covek-------------------------------------------------------------------------------------------------

2 

-pobegao sramno iz zemlje---------------------------------------------------------------------------------

2 

-nije bio kao Petar I Karadjordjevic koji je stalno bio sa narodom za vreme rata-----------------

3 

-lose se poneo prema svome narodu----------------------------------------------------------------------

2 

-bio sebican --------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

-odneo narodni novac---------------------------------------------------------------------------------------

-1 

-  

 

 

Kako se zvao njegov deda? Recite molimo Vas sve sto znate i mislite o njegovom dedi? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

-Aleksandar I Karadjordjevic--------------------------------------------------------------------10 

-Aleksandar Ujedinitelj-----------------------------------------------------------------------------5 

-Petar I Karadjordjevic------------------------------------------------------------------------------3 

-ne zna------------------------------------------------------------------------------------------------9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno----------------------------------------------------------------------------------------------27 

 

A.Misljenja o Aleksandru I Karadjordjevicu 
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-ubijen u Marseju 1934---------------------------------------------------------------------------7 

-ubijen u Marseju---------------------------------------------------------------------------------3 

-ubile ga ustase-------------------------------------------------------------------------------------5 

-hteo jaku Srbiju i da protera Albance, zato ga ubili-----------------------------------------2 

-hteo da ujedini Juzne Slovene zato ga ubili Bugari-----------------------------------------2 

-njegovu smrt perdvideli proroci Tarabici, Kremansko prorocanstvo---------------------3 

-odlican vojskovodja-----------------------------------------------------------------------------1 

-ujedinitelj Jugoslavije --------------------------------------------------------------------------6 

-za ideju jugoslovenstva--------------------------------------------------------------------------4 

-studirao u Rusiji---------------------------------------------------------------------------------2 

-pogresio sto je ujedinio Jugoslaviju, steta Srbima-------------------------------------------3 

-zaveo 6 januarsku diktaturu----------------------------------------------------------------------1 

-brata strpao u ludnicu------------------------------------------------------------------------------1 

-ima i pozitivne i negativne crte licnosti--------------------------------------------------------3 

-bio mason, clan Malteske  loze-----------------------------------------------------------------2 

-dao zakletvu na vernost engleskoj kraljici i dvoru-------------------------------------------2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

] 

Kako se zvao njegov pradeda? Recite molimo vas sve sto znate i mislite o njegovom pradedi? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Petar I Karadjordjevic----------------------------------------------------------------------15 

-Petar I Oslobodilac--------------------------------------------------------------------------2 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------------------10 

Ukupno-----------------------------------------------------------------------------------------27 

 

 

-A.Misljenja o Petru I Karadjordjevicu 

 

-oslobodilac zemlje-------------------------------------------------------------------8 

-posten---------------------------------------------------------------------------------9 

-hrabar----------------------------------------------------------------------------------11 

-cestit----------------------------------------------------------------------------------7 

-sve najbolje--------------------------------------------------------------------------10 

-retko nekompromitovana licnost--------------------------------------------------5 

-o njemu svi imaju lepo misljenje--------------------------------------------------4 

-veliki borac za demokratiju-----------------------------------------------------7 

-uveo gradjanske slobode------------------------------------------------------------3 

-patriota------------------------------------------------------------------------------6 

-skroman------------------------------------------------------------------------------4 

-narodni covek-------------------------------------------------------------------------7 

-veoma obrazovan----------------------------------------------------------------------5 

-demokratizovao drzavu--------------------------------------------------------6 

-slavno i junacki ucestvovao u I Svetskom ratu------------------------------------6 

-najbolji srpski kralj--------------------------------------------------------------------5 

-vodio Srbiju ka Zapadu--------------------------------------------------------------2 

-brinuo o vojnicima--------------------------------------------------------------------5 

-brinuo o mladim ljudima--------------------------------------------------------------5 
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-placao sam svoje poreze--------------------------------------------------------------3 

-nije trosio drzavni  novac, zaduzio se u banci-------------------------------------5 

-gradio i stvarao-------------------------------------------------------------------------4 

-bio u prvim redovima u ratu----- ---------------------------------------------------8 

-uvek uz narod--------------------------------------------------------------------------4 

-bio sklon lepim zenama-------------------------------------------------------------1 

-zagovornik ideje Jugoslovenstva-------------------------------------------------1 

-diktator--------------------------------------------------------------------------------1 

-los politicar i diplomata----------------------------------------------------------2 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ko je osnivac Dinastije Karadjordjevic? Recite sve sto o njemu znate? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Karadjordje----------------------------------------------------------------------------18 

-Crni Djordje----------------------------------------------------------------------------5 

-Djordje Petrovic------------------------------------------------------------------------5 

-ne zna---------------------------------------------------------------------------------  21---- 

-Petar I------------------------------------------------------------------------------------5 

Ukupno------------------------------------------------------------------------------54----- 

 

A.Misljenja o Karadjordju 

 

-podigao I Srpski ustanak---------------------------------------------------------------25 

-nacionalni junak i heroj----------------------------------------------------------------10 

-oslobodilac--------------------------------------------------------------------------------15 

-posten-------------------------------------------------------------------------------------8 

-cestit---------------------------------------------------------------------------------------7 

-hrabar---------------------------------------------------------------------------------------22 

-odlican ratnik i vojskovodja-------------------------------------------------------------10 

-narod ga izabrao za vodju------------------------------------------------------------------8 

-karakterna licnost--------------------------------------------------------------------------5 

-pravedan-------------------------------------------------------------------------------------6 

-nepotkupljiv---------------------------------------------------------------------------------7 

-osnivac prve srpske drzave posle turske vladavine-------------------------------------5 

-los politicar i diplomata------------------------------------------------------------------4 

-strog------------------------------------------------------------------------------------------4 

-preterano strog------------------------------------------------------------------------------5 

-preke naravi----------------------------------------------------------------------------------6 

-ponekad preterano surov-------------------------------------------------------------------4 

-ubio ga Milos Obrenovic koji je bio lukaviji-------------------------------------------------5 

-bio napustio zemlju--------------------------------------------------------------------------3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 

17. Da li je neko od clanova kraljevske porodice dolazio ili boravio poslednjih desetak godina 

u nasoj zemlji? Ko? U kojim prilikama?  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------princ Aleksandar (II) Karadjordjevic sa porodicom-----------------------------------

----30 

-princ Tomislav Karadjordjevic---------------------------------------------------------------27( 

vecina kaze da zivi na Oplencu) 

-princeza Jelisaveta------------------------------------------------------------------------------17(vecina 

kaze da je ona donosila humanitarnu pomoc) 

-princeza Katarina Karadjordjevic----------------------------------------------------------9 

-princ Andrej-----------------------------------------------------------------------------------2 

-princeza Linda---------------------------------------------------------------------------------1 

deca kneza Pavla------------------------------------------------------------------------------1 

-crnogorski princ--------------------------------------------------------------------------------1 

-princ Djordje bio ovde celo vreme---------------------------------------------------------2 

 

- 

18.Po Vasem misljenju, da li monarhisticko drustveno uredjenje ima vise ,ili manje pristalica 

u nasoj zemlji nego li republikansko drustveno uredjenje? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

-vise pristalica ima monarhisticko uredjenje-----------------------------------------------13 

-vise pristalica ima republikansko uredjenje-----------------------------------------------15 

-pola-pola---------------------------------------------------------------------------------------5 

-ne zna------------------------------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Ukupno------------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

 Zasto to kazete? Molimo vas detaljno objasnite? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

-potrebno je narod osvestiti, pola veka anti-monarhisticke 

propagande----------------------25 

-secanje na Karadjordjevice je oslabilo zbog vremena i propagande, nove 

generacije ne znaju  ---- 10 

-stvorena je iskrivljena predstava o monarhiji i 

Karadjordjevicima------------------------20 

-potrebna je dobro osmisljena kampanja 

osvescivanja---------------------------------------26 

-Karadjordjevici ziveli van zemlje, daleko, 

zaboravljeni---------------------------------------5 

-da nauce srpski jezik 

------------------------------------------------------------------------------6 

 

-treba otvoriti oci srpskom narodu, reci mu istinu o monarhiji i 

Karadjordjevicima-----4 

- Tito degradirao  ideju 
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monarhije--------------------------------------------------------3 

-opozicija zloupotrebljavala 

Dinastiju--------------------------------------------------------------4 

 

-monarhija 

prevazidjena----------------------------------------------------------------------------8 

 

-Srbi se plase jednog 

vladara----------------------------------------------------------------------3 

 

-jos uvek ima mnogo okorelih 

komunista-----------------------------------------------------6 

-trendovi u svetu protiv 

monarhije------------------------------------------------------------6 

-narod ne poznaje dovoljno Dinastiju 

Karadjordjevic----------------------------------5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------6 

 

-treba otvoriti oci srpskom narodu, reci mu istinu o monarhiji i 

Karadjordjevicima-----4 

- Tito degradirao  ideju 

monarhije-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 

--19. Da li mislite da ce doci do restauracije monarhije u nasoj zemlji? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Da--------------------------------------------------------------------------------------13 

-posle duze propagandne kampanje------------------------------------------------14 

-Ne--------------------------------------------------------------------------------------18 

-ne zna---------------------------------------------------------------------------------9 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno----------------------------------------------------------------------------54 

 

 

20.Ukoliko misli DA,: Kada?  

-uskoro--------------------------------------------------------------------------10 

-za 5-10 godina-----------------------------------------------------------------5 

-za 10 godina-------------------------------------------------------------------4 

-ne zna--------------------------------------------------------------------------8 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno------------------------------------------------------------------------27-------- 

 

 

 Na koji pravni nacin? 

-visepartijski izbori------------------------------------------------------------6 

-referendum---------------------------------------------------------------------5 
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-vratiti u prvobitno stanje pre ukidanja monarhije, sprovesti izbornu kampanju i referendum--

6 

-ne zna-------------------------------------------------------------------------10 

 

- 

UZORAK 

 

Pol 

-Muski---------------------------------------------------------------------------------------31 

-zenski----------------------------------------------------------------------------------------23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ukupno---------------------------------------------------------------------------------------54 

 

Starost 

18-24-------------------------------------------------------------------------------------------10 

-25-34------------------------------------------------------------------------------------------10 

-35-49------------------------------------------------------------------------------------------21 

-50-64-------------------------------------------------------------------------------------------9 

-vise od 65--------------------------------------------------------------------------------------4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno-----------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

Zanimanje 

-sluzbenik---------------------------------------------------------------------------------------20 

-tehnicar------------------------------------------------------------------------------------------2 

-radnik--------------------------------------------------------------------------------------------2 

-propagandista-----------------------------------------------------------------------------------1 

-ekonomista--------------------------------------------------------------------------------------5 

-pravnik-------------------------------------------------------------------------------------------1 

-inzenjer------------------------------------------------------------------------------------------1 

-nastavnik----------------------------------------------------------------------------------------1 

-politikolog--------------------------------------------------------------------------------------1 

-ucenik--------------------------------------------------------------------------------------------1 

-student-------------------------------------------------------------------------------------------11 

-penzioner------------------------------------------------------------------------------------------8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno------------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

Obrazovanje 

 

-SSS (Srednja strucna sprema)--------------------------------------------------------------33 

-Visa strucna sprema--------------------------------------------------------------------------6 

-Visoka strucna sprema-----------------------------------------------------------------------11 

-niza strucna sprema---------------------------------------------------------------------------4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ukupno-----------------------------------------------------------------------------------------54 
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III. Predlog mera 

 

-sprovesti u granicama mogucnosti kampanju informisanja, da bi gradjani bili ispravno i 

objektivno informisani o cinjenicama u vezi Monarhije i Dinastije Karadjordjevic jer je za 

vreme 50 godina vladavine komunizma propagandom i intrigama stvorena o mnogo cemu 

uskrivljena predstava. Potrebno je napravit Plan kampanja, Poruka, Medija, Propagandnu 

osovinu, sta treba reci, i kako reci. 

 

-sustina je u PREDSTAVAMA i BRAND IMAGE. Usled uticaja republikansko komunisticke 

propagande o monarhiji kao drustvenom uredjenju, je stvorene u nekim elementima negativna 

predstava u ocima nasih gradjana (da je monarhija kao drustveni sistem prevazidjena, 

konzervativna, da manje garantuje ljudska prava i slobode, da je nefunkcionalna, i da zivimo 

u vremenima kada gradjani ne zele oligarha nego svoju licnu samoupravu  i inicijativu).  

 

Ovakva nazalost donekle rasirena uverenja treba demantovati koristima od monarhije za nasu 

zemlju i nas narod. (da bi ponovno zavodjenje ovoga drustvenog sistema  omogucilo zemlji 

da izadje iz krize, da budu ukinute  izolacija i sankcije, i da se zemlja vrati u okrilje 

medjunarodne zajednice, da bi monarhija doprinela ekonomskom ozdravljenju i preporodu, 

finansijskoj podrsci medjunarodnih institucija, unapredjenju demokratije i ljudskih prava.Da 

bi kralj  kao domacin od velikog ugleda,  delovao smirivajuce  na tenzije izmedju zemlje i 

medjunarodne zajednice, kao i na relaciji pojedinih delova zemlje, izmedju suprotstavljenih 

politickih subjekata- opozicije i koalicije na vlasti ,da bi tako sacuvali Kosovo i sprecili dalje 

dezintegracione procese, da bi restauracija monarhije sacuvala kontinuitet i srpsku 

monarhisticku tradiciju i sto bi vodilo okupljanju srpskog naroda oko svoga kralja. Srpski 

narod vidi u kralju svoga domacina, nadstranackog i nepristrasnog, oko koga zeli da se okupi.i 

koji bi bio njegov znacajan i dragocen predstavnik i zastupnik u svetu, i da bi tako dobili 

podrsku srodnih monarhistickih drustava u Evropi i svetu.).  

 

Znaci treba pobiti negativne argumente, , demantovati ih, isticuci navedene koristi i iskustva 

evropskih monarhija, i kakve bi mi imal koristi od monarhije. 

 

Posebnu paznu zasluzuju predstave u javnosti clanova Dinastije Karadjordjevica od 

Karadjordja do danas.To je neizmeran kapital za lansiranje kampanje za restauraciju  

monarhije u nasoj zemlji na celu sa Dinastijom Karadjordjevic  i princom 

Prestolonaslednikom Aleksandrom II Karadjordjevicem..Monarhije i monarski su dali najveci 

znacaj i doprinos naciji, a narocito Karadjotrdjevici od Karadjordja do danas., to treba kazati, 

i argumemntovati. Dinastija Karadjordjevic ima izuzetan i ogroman znacaj i ugled, u nasoj 

istoriji,uprkos  propagande. to se zna, mada beretko ima iskrivljemnih stvari, koje deluj 

odbojno i stete interesima monarhije i Dinastije.Treba pojacati u javnosti pozitivne strane 

Dinastije Karadjordjevic:ustanak, ratovi za oslobodenje, stvaranje drzave, ujedinjenja, 

ekonomski razvoj, demokratizacija, hrabrost, postenje, plemenitost, junastvo,itd. Ali u isto 

vreme demantovati negativne crte o navodnom nedostatku diplomatskog i politickog takta, 

mudrosti. Treba prouciti vrlo detaljno sva ova pitanja i odgovore i napraviti detaljnu strategiju 

, ispravke sadasnjeg IMAGE Dinastije i kako kreirati nobi IMAGE. Za svakog 

Karadjordjevica od Karadjordja do danas, treba videti negativne crte, kako ih otkloniti, 

pozitivne crte-kako ih povecati . I danas ima kontrapropagande, da princevska buduca 

kraljevska porodica ne zna dobro srpski, da navodno daje nepatriotske izjave, da podrzava 

druge nacije na stetu Srba, da se ne izjasnjava protiv bombardovanja, itd. Sve ove elemente 

treba pazljivo prouciti i demantovati ih argumentima. BRAND IMAGE je najvazniji, on se 

mora stalno  pratiti i meriti, i brzo reagovati. Pogotovu jer postoje krtice koje tajno ruse ugled. 
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IV..Anketa sa gradjanima 

 

UZORAK 

 

Pol 

-Muski---------------------------------------------------------------------------------------31 

-zenski----------------------------------------------------------------------------------------23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ukupno---------------------------------------------------------------------------------------54 

 

Starost 

18-24-------------------------------------------------------------------------------------------10 

-25-34------------------------------------------------------------------------------------------10 

-35-49------------------------------------------------------------------------------------------21 

-50-64-------------------------------------------------------------------------------------------9 

-vise od 65--------------------------------------------------------------------------------------4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno-----------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

Zanimanje 

-sluzbenik---------------------------------------------------------------------------------------20 

-tehnicar------------------------------------------------------------------------------------------2 

-radnik--------------------------------------------------------------------------------------------2 

-propagandista-----------------------------------------------------------------------------------1 

-ekonomista--------------------------------------------------------------------------------------5 

-pravnik-------------------------------------------------------------------------------------------1 

-inzenjer------------------------------------------------------------------------------------------1 

-nastavnik----------------------------------------------------------------------------------------1 

-politikolog--------------------------------------------------------------------------------------1 

-ucenik--------------------------------------------------------------------------------------------1 

-student-------------------------------------------------------------------------------------------11 

-penzioner------------------------------------------------------------------------------------------8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukupno------------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

Obrazovanje 

 

-SSS (Srednja strucna sprema)--------------------------------------------------------------33 

-Visa strucna sprema--------------------------------------------------------------------------6 

-Visoka strucna sprema-----------------------------------------------------------------------11 

-niza strucna sprema---------------------------------------------------------------------------4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ukupno-----------------------------------------------------------------------------------------54 

 

 

 

UPITNIK-ANKETNI LIST 
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Mi obavljamo istrazivanje javnog mnenja sa ciljem da saznamo misljenja, predstave i stavove 

gradjana po pitanju monarhije u srpskoj istoriji i savremenoj Srbiji i Jugoslaviji. Anketa je 

potpuno anonimna, Vi ne dajete o sebi nikakve licne podatke , ime prezime i adresu. Molimo 

Vas da date iskrene odgovore cime cete nam pomoci da bolje upoznamo ovu oblast i da 

omogucimo nasim naucnicima da saznaju stavove i misljenja gradjana po ovome pitanju. 

1.Recite molimo Vas da li Vam je poznato ko je bio poslednji kralj prethodne Kraljevine 

Jugoslavije? 

Setite se molimo Vas njegovog imena? 

Ukoliko ne zna , preci na pitanje broj 2. 

Ukoliko zna ime: Koje godine je prestao da bude kralj? 

Zasto je prestao da bude kralj? 

Gde je posle toga poslednji kralj Jugoslavije otisao? 

Da li je poslednji kralj Jugoslavije jos uvek ziv? 

2. Navedite molimo Vas imena pojedinih srpskih i jugoslovenskih kraljeva, princeva, 

princeza, i drugih clanova kraljevskih porodica u poslednja dva veka kojih sada mozete da se 

setite? Setite se molimo Vas, recite jos koga se secate?  

3. Da li ste culi, ili znate po imenu, neku kraljevsku dinastiju koja je bila na prestolu u nasoj 

zemlji u poslednja dva veka ? Ukoliko ne zna preci na sledece pitanje. 

Ukoliko zna: Navedite molimo Vas nekoga od kraljeva ili clanova kraljevske porodice 

pomenute dinastije(a)? 

Da li mozete reci molimo Vas u kome vremenskom periodu je ta (te)dinastija(e) bila(e) na 

prestolu?  

4. Prethodna Kraljevina Jugoslavija je kao sto joj ime kaze imala monarhisticko drustveno 

uredjenje. Da li mozete kazati molimo Vas , kada je ukinuto monarhisticko uredjenje 

Kraljevine Jugoslavije?  

5. Mozete li opisati u kojim okolnostima i kako je doslo do ukidanja monarhije u nasoj 

zemlji? 

6. Sta se desilo sa imovinom razvlascene kraljevske porodice? 

7. Koje drustveno uredjenje je zatim zavedeno? 

8.Da li je po Vama ovakvo ukidanje monarhije u nasoj zemlji bilo u duhu medjunarodnog 

zakona i prava, ili nije? Zasto to kazete, objasnite molimo Vas? I jos? I jos? 

9. Da li ste Vi licno za Monarhiju kao drustveno uredjenje ili za Republiku? Zasto ? Molimo 

objasnite detaljno? 

10.Da li Vi ocenjujete kao realnu mogucnost ponovno zavodjenje Monarhije u nasoj zemlji?  

11. Ukoliko bi doslo do ponovnog uspostavljanja monarhije u nasoj zemlji, na koji pravni 

nacin bi to trebalo da bude ucinjeno? 

12.Ukoliko je za Monarhiju: Objasnite molimo Vas, zasto ste Vi za monarhisticko drustveno 

uredjenje? Koje bi koristi i preimucstva bili od monarhistickog drustvenog uredjenja?  

Na koji bi nacin uticalo zavodjenje monarhije na aktuelnu i buducu situaciju u nasoj zemlji? 

Kakva bi po Vama bila uloga kralja, njegove duznosti i prava? 

 13.Ukoliko je za Republiku: Objasnite molimo Vas ,zasto  ste Vi za republikansko drustveno 

uredjenje? 

14.Kakav je Vas stav po pitanju konfiskovane imovine kraljevske porodice? 

15. Za ispitanike, koji poznaju obe dinastije: Vi ste kazali da poznajete obe dinastije, da li ste 

Vi za Dinastiju Karadjordjevic ili Dinastiju Obrenovic? Zasto to kazete? Objasnite detaljno? 

16. Koja kraljevska dinastija sada ima prestolonaslednika za kraljevski presto u nasoj zemlji 

ukoliko bude zavedena ponovo Monarhija?  

Ukoliko zna: Recite molimo Vas sve sto znate o Dinastiji Karadjordjevic? 

Koje kraljeve , princeve i princeze, clanove Dinastije Karadjordjevic znate, barem po imenu?  
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Ko je Princ Prestolonaslednik koji bi dosao na presto u nasoj zemlji u slucaju zavodjenja 

monarhije? Kako se on zove? Kako se zove njegova supruga? Da li ima decu? Koja su 

njihova imena? 

Kako se zvao njegov otac?  

Recite molimo Vas sve sto znate i mislite o njegovom ocu? 

Kako se zvao njegov deda? Recite molimo Vas sve sto znate i mislite o njegovom dedi? 

Kako se zvao njegov pradeda? Recite molimo vas sve sto znate i mislite o njegovom pradedi? 

Ko je osnivac Dinastije Karadjordjevic? Recite sve sto o njemu znate? 

17. Da li je neko od clanova kraljevske porodice dolazio ili boravio poslednjih desetak godina 

u nasoj zemlji? Ko? U kojim prilikama?  

18 .Po Vasem misljenju, da li monarhisticko drustveno uredjenje ima vise ,ili manje pristalica 

u nasoj zemlji nego li republikansko drustveno uredjenje? 

Zasto to kazete? Molimo vas detaljno objasnite? 

19. Da li mislite da ce doci do restauracije monarhije u nasoj zemlji? 

20.Ukoliko misli DA,: Kada? Zasto to kazete? Na koji pravni nacin? 

Vas pol Starost Zanimanje Strucna sprema  

 

 

V..Metodologija istrazivanja 

 

Primenjen je kvotni uzorak, ispitano je 100 ispitanika.u vremenu decembar 1999 , januar i 

februar 2000. Usled navedenih razloga ( strah, konformizam), bilo smo prinudjeni da se 

orijentisemo prema poznanicima koji imaju poverenje u nas. Ali sama ova cinjenica je imala 

uticaj na tacnost merenje, jer je time uzorak postao manje reprezentativan. Jer su nasi 

poznanici cesto bili viseg obrazovanja nego sto je to u ukupnoj populacijoi, cesto su bili 

politicki angazovani-sto takodje ne deluje na optimalan nacin na sticanje slike reprezentativne 

skale misljenja .Da navedemo nazalost i cinjenicu da smo  imali izuzetne teskoce u radu sa 

PC, vise puta je materijal nestajao uiz memorije, te smo morali pocinjati izpocetka. takodje 

nam je u nejasnim okolnostima  nestalo 46 ispunjenih upitnika, te tako sada uzorak ima 

umesto 100 svega 54 upitnika sa odgovorima ispitanika. Zato ovo istrazivanje treba shvatiti 

kao jednu pilot-anketu, kao preliminarno istrazivanje koje kasnije treba da bude provereno 

detaljnijim investigacijama.  

 

Uprkos ovakvih manjkavosti, dosli smo do zanimljivih, i korisnih nalaza, koji mogu biti 

korisni za promociju ideje monarhije i Dinastije Karadjordjevic. 

 

Upitnik i anketiranje je sproveo Rukovodilac projekta. Upitnik je ustvari jedna lista pitanja, to 

nije nikakav definitivan Upitnik, nego je bio cilj da se sadasnji projekat upitnika testira, da bi 

se u kasnijoj fazi napravio definitivan Upitnik. Otuda ovaj upitnik ima svoje nedostatke, ali 

nije ni bio cilj  da se pravi definitivan adekvatan Upitnik u ovoj fazi istrazivanja. 

 

VI..Follow-up( Nastavak) 

 

Dodatna istrazvanja vremenom, brizljivo pracenje pulsiranja javnog mnenja, i narocito drzane 

pod kontrolom kontesta BRAND IMAGE. I na osnovu tih podatak reirati adekvatne kampanje 

javnog informisanja( saopstenja, tekstovi u medijima, izja ve za stampu, konferencije za 

stampu, publikacije, webs, itd). 

- Organizacioni odbor 

Tom@Eunet.yu;Pokret@Eunet.yu;Tel/fax-3911829 

 

mailto:Tom@Eunet.yu;Pokret@Eunet.yu;Tel/fax-3911829
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2000.година.- Pokret za zastitu ljudskih prava 

 

Slucajevi progona 
 

 
 

 

Nastavljamo da predstavljamo pristigle zalbe na krsenja ljudskih prava: 

 

-Lazar Dragin, penzioner iz Sarasote, Florida, Sad, nam se obratio nedavno zalbom na krsenja 

njegovoh prava pre nego sto je napustio zemlju 1969 godine kada je na nezakonit nacin i uz 

falisfikovanje cinjenica osudjen za nepocinjeno delo i proveo vise godina na robiji.  

 

 
 

Povrh svega mu je konfiskovana imovina i napravljena velika materijlna steta. Uskoro cemo 

se o slucaju g. Dragina oglasiti specijalnim saopstenjem i drugim merama zastite. 

-Golub Bakic( 1941) pravnik iz Beograda, jedan od osnivaca Pokreta za zastitu ljudskih 

prava, iz okoline Berana u Crnoj Gori je vec dugi niz godina bio zrtva progona, bio je 

isterivan iz radnog odnosa, njegov brat kapetan u Jugoslovenskom recnom brodarstvu poznat 

po borbi protiv korupcije je pre petnaestak godina izgubio zivot u saobracajnoj nesreci u 

sumnjivim okolnostima( prema Golubu Bakicu-politicki obracun). G.Bakic je bio nekoliko 

meseci u Centralnom zatvoru, isterivan iz radnog odnosa i proganjan na razne druge nacine. 

Njegov sin 18 godina je pre 9 meseci zgazen na ulici i ubijen , Golub Bakic se zali da sudovi 

odbijaju da uzmu predmet kako treba u postupak i da stite pocinioca i tvrdi da je na delu  

obracun sa njim. 

-Aleksandar Vlaski( 1938-2000) ekonomista iz Beograda i jedan od osnivaca Pokreta je 

nedavno preminuo, prema recima njegove sestre u vrlo sumnjivim okolnostima, lekari su 

odbili da obave preglede i da mu daju potrebnu podrsku, i na kraju da obave obdukciju. 

A.Vlaski je isteran iz radnog odnosa iz preduzeca Jugoagent 1984 godine kao"nepodoban", 

bio je zrtva fizickih napada na javnim mestima i policijskih  zlostavljanja, sto je sve trajalo do 

njegove nerazjasnjene smrti. Bio je od 1984 godine bez posla i prihoda i u pravom smislu reci 



1094 

 

je gladovao. Za celo ovo vreme je bio aktivan u nasoj oprganizaciji. Njegova sestra zahteva 

obdukciju i optuzuje poredak za ubistvo. 

-Zoran Stankovic iz Beograda, nas clan nedavno pokusao samospaljivanje.u znak protesta 

protiv tiranije.Izgleda da je u psihijatrijskoj bolnici. 

-Slobodan i Ljiljana Nikolic iz Beograda se zale da su vlasti ubile njihovog sina  Nikolu 

Nikolica i da odbijaju da se ispitaju okolnosti njegovog nerazjasnjenog ubistva 

-Mirko Petrovic, penzioner iz Beograda, nezakonita lisavanja slobode, fizicki obracuni 

-Milenko Ribic( 1940) politikolog iz Osijeka , osnivac Pokreta za ujedinjenje Srbije i Crne 

Gore, i jedan od osnivaca  Pokreta za zastitu ljudskih prava, sada nastanjen u Erdviku Srem, 

kod Sremske Mitrovice), je jos u prethodnoj SFRJ pre petnaestak godina bio osudjen na 1 

godinu zatvora zbog verbalnog delikta( bio je osudjen "za srpski nacionalizam") i proveo je 

godinu dana u zatvoru u Staroj Gradiski.Kada se vratio iz zatvora mu je oduzet nezakonito 

stan, i bio je podvrgnut teroru. Posle raspada SFRJ 1992 godine dosao kod rodbine u Erdevik 

.I sada je bez stana, prihoda, izlozen podozrenjima i blokadama( Mi poznajemo vise osoba 

koje su bile u zatvorima kao"srpski nacionalisti" i danas su i dalje proganjani). 

-Janos Vibok koji je proveo dug niz godina u Psihijatrijskoj bolnici Centralnog zatvora u 

Beogradu je ukoliko je ziv u Psihijatrijskoj bolnici Kovin, zrtva teskih politickih progona, 

njegov otac Jozef Vibok je umro u sumnjivim okolnostima.Izgubili smo kontakt sa njegovom 

majkom Lujzom Vibok. 

 

itd 

 

Mrznja divlja i dalje, cak vise nego li ranije, do samoistrebljenja. 

 

Pojedine struje poretka zele nas Pokret da instrumentalizuju za sejanje losih procena i zavada, 

i da na nas usmeravju nedovoljno informisane policajce.  

 

Zaustavimo one koji tiranisu naciju.( Videti esej o Psihologiji vlastodrzaca-

http://solair.eunet.yu/~pokret/psiholog.html) 

  

I ovim raspamecenim teroristima koji su silni prema nezasticenim, a slabi i kukavice prema 

jakima, porucujemo da nas se okanu i sa njihovim pokusajima manpipulacija, oni ne vladaju 

sobom i ne razumeju same sebe, a zele da drugima upravljaju( Dvorske budale-

http://solair.eunet.yu/~pokret/dvorskeb.html). 

 

Pozivamo opozicione stranke, organizacije za zastitu ljudskih prava, nezavisna medija, 

postene ljude iz aparata, Srbe iz Dijaspore i sve druge kojima je stalo do spasa nase nacije, da 

se ujedine u front nacionalnog spasa. Ovde se desavaju masovna razbacivanja ljudskog 

materijala. To nije delo uravnotezenih ljudi. Svi cutimo i svi smo krivci sto ovo 

dozvoljavamo. 

 

Nas Pokret je bez ikakve podrske sa bilo koje strane, na nas jurisaju neobavesteni aparatcici 

koji nas pogresno procenjuju i ne razumeju o cemu se radi. 

 

Pozivamo medjunarodnu zajednicu da umesto ekstremista favorizuje pragmaticare.  

 

 

-15 октобар 2002.године. Мира отпутовала за Аустралију. 
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Такси је дошао пред улаз у њену зграду. Убрзо смо се нашли на Аеродрому Сурчин. 

Била је узбуђена због пута у далеку земљу, у коју одлази по први пут у животу. `` Само 

да прође зима вратићу се, одржаваћемо контакт преко интернета``, нежно ме је 

загрлила, у њеним замагљеним очима сам видео сету и тугу?.  

 

 
 

-Октобар 2000.године. 

 

На олимпијским играма у Сиднеју, одбојкашка репрезентација Југославије освојила 

златну медаљу. 

 

Због упорног одбијања власти да призна пораз на председничким изборима, више 

стотина хиљада људи из целе Србије у Београду на силу заузело седиште савезног 

парламента и државне телевизије, чиме је окончана владавинаСлободана Милошевића. 

 

6  октобра посредством телевизије, Милошевић признаје победу Коштунице.  

  

  

7. октобра је на седници Савезног парламента, одржаној у Сава-центру, Војислав 

Коштуница ступио на дужност председника СР Југославије. 24. октобра је формирана 

тзв. прелазна Влада Србије, у чији састав су ушли представници ДОС-а, СПС-а, и СПО-

а,  

7 октобра је у Атини убијен Вања Бокан, контроверзни бизнисмен.  

Избори у Словенији, највише гласова за либерале - Јанез Дрновшек .  

Посмртни остаци Јована Дучића пренети из САД у Требиње; сахрани присутан и пред. 

СРЈ Војислав Коштуница, који посећује и Сарајево. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Vojislav_Kostunica_table_crop.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
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СРЈ постаје члан Пакта за стабилност југоисточне Европе. 

Локални избори на Косову, победио Демократски савез Косова; Срби бојкотовали, СРЈ 

не признаје изборе.  

30 октобар последњи дан током кога није било људског присуства у свемиру; следећи 

дан је руска сонда Сојуз ТМ-31 довела прве,сталне чланове посаде на Међународну 

свемирску станицу.  

 

-Новембар 2000.године. 

 

3 новембар 2000.године. Данас сам сусрео старог драгог пријатеља Неђу Икача. 

 

Изабрана нова Влада СР Југославије, коју су саставили ДОС и  

Црногорска Социјалистичка народна партија. За премијера је изабран Зоран Жижић, 

функционер СНП-а. 

 

СРЈ примљена у УН, после 55 година спуштена застава СФРЈ. 

 

Невенка Туђман, кћи бившег председника, је оптужена за противзаконито посредовање 

(уградња телефонских централа Алкател).  

 

Рестрикције струје у Србији. Коштуница одбија смену генерала  Павковића, ДОС 

неколико дана бојкотовао прелазну владу Србије због шефа БИА Р. Марковића. 

Изгласана нова Влада СР Југославије, коју су саставили ДОС и црногорска 

Социјалистичка народна партија - премијер Зоран Жижић (СНП), заменик Мирољуб 

Лабус, ино-послови Горан Свилановић, унутрашњи Зоран Живковић. 

 

Дошло је до побуне у неколико затвора у Србији. 

 

Џорџ Буш  је победио Ала Гореа на америчким председничким изборима, али њихов 

коначан исход није објављен више од месец дана , због спорних гласова у савезној 

држави Флориди. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%9B
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Председник Џорџ Буш. 

7 новембра је последњи пут виђен Небојша Симеуновић, истражни судија Београдског 

окружног суда (Напомена: тело пронађено 3. децембра).  

11 новембра се десила катастрофа на жичари у Аустрији, погинуло 155 особа. 

Немачка марка је једина валута у Црној Гори. 

Бил Клинтон је постао први амерички председник који је посетио Вијетнам. 

Обновљени дипломатски односи СРЈ са Француском, Немачком, В.Британијом и САД, 

прекинути током бомбардовања. 

Сукоби на југу Србије, погинула 4 српска полицајца у нападу на станицу у 

селу Кончуљ, близу линије са Косовом - ескалација сукоба у Копненој зони 

безбедности. 

Од 23 до 28 новембра је трајала отмица Брениног сина Стефана. 

25 новембра Милошевић реизабран на челу СПС, нову власт назива плаћеничком и 

издајничком. 

СРЈ се вратила у чланство ОЕБС. 

28 новембра  украјински политичар Олександер Мороз јавно је оптужио 

председника Леонида Кучму за суделовање у убиству новинара Георгија 

Гонгадзеа ("Касетни скандал) 

 

 

 

Новембар 2000.године. Томислав Крсмановић: Феномен Коштуница. 

 

Vojislav Kostunica je izbio u prvi plan kao potencijalni kandidat koji moze pobediti 

Slobodana Milosevica na izborima za predsednika SR Jugoslavije, iako je pre toga bio 

predsednik male stranke DSS, a pre toga skoro tri decenije disident i borac za ljudska prava. 

Jos pocetkom 1970-ih godina Kostunica je kao nastavni kadar Pravnog fakulteta u Beogradu 

pao u nemilost sto je ustao u zastitu kolege zrtve progona i sto je kritikovao zablude zvanicne 

politike. 

 

V.Kostunica je za ove tri decenije borbe za demokratiju stekao svojom promisljenoscu,  

odmerenoscu, principijelnoscu i pragmatizmom ugled, postenog patriote od nacela i 

integriteta koji je sacuvao svoje postenje i cast i nije nikad odstupio od linije odbrane prava i 

zalazuci se celo vreme za srpski nacionalni program.  

 

Najednom poslednjih nedelja kada je Kostunica prihvacen za zajednickog kandidata DOS za  

predsednika SRJ, uvidelo se da su svi njega prihvatili, da nije bilo kao ranije primedbi, burnih  

reakcija, zamerki, odbijanja.Jednostavno svi su ga prihvatili. I jos vise od toga. On je 

jednoglasno prihvacen od ne samo opozicije, nego i od nevladinih organizacija, sindikata, 



1098 

 

strukovnih  organizacija,obicnih gradjana sirom zemlje, od SPC, Princa Prestolonaslednika 

Aleksandra Karadjordejvica i od Srba iz Dijaspore. Iako je ocenjen kao umeren nacionalista 

prihvacen je i  od etnickih manjina u zemlji prilicno dobro, pa cak i od medjunarodne 

zajednice. 

 

Od autsajdera V.Kostunica je postao sveopste prihvacena licnost u koga nacija polaze istinsku   

nadu da pobedi Milosevica i obavi smenu vlasti, i da naciju dovedenu do ruba propasti i  

nestanka povede izbavljenju i demokratiji. 

 

Postavlja se pitanje o cemu se radi, zasto je Kostunica postao nacionalna nada , uzdanica koja  

moze spasiti ? 

 

Upravo je kljuc u toj reci SPASENJE.Vecina gradjana oseca i vidi da kao nacija i drzava  

nestajemo, da poredak vodi u dalja propadanja, izgubljeno je poverenje u mnoge stranacke 

lidere, u stranke, organizacije, pojedince, u sve se sumnja da ne prevare jos jednom, kao sto su 

drugi varali vec pola veka, a narocito od 1990 godine .Dakle najvaznija stvar postaje da dodje 

na kljucni polozaj covek opozicije koji nece zloupotrebiti taj polozaj za sebe, svoju karijeru, 

svoje stranacke i licne interese.  

 

Kostunica je upravo tako vidjen i to je bilo presudno. 

 

U vreme kada se Zlo manifestuje na svakom koraku ,koje kao dzin veliki do nebesa ,cudoviste  

ustaje i kao tajfun sve rusi pred sobom, otima imovinu, pljacka, krade,siluje, ubija,  

kidnapuje,nasrce na svakom koraku agresivno i opasno na nevine i nezasticene gradjane, rusi  

skole i fakultete, zatvara medija, pretvara bolnice u politicke ustanove,rastura porodice i 

brakove, gura decu u drogu i pornografiju, uvlaci se u decije snove , i nasu zemlju pretvara u 

pozornicu divljanja mrznje,kada su se mnogi odlepili, izgubili kontakt sa realnoscu, postali 

nemoralni i asocijalni,  nervozni ili sebicni, kada su zaboravili na ljudskost, kada je stvarnost 

postala ruzan san za mnoge, javlja se posten i pametan covek koji je potpuno drugaciji od 

sadasnjih vodja. 

 

Njegov smiren lik i izraz dobricine, ali ne naivcine nego mudrog i obrazovanog coveka, je za 

njih ono sto je za davljenika slamka. Svi se instinktivno hvataju za Kostunicu. Probudio se 

instinkt zivota, pojavila se nada. 

 

Od takvog coveka se ocekuje ne samo da bude posten, nego da moze i da svrsi posao, da 

pobedi , da bude energican i jak, da se bori sa svakojakim allama i monstrumima.Kostunica je 

jos u dobrim godinama, zdrav je i energican, ima snage, mudrosti, obrazovanja i 

iskustva.Dakle, on moze, to je najbitnije, da obavi svoj slozen i tezak posao.Snage poretka su 

pokusale da zloupotrebe njegovu smirenost, da ga predstave kao sterilnog intelektualca i 

kabinetskog teoretricara koji nece biti kadar da se energicno izbori. Ali je ova smicalica i 

dezinformacija prevazidjena jer je narod Srbije sreo poslednjih dana Kostunicu i video da je 

on sasvim drugaciji, da je sposoban. 

 

Ima i jos jedna druga znacajna stvar. To je tendencija u ljudskoj psihi, da zudi dobrim delima,  

da Dobro pobedi Zlo, mnogi su bili poceli da gube nadu, Zlo je zavladalo, u nasoj zemlji koja 

je pretvorena u njegov posed, Dobro ne postoji.,Dobro gubi bitku. Zagovornici Zla su na 

svakom koraku proglasavali svoju pobedu, zauvek.  
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Kostunica je ljudima vratio nadu u Dobro, podigao ih iz dna pakla mrznje, neverice, i 

beznadja, i poceo da ih vraca izgubljenoj ljudskosti. On je osokolio, vratio nadu, veru, 

ljudskost je pocela da trijumfuje. 

 

Ovaj kvalitet Kostunice je delovao i na opozicione lidere, njihove sujete i liderske ambicije su 

bile razoruzane pred Kostunicinom iskrenoscu i skromnoscu, njegovom spremnoscu da se 

zrtvuje za opste interese, dakle bez karijeristickih pretenzija.,svi su ga prihvatili. 

 

Sve je zaboravljeno, spasiti se , to je najvaznije. 

 

Ako Kostunica ima nedostataka,kazu neki,  o tom potom, vazno je da se spasemo i smenimo  

vlast, a onda ce biti daljih rasprava. 

 

Ima i jos jedan sustinski razlog uspona Kostunice. Na ovim prostorima se od 1941 godine  

primemnjuje nakaradna kadrovska politika koja je sve do danasnjih dana, a narocito od 1990  

godine sve vise favorizovala ekstremiste na stetu pragmaticara. Kostunica je olicenje  

pragmatizma, danasnje vodje zemlje su ekstremisti.Pobeda Kostunice bi znacila da se vladari  

sveta po prvi put od 1941 godine na ovim prostorima okrecu  pragmaticarima. 

 

Mislim da je na ovom nivou sustina fenomena Kostunice. Ukoliko on pobedi imacemo po 

prvi put od 1941 godine da je na vlasti pragmaticar. Bilo je i u prethodnoj SFRJ pragmaticara 

na znacajunim pozicijama ali oni nisu odlucivali.  

 

MIlan Panic i Dobrica Cosic i njihovi timovi koji su bili prehodnih godina na celinim 

pozicijama a koji su istinski pragmaticari ,su bili na tim poziocijama vrlo kratko.Da su ostali 

ne bi doslo do danasnje krize.Zato su ih ekstremisti i smenili. 

 

Pobeda Kostunice bi bila od ogromne vaznosti, jer bi znacila sustinski preokret u kadrovskoj  

politici i tipovanje na pragmaticare.,jer bi na povrsinu poceli da izbijaju pragmaticari 

masovno. Sto bi vodilo preporodu nacije i porazu djavolskih satanistickih ekstremnih snaga. 

 

Upravo fenomem Kostunica smo skloni da vidimo kao inicijativu pragmaticara nad 

ekstremistima. 

 

Kostunica bi se okruzio ekspertima i timovima, i to je prava stvar, razume se pod uslovom da  

okupi sve, da ne favorizuje svoje ili otstranjuje neke druge.( Nadamo se da do toga nece doci). 

 

A kada se radi o neusavrsenostima, ili nedostacima Kostunice ne mislimo da je on mekan,  

teoreticar, i da nije dovoljno energican. Nasuprot, on je energican i kadar da se nosi , da  

usmerava, i da izvede promene. 

 

Kada se radi o nekim nesavrsenostima Kostunice, ima ih, kao i svako od nas, i reci cemo ih, 

ali bez namere da ga kritikujemo,ili degradiramo, nego da na demokratski nacin o svemu  

raspravljamo. 

 

Tacno je da je on u prethodnom periodu bio u grupi umerenih disidenata koje su ponekad  

nazivali i "salonski disidenti".To je tako jer Kostunica nije na sebi osetio sve represalije, on  

je bio zrtva diskriminacije, ali ne i teskih progona sto se mnogima desavalo te je zagovarao  

umerenost u kritici vlasti. Kostunica je u jednom momentu pao u nemilost, ali je pre toga 

imao pravo i nije bio sprecen da doktorira, da bude nastavni kadar na Pravnom fakultetu. A 
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mnogima to nije bilo omoguceno, ali su  im pravljene smetnje u obrazovanju( redje otvorene, 

ali cesto skrivene npr. u obrazovnim ustanovama, te nisu mogli postici  koliko su mogli), a 

Kostunica je doktorirao.Ili su im pravljene smetnje u zaposljavanju i karijeri, Kostunica je na 

Pravnom fakultetu sve do jednog momenta imao "zeleno svetlo" . 

 

Kostunica bi trebao da ima vise razumevanja za radikalne borce za demokratiju, koji se zalazu 

za radikalnija resenja, koji su ostriji u kritici. Trebao bi da ima vise moci empatije ( stavljanja 

na tudje mesto), jer on kao buduci predsednik ne sme da projecira svoja licna vidjenja 

(umerena-jer nije bio zrtva-sit gladnoga ne razume),nego stavove vecine. 

 

Kostunica je doktor nauka, profesor univerziteta, pisac, vrhunski intelektualac.Upravo u tome 

se ukriva jedna moguca  manjkavost.Treba spomenuti rec elitizam, sklonost srpskih 

intelektualaca da stvaraju svoje klanove i kruzoke intelektualaca, da sebe proglasavaju NAJ, 

NAJ. Nismo rekli da to radi Kostunica, ali toga ima u njegovom okruzenju, medju njegovim 

poznanicima.i kolegama.Oni se busaju u grudi:"Mi doktori nauka, mi profesori univerziteta, 

pisci, naucnici" itd a zaboravljaju da je samo malom broju eminentnih umova bio dat prolaz, 

ogromna vecina su bili iskljuceni, prolazili su srecnici, istomisljenici, srodnici, prijatelji, i 

tome slicno. 

 

Ukoliko Kostunica dodje na vlast on ne sme da favorizuje svoje,da bude elitista, suvise 

umeren. 

 

Ujedno, treba saopstiti da su mnoge politicke grupe i pojedinci od 1990 godine do danas  

iskljuceni iz politicke utakmice, medju njima i nasa organizacija i pisac ovih redova. tako da  

opoziciona panorama nije odraz odnosa stvarnih snaga nego pre svega selektivnosti internih i  

medjunarodnih faktora. A to vazi i za Kostunicu i DSS. Da je nekome DSS smetala,ili da je 

nekome stvarno smetao Kostunica svetski vladari su mogli lako da ih ukoce,ili eliminisu.A to 

se nije desilo, znaci da je i ovde bilo instrumentalizacije stranke i lidera. 

 

I dan danas postoje stranke i pojedinci koji su potpuno uiskljuceni iz politicke utakmice i pod  

zabranama, nemaju pravo da se oglase, pod totalnom su medijskom blokadom. To vazi za nas  

Pokret, nigde, na radiju, TV, u stampi, ukljucujuci i nezavisna medija, o nama ni reci, iako 

radimo i postojimo,svakodnevno pomazemo ljudima. A DSS i Kostunica se oglasavaju, cuju. 

 

Isto vazi i za finansiranje DSS. 

 

Nas Pokret za zastitu ljudskih prava je grubom represijom iskljucen, nazalost nikad opozicija 

nije htela da nas podrzi. Vec suprotno. Jedino je DSS prema nama korektno postupala, 

dobijali smo besplatne savete advokata DSS,ustupali su nam salu u Opstini Vracar, davali 

nam na koriscenje prostorije mesnih zajednica. Mi to visoko cenimo. Ali treba reci i to da je 

DSS odbila da nam pomogne da dobijemo stranacke prostorije. 

 

( Napomena autora:  Kostunica me je jednom prilikom iznenadio, moram da prizanm pomalo 

razocarao, kada se polupotsmesljivo izjasnio o malim strankama. Bez dovoljno  razumevanja 

zasto su pojedine politicke stranke male, a druge to nisu. Da nije jasno sagledao o cemu se 

tada radilo, se videlo kada je njegova stranka DSS katastrofalno prosla  na izborima 

2012.godine, on je bio prinudjen da podnese ostavku) 

 

Одлазим повремено у Руски дом ( tомови 2, 3 и 4). Вела Марковић ( Томови 1, 2, 3 и 4), 

je био данас код мене у посети, у близини станује његова сестра Тота,  то му је успут. 
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Мој сусед је Емилија Вучићевић, ,она је врстан  адвокат. Нина Дрндарски је постала 

врло ангажовани критичар друштвених неправди. Гордана Голубовић је правница која 

ми је дала врло корисне  савете  Адвокат Аца Спасић, један од лидера Четничког 

покрета, његова канцеларија је у улици Иве Лоле Рибара, и он ми је понекад написао 

судски поднесак.  

 

Одржавам контакте и са бившим колегама из Галенике, Рихард Конрад и ја се понекад 

чујемо телефоном, звала ме је Силивија Мартиновћ. Врло мудар и драг саговорник је 

др. Томислав Јовићевић, он је сада значајан функционер у ДСС  Војислава Коштунице.  

 

 

-Децембар 2000.године. 

 

Zvaniĉni kurs dinara izjednaĉen sa crnim - 30 za nemaĉku marku.Sporazum o uspostavljanju 

diplomatskih odnosa izmedju SRJ i Slovenije. Upucan je košarkaš Haris Brkić, podlegao tri 

dana kasnije.Uspostavljeni diplomatski odnosi izmeĊu BiH i SRJ.Uhapšen Mihalj Kertes, 

bivši šef carine SRJ. Neredi u Leposaviću nakon što je uhapšen jedan Srbin - dvojica mrtvih.  

 

U Srbiji restrikcije struje zbog pretnje kolapsa sistema.U Dubrovniku ubijen advokat SrĊ 

Jakšić. 

 

-28.12.2000. ПРЕДСЕДНИКУ ПРВОГ ОПШТИНСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ. 

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Haris_Brki%C4%87&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Bosna_i_Hercegovina
http://sh.wikipedia.org/wiki/Savezna_Republika_Jugoslavija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Mihalj_Kertes
http://sh.wikipedia.org/wiki/Leposavi%C4%87
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2001.година. 

 

 

-2001.година. Преминуо Тома Урошевић.( томови 2, 3 и 4 ). 

 

Нестао је велики борац. Дрвеће умире усправно. 

 

-2001.година. Југ Србије постаје све неуралгичније подручје.  

 

 

Према Википедији: У периоду 1999-2001. године догодио се мањи оружани сукоб 

између албанске паравојне формације ОВПМБ, коју државни органи Савезне Републике 

Југославије и Републике Србије званично сматрају терористичком организацијом, 

и српских снага безбедности на југу Србије (Прешевска долина). Ови сукоби су започели 

у општини Куршумлији, да би се касније углавном водили на територији 

општина Бујановац и Прешево, а у мањој мери и у Медвеђи. 

У периоду од 10. јуна 1999 (од потписивања Кумановског споразума) до 31. августа 

2001. године на југу Србије је извршено 1160 терористичких напада и провокација од 

стране албанских терориста. Од укупног броја извршених напада, 967 је извршено на 

припаднике и објекте полиције, 38 на припаднике и објекте Војске Југославије и 155 на 

цивиле (на Србе 89, Албанце 30 и на чланове УН 36 напада). 

Приликом ових напада погинуло је 34 човека (од тога 10 цивила, 18 полицајаца и 6 

војника). Повређене су 102 особе (од тога 25 цивила, 61 полицајац и 16 војника). Од 

стране ОВПМБ отето је 45 људи (од тога 43 цивила и 2 војника). Терористи су убили 

2 отета цивила, један цивил је побегао из заробљеништва, док је непозната судбина 4 

цивила. Терористи су на слободу пустили 38 особа. 

Новембра 2000. године припадници полиције се повлаче са одређених контролних 

пунктова у Копненој зони безбедности што терористима омогућава да појачају 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1999
http://sr.wikipedia.org/wiki/2001
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%92%D0%9F%D0%9C%D0%91
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
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људством своје јединице и тада они заузимају већину села која је полиција напустила 

стварајући своје базе и бункере из којих врше нападе и провокације. 

 

-Јануар 2001.године. 

 

 

-  

 

 

-3 јануар 2001.године. Председнику Првог општинског суда у Београду. 

 

Никада се не ћу помирити са отимачином архиве. Први општински суд у Београду не 

поступа по закону у вези мојих поднесака поводом заплене архиве. 
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-  

 

6. јануара је Конгрес САД прогласио Џорџа В. Буша победником америчких 

председничких избора 2000. 

 

 

-8.1.2001.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Ponedeljak, 8.1.2001 godine 

 

Medjunarodni sud za mirnodopske zlocine nad civilnim stanovnistvom Srbije i 

Crne Gore 

 

Medjunarodni sud u Hagu je nadlezan za one koji su pocinili zlocine u vreme 

etnickih i drugih ratova na teritoriji bivse SFRJ.Mi ovaj Sud podrzavamo 

pod uslovom da postoje jednaki arsini za sve ,bez obzira na etnicku 

pripadnost i drustveni polozaj.Oni koji su pocinili zlocine treba da 

odgovaraju za to. Ujedno isticemo da su dosada pred ovaj sud bili izvodjeni 

mahom Srbi, i nevazne licnosti. A da su glavni vinovnici postedjeni. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava predocava da zlocini nisu cinjeni samo na 

http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%90%D0%94
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D1%80%D1%9F_%D0%92._%D0%91%D1%83%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%90%D0%94_2000.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%90%D0%94_2000.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%90%D0%94_2000.
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ratom zahvacenim podrucjima od 1991 godine do danas, nego i pre svega na 

teritoriji cele zemlje, i to pocev od 1945 godine, do 1990 godine, da bi od 

1990 do danas ovi zlocini bili masovniji i drasticniji. Sto je imalo za 

cilj slabljenje nacije i nepotrebno unistavanje vecine gradjana. Danas je 

nasa nacija raubovana, iznurena, bolesna, osetno je skracen ljudski vek, 

porasla je stopa  morbiditeta, zemlja je opsutosena jer su je mladi 

napustli i otsli na Zapad. 

 

Smestaji u zatvore i u specijalne ustanove, isterivanja sa posla, 

maltretiranja pred sudovima, diskriminacije i pretnje, ucene, maltreriranja 

na radnom mestu , u obrazovnoj ustanovi, pred centrima za socijalni rad, 

drzavnim ustanovama, od strane policije,  a zatim pljacke , oduzimanja 

posle II Svetskog rata imovine, zemljista, zatim deviza, plata ,penzija, 

provale, kradje, reket, premlacivanja,ubistva, kidnapovanja,  svako od nas 

je na svojoj kozi osetio repertoar ovih zloupotreba.  Ovom treba dodati 

osiromasenje, korupcuiju, nepotizam i tribalizme, klanove, izgladnjivanje, 

nedostatak lekova i medicinske  nege, losu obucu i odecu, lose grejanje i 

losu stambenu i javnu higijenu, mentalnu torturu, zastrasivanja i 

strah.Sprovodjeni su dugi niz godina masovni progoni nad navodnim 

neprijateljima, hajke, sto nije bilo nista drugo do maska koja je ukrivala 

obracun sa nasim narodom. 

 

Troristicki poredak je pod izgovorom da to cini da sacuva svoju vlast, 

cinio suprotno, rusio  je naciju i vlast i doveo da raspada zemlje i 

gubitaka njenih teritorija. Zauzvrat su se pojedinci obogatili., na stetu 

miliona ljudi i nase drzave i nasih teritorija. 

 

Budimo otvoreni, milioni ljudskih bica su ili tesko oslabljeni, ili 

fizicki, moralno i duhovno unisteni, sprovodjeno je sistematsko 

unistavanje vecine gradjana. 

 

Posle pobede opozicije septembra prosle godine, dogadjaja 5 oktobra i 

izborne pobede 23 decembra, DOS je obecavao uvek pobedu demokratije nad 

progoniteljima. Do toga jos nije doslo nazalost.DOS je prvo kazao da treba 

sacekati volju naroda, koja s desila 5 oktobra. Do prestanka bezakonja nje 

doslo.Onda je DOS kazao da sacekamo 23 decembar. A ni tada nije zavedena 

zaonitost i stavljena tacka na tiraniju. Sada DOS kaze da treba sacekati 20 

januaar kada se konstituise Skupstina i kada ce biti izabrane nove sudije. 

 

Plasimo se da se i tada nista ne uradi. 

 

Pocinioci nastavljaju da sikaniraju, uznemiravaju i prikracuju prava i 

nasih celnika i aktivista. Isto onako kao sto su cinili i pre. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava otuda inicira stvaranje  Medjunarodnog 

suda za zlocine nad civilnim stanovnistvom nase zemlje od strane prethodne 

vlasti, koja zeli da nastavi tiraniju vecine i bezakonje, da bi tako na 

stetu miliona grupa porodica carila i bogatila se. 

 

Svako ko je progonio gradjane  bez da je za to postojao opravdan razlog 
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treba da budu pozvan na odgovornost. Narocito oni koji sada nastavljaju da 

maltretiraju nas i nase saradnike. Mora se doci do izvornog mesta odakle je 

potekla naredba ,ili uputstvo da se sprovodi represija nad nama i druigim 

gradjanima. Krivci moraju biti otkriveni, privedeni pravdi, i spreceni svi 

oni koji bi da nastave naviku tiranisanja i unistavanja vecine. 

 

dr. Janko Popovic, clan Saveta 

 

 

-10 јануар 2001.године. Мира остаје да живи у Аустралији. 

 

Али ме не заборавља, нада се да ће ипак једном у скорој будућности доћи у Београд, и 

да ћемо се тада видети. Схватам да би она могла доћи у Београд само у посету, на 

кратко, а да је одлучила да тамо остане да живи заувек. То ми је ускоро и отворено 

саопштила.  

 

 

-Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html). 

 

Danas opljackana dr.Dusanka Lubaj ( tomovi 3 i 4) , lekar, clan Upravnog odbora 

Sindikata penzionera ICN"Nezavisnost" 

 

Obavesteni smo da je dr.Dusanka Lubaj, danas oko 17 casova posto je primila njenu penziju u 

Posti, Blok 45 Novi Beograd, bila  napadnuta u zgradi poste od mladica koji joj je oteo novac 

i tasnu sa cekovima i dokumentima i pobegao. Dr.Lubaj je otimacinu prijavila MUP-u Novi 

Beograd. Nedavno je provaljeno u kucu Branke Radulovic, apotekarke, takodje clanice 

Upravnog odbora ovoga Sindikata. Funkccioneri Pokreta znaju licno ove dve sindikalne 

aktivistkinje 

 

 
 

Predocavamo da se nastavljaju kradje, samo medju nasim poznanicima  se desilo u poslednje 

vreme nekoliko ovakvih otimacina, da navedemo nasa dva koaliciona partnera,  provalnu 

kradju u prostorije Konzervativne stranke i stan dr. Milana Mladenovica, Jakuba Kuburovica 

3 u Zemunu, i prostorije Srpske SvetoSavske Strankre ,Mutapova 12 ( predsednik dr.Zarko 

Gavrilovic, protojerej). Ovakvi slucajevi su ucestali. Nama se zale nasi aktivisti da im i dalje 

ulaze u stanove, smetaju u upotrebi telefona, interneta,  i na druge nacine 

 

MUP i sudovi ne reaguju.  

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Zahtevamo da se odmah preduzmu mere da pocinioci budu otkriveni i privedeni pravdi, a da 

ukoliko MUP i pravosudje nisu u stanju da obavljaju svoje zadatke, da rukovodioci podnesu 

ostavke i svoje polozaje ustupe onima, koji su  kadri da ovakve zadatke obavljaju kako treba. 

 

dr.Janko Popovic. 

 

9. јануара се Биљана Плавшић добровољно предала Хашком трибуналу. 

 

15. јануара је основана Википедија 

 

Амерички председник Бил Клинтон донео одлуку о укидању спољног зида санкција СР 

Југославији. 

 

Џорџ В. Буш наследио је Била Клинтона на месту америчког предсједника и постао 43. 

председник САД. 

 

                                                                                                       
23. јануара се догодио инцидент самоспаљивања на Тргу Тјен Амен.. 

 

25. јануара је Зоран Ђинђић ступио на положај председника Владе Србије. 

 

 

-Фебруар 2001.године. 

 

6 фебруара је  Аријел Шарон победио на изборима за израелског премијера. 

 

.         

 

 

-7 фебруар 2001.године. Први општински суд у Београду. РЕШЕЊЕ О  СМЕТАЊУ 

ПОСЕДА. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%98%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
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На први поглед, законито решење. Али касно, требало је бити донето одавно. Јер је 

Здравковић у међувремену отуђио нашу архиву, и однео је у непознатом правцу ( у 

просторије МУП –а). 

 

-  
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-  

 

12. фебруара је се свемирска летелица НЕАР Шумејкер спустила на 

површину астероида 433 Ерос и постала прва свемирска летлица која је слетела на неки 

астероид. 

 

16. фебруара се десио бомбашки напад на аутобус "Нишекспреса" код Подујева, 

погинуло је 10 Срба. 

  

 

-2000.година. Нада Црња. 

 

Нада Црња је правница у Независном синдикату, њена канцеларија је у Нушићевој 

улици. Сретао сам је и ранијих година. Нада ми је помагала у писању поднесака 

судовима.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%95%D0%90%D0%A0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/433_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Она се жалила на извесне здравствене проблеме.Тада је била бледа и измршавела.  

 

Када сам је сада видео, једва да је препознам, сва сјакти, у пуној форми. Нада је врло 

занимљива жена, и привлачна.  

 

Док је возила мала кола, која она зове таквим љупким називом`` пеглица``, испричала 

ми је да уобичајава да оде до манастира на Космају, да тамо ужива у шумском миру и 

иконама. 

 

 
 

Фебруара 2001. године, када су албански герилци започели конфликт у 

Македонији, НАТО је донео одлуку да "дозволи југословенским трупама повратак у 

копнену зону безбедности, корак по корак". Последњи корак је остао Сектор Б, где и 

оперише ОВПМБ. Савет НАТО-а је дефинитивно одлучио да дозволи повратак 

југословенским снагама на том сектору, а одлука је донета управо на врхунцу борби у 

околини Прешева. 

-18 фебруар 2001.године. Мира дочекала Нову 2001.годину у сали Заједнице Срба.  

 

Звали су је на локалну Српску радио станицу у Сиднеју, дуго је разговарала, пуна је 

утисака. Али су њене поруке све ређе, и краће. Ми се постепено удаљавамо. 

 

 

19.2.2001.године. Томислав Крсмановић: Les methodes de la guerre speciale de la 

police secrete en Serbie. 

 

COMMENT ON CAMOUFLE LES REGLEMENTS DE COMPTES POLITIQUES 

MASSIFS? 

 

 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/2001
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Les libertariens ennoncent que les libertes individuelles et les droits de l,homme et toutes les 

femmes doivent etre respectes , les libertariens veulent agir les uns envers les autres dans un 

esprit de solidarite libertarienne. Ils se levent contre toute discrimination, pour la liberte de 

pense,d,opinion et d,expression, pour la liberte de de circulation et de residence, le droit a la 

propriete, le droit de prendre part a la direction des affaires publiques dans son pays, pour les 

garanties de la vie privee, de sa famille son domicile ou sa correspondence.,. Ils oeuvrent pour   

les conditions   necessaires au libre developpement de la personalite,le droit a l,education 

libre. 

 

Ils reclament le droit a l,auto defense. 

 

Ils exigent le droit de chacun a ce que sa cause soit entendu equitablement et publiquement ,et 

s,il s,agit dans ce cas concret d,un jugement,cela doit etre par un tribunal independant et 

impartiale. 

 

Donc,entre-autres, ils plaident pour un etat de droit.  

 

La Yugoslavie Federale est un example eclatante demontrant comment ces principes 

juridiques sont baffoues dans la pratique. 

 

En Yougoslavie, ainsi qu,en Serbie  les droits de l, homme sont violes d,une maniere massif 

,systematic et flagrante.La situation se degrade ce dernier temps. 

 

Les elections n,ont rien change,elles n,ont abouti qu, a la reconduction de fidels d,ex Ligue 

communiste et Parti Radical Serb qui tiennent tous les posts cle dans tous les secteurs de la 

vie sociale, politique, economique,   etc. Les citoyens sont prives du droit sur le jugement 

juste et publique,la propriete privee est menacee massivement et quotidiennement,les 

entreprises sociales sont achetees par les nomenclaturists a des prix tres bas, les medias 

independants sont etouffes, l,Universite et les etablissements scolaire sont mis sous la tutelle 

d,organisms etatists,etc. 

 

Toujours sont tres presents, comme dans le temps de Tito, les persecutions contre un grand 

nombre des familles de la part des tenants du pouvoir.,lesquelles sont toujours sous la 

surveillance de la police secrete,ce qui rest adroitement cache,les diferents domains de leurs 

vies sont mis sous leurs controles,et souvent ils leurs imposent le veritable mourrissement 

lent.  

 

Ce qui est essentiel ici est que les reglements de comptes s,effectuent le plus souvent en 

dehors des tribunaux,et sans mentionner des raisons politiques, les etatists ont developpe toute 

une gamme des series d,instruments soit disant extra-legaux  de la repression politique dont 

l,essence consiste en a les effectuer en dehors des tribuanux et de les cacher de l,opinion 

publique .Ces instruments peuvent etre classees dans plusieurs groupes: 

-dans la profession, licenciements,chommage,la cariere,chicane au lieu de travail, salaire, etc 

-renvoit dans la retraite prematuree 

-obstacles dans les communication(telephoniques,lettres,internet) 

-persecuttions dans les etablissement scolaire et universitaires 

-la pression sur les conjoints 

-procedes des desunions de familles 

-les attaques physiques sur les lieus publiques 
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-endomagement de biens,les penetrations dans les appartments,destruction des 

meubles,demolitions de logements, 

-l,iniciation des voisins associaux 

-intimidations diferentes,pressions 

-l,usage abusif des tribunaux par les quels ils montent les proces et condemnent les persones 

indesirables a des peines de prison,ou en les internant dans les hopitaux psychiatriques contre 

l.ethique medicale 

-les factures avec les montants eleves pour l.electricite et tewlephone, 

-ili y a beaucoup de plaintes contre les assassinat non-eclaires,des accidents de circulation 

montes,viols de femmes,enpoisements,abus de la medecine dans les hopitaux. 

 

Ce qui est essentiel, il n , y a pas une procedure juridique formelel le plus souvent, le motif 

politique n,est pas mentionne, (persecutions est masquee et cachee par une autre 

explication:ce sont les criminels qui ont battu, ou volles, on a perdu emploi-car il a fait une 

atteinte a la discipline de travail, etc).Les ordrs sont donnes oralement sanas aucune trace 

ecrite de la part des agents de l,etat inconnus du public et sans la connaissance de la persone 

concernee. 

 

Ces mesures extralegales en realite substituent la peine de prison et rendent possible une 

repression tres discrete,et en meme temps tres efficasse.Car si ces repressailles sont  

convenablement combinees,avec l, intensite et d,une longue durree,peuvent etre aussi 

destructive comme le sejour dans les prisons.Don,en procedant comme cela on assure en 

meme temps,une repression masdive et efficase, sans prisonsm, en protegant la facade 

democratiqque(Les etatits locaux ce dernier temps on dit que les droits de l, homme en 

Yougoslavi sont d,un niveau europeen). 

 

En agissant comme ca etatists locaux trompent l,opuinion publique yugoslave et la 

commmunaute internationale, 

 

Il est grand temps que ces procedex subversif soient demasquees. 

 

Le Syndicat des medecins et de pharmaciens de Serbie dis recement que la medecine est 

extremment politisee.Les posts cles dans les etablissements de sante sont occuppes par les 

medecins membres du Parti socialiste et radical, qui lancent quotidiniement les chasses contre 

ceux qui ne pensent pas de la meme maniere.Beaucoup de gens ont peure d.aller dans les 

hopitaux.Etatists ont interdit la prescription de medicament d,ICN Pharmaceuticals, qui 

couvrait 60 % du marche yugoslave, afin de punir le president Milan Panic, le rival politique 

de Slobodan Milosevic. Beaucoup de gens ont  trouve la mort ce dernier temps cause da 

penuries de medicaments provoquee artificiellement par le regime sociale.  

 

 

-19.2.2001.године. POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA. 

 

     ZABRANA PREPISIVANJA LEKOVA ICN-MASOVNO       

         UGROZAVANJE ZDRAVLJA GRADJANA 

 
Administrativna zabrana prepisivanja lekova ICN,na prvi pogled moze izgledati kao politicki 

obracun vladajuce koalicije sa vlasnikom ICN i opozicionim rivalom g.Mil-anom 

Panicem.Ali jedini prakticni i krajnji rezultat ce biti  umesto potiskivanja lidera novog 

opozicionog bloka,brutalan i masovan atak na zdravlje gradjana.ICN pokriva preko 50% 
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potreba za lekovima na domacem trzistu.Ukoliko bi bolesnici bili liseni asortimana lekova 

ICN zdravlje mnogih bi bilo dovedeno u tesko iskusenje,i nastala bi pometnja i haos na trzistu 

lekova.ICN ne moze proizvoditi lekove i normalno funk-cionisati  ukoliko kupci ne placaju 

dobijene lekove,te birokratsko  opravdanje da se zabranjuje prepisivanje lekova ovog 

farmaceutskog giganta jer trazi da mu se plate prodati lekovi, nema osnova. 

 

Navodna mera da se uvoze lekovi iz inostranstva je ekonomski neopravdana  i lisena zdravog 

razuma i logike,jer bi takvi lekovi bili osetno skuplji(troskovi prevoza i  car-ine),a buduci da 

ICN  proizvodi lekove vrhunskog kvaliteta ,lekovi ICN bi bili  najce-sce kvalitetniji od 

uvoznih. 

 

Prepoznatljivo je da je na delu jos jedna besmislena i stupidna birokratska mera,Novi Zakon o 

Univerzitetu ciji autori navodno njime zele da se obracunaju sa svojim polit-ickim rivalima i 

da dovedu svoje ljude na kljucna mesta u univerzitetskoj nastavi,ce imati za posledicu gusenje 

i postepeno gasenje Univerziteta i ubrzano propadanje mn-ogih studenata i izgon kadrova i 

studenata iz zemlje,i oznacavace tendenciju ubrzan-og propadanja nacije.Slicne posledice 

,ovoga puta po zdravlje nacije moze imati zab-rana prepisivanja lekova ICN.Na delu je 

sabotaza nacionalnih interesa. 

 

Zahtevamo od nadleznih drzavnih sluzbi da odmah donesu meru ukidanja zabrane 

prepisivanja lekova ICN cime ce mnogim bolesnicima spasiti zivot i zdravlje.Osudjujemo sve 

one ostrascene pojedince i ustanove u kojima obavljaju svoje aktivnosti,da zloupotrebljavaju 

svoja ovlascenja cime nesvesno ,ili svesno,drasticno ugrozavaju zdravlje gradjana Srbije i 

Crne Gore. 

za Pokret za zastitu ljudskih prava mgr.farm Marijana Bozovic. 

 

24 фебруара je ухапшен Радомир Марковић, бивши шеф државне безбедности у Србији. 

 

27 фебруара Скупштина СРЈ је  укинула Указ о одузимању држављанства и имовине 

породици Карађорђевић из 1947. 

 

 

-Фебруар 2001.године. Томислав Крсмановић: SUBPERSONALITIES - HEALING 

OF NATIONS' SOULS 

 

1.  Introduction 

 

The mental health of individuals and nations strongly predetremines 

their fate. In order to reach a flourishing of creative potentials of 

human personalities one requires liberty. And conversely, a lack of 

liberty suppresses, splits and reduces human personality. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1947
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On this occasion I would like to explain how liberty and lack of liberty 

act upon human personality and how mental health determiness fates of 

individuals and natiuons, and to throw light on the mechanisms that make 

some peoples wage wars between them and thus live in poverty, whereas 

the others have more peace and welfare. 

 

In her work Global Balkanization that was written already in 1977, Ayn 

Rand anticipated the present-day wars in the Balkans and the world. 

According to Ayn Rand, the Balkan and other tribalisms are in a discord 

with independence and reason; they have drawn their origin from a 

distant past and are atavistic. Today, on the threshold of the 21st 

century, the peoples of the Balkans, in Africa, Ireland, Algeria and 

elsewhere are engaged in wars without any rational reasons for them. Ayn 

 

Rand recommends a psycho-analytic approach, a revealing of the atavisms 

and suppressions that have been implanted in the deep spheres of 

national personalities and their drawing out onto the surface of 

cosncience. She, therefore, speaks in favor of coming to one's senses 

rather than resorting to wars. The atavisms, the suppressions, the 

historical traumas, the myths and the archetypes - they are all parts of  

the national personalities: in fact, they are subpersonalities. 

 

Ayn Rand says that historical or some other determinisms do not exist 

but rather the people that keep creating the world. Dr. Mary Ruwart, in 

her book Healing Our World which has become a kind of international 

bestseller and which we have translated into South Slavic languages, 

says that, if we want to change the world, we must first change 

ourselves, and not other people, to become responsible for our fates. 

Ayn Rand concludes that local nationalist profiteers are abusing 

national feelings of the helpless people to gain the latters' votes. 

This was exactly what happened in the Balkans: the Balkan peoples have 

come out of the 50-year old tyranny of Communism as weakened in every 

respect and found themselves in a deep crisis of identity, which 

circumstances were abused by the profiteers to rule their people by way 

of nationalisms. 

 

The self responsibility principle is contained here in a delicate 

context because the previous rule was imposed on them - it was not their 

free choice. American sociologist Nathan Glazer said already thirty 

years ago that conveniences or inconveniences are given to people 
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automatically - with their birth in a given nation. It seems to me that 

Dr. Mary Ruwart places things to where they belong when she says, "Self 

responsibility works in both the political and personal realm. The 

exploration of this crossover would indeed create a new model of human 

kind". 

 

We have also translated another international libertarian bestseller - 

The Adventures of Jonathan Gullible by Professor Ken Scholland, as well 

as libertarian pamphlets, so all of them are now strngly influencing the 

public opinions in the Balkans. Civil options are now supported there: 

Bosnia and Herzegovina is divided into cantons after the Swiss model - 

the way that was suggested by Leon Lowy and Francess Kendall in their 

books - whereas in the Serbian entity of Bosnia and in Montenegro the 

politicians in power, as well as the opposition forces in Serbia itself, 

are favoring such options more strongly than ever. 

 

It was Ayn Rand who twenty years ago pointed towards the contradictory 

trend in Europe and the world: the global integrative changes were 

promoted at the time when new nationalisms and separatist tendencies 

were just appearing. The current wars in Europe and beyond are a 

confirmation of this message of hers. 

 

But we are also witnessing a great progress of democracy after the fall 

of Communism. Nine years thereupon we are in a unified Berlin, liberty 

succeeded. In fact the current conflicts in the Balkans and other places 

can be observed as passing events of the era of transition. It is a 

withering away of nation states - the bureaucratic dinosaurs that are 

incapable of ensuring a further growth and which are, therefore, 

crumbling. In order to preserve their positions, the endangered 

politicians are resorting to nationalisms and are producing conflicts. 

 

A German psychologist once said that psychology is universal. In his 

work The Law Frederic Bastiat said 150 years ago that the God had 

created human being and his capabilities and had placed him in the 

center of natural resources, but human being could not achieve his role 

because he was being prevented by government which was abusing laws or 

otherwise by ordinary criminals, whereby the creative development of 

individuals was being fettered. The role of personality was worked out 

by Ayn Rand more than a century later when she developed her theory of 

"sense of life": "Everyone has a subconscious view of Universe and of 

Man's place in it. It is a person's most personal, emotional response to 

existence". 

 

The contemporary man can not estimate and accomplish the "sense of life" 

and the libertarian dream of happiness if he does not possess an 

adequate mental health. 

 

The mental health of contemporary man is massively and drastically 

endangered throughout the planet. 
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2.  The conception of  SUBPERSONALITIES 

 

This mental disorder fascinates, while at the same time causes skepsis. 

It became broadly known after the films Three Faces of Eve and Sybil. 

The essential features of the illness is existence within the person of 

something like two or more distinct personalities or personality states. 

 

The MPD is, according to some estimates, present among one percent of 

the total USA population, and the figure may increase. Changes in the 

societies bring new illness cases. 

 

Professor Dr. Ralph Slavenko from Wayne State University claims that 

each of these subpersonalities can have his own name, sex, age, accent, 

tone of voice, knowledge of foreign languages, artistic talents, 

handwriting, facial expressions and even different brain waves and 

different responses to a given dose of medicine. Dr. Kampman says that 

he has been able to create under hypnosis multiple personalities in 32 

of his 75 hypnosis subjects, whereas some other scientists report that 

even normal persons have some kinds of subpersonalities, which brings 

more optimism into this, clearly still unexplored illness. 

 

The MPD is linked with the abuses in childhood that are used to avoid 

pains of experience, but is believed to be acquirable during one's life 

as the mental health deteriorates. 

 

Every person has some kind of subpersonality, or the mental drawer: 

everyone is now and then timid, feels inferior, frightened, becomes 

needlessly aggressive or obsessed with some thoughts. But still, these 

may not be subpersonalities in terms of this work. 

 

3.  How is a subpersonality created? 

 

This was duly explained by French psychiatrist Pierre Janet who lived in 

 

the second half of the last century and the first half of this century, 

and by contemporary Belgian psychologist Pierre Dacco. 

 

There are two essential factors: CIRCUMSTANCES and one's ADAPTATION to 

them. A mentally healthy person keeps reacting to everyday events, 

stresses and frustrations - the CIRCUMSTANCES - in such a way that he 

succeeds  to absorb them mentally, that is to say, to assimilate these 

events into a new common quality and, thus, to integrate them into the 

general tank of his own EGO. He does that elegantly, without fatigue, 

because he has a strong mental tension and energy, as well as capability 

 

for synthesis. Those who lack the strong mental tension and the 

capability for synthesis - which lack is a consequence of fatigue or 

illness - are not in position to assimilate and integrate these events 
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into their EGO, the events remain unintegrated outside of EGO and begin 

to lead a life of their own. That is how several mental satellites are 

formed which block the emotions, split the personality, create internal 

tensions and produce symptoms: for example, a failure in one's life. 

 

Every man has mental satellites. It is on a psychologist to discover 

them and to bring them to the personality's consciousness, to unify the 

personality. But, these are not the subpersonalities in terms of this 

presentation. 

 

The appearance of the MPD is reached when one or more of these mental 

sattelites becomes stabilized and inspired by all the greater quantums 

of emotions and energy, and all the more fulfills the person's psycho. 

And then, for some reasons, it begins to be linked to somebody else's 

personal identity. 

 

Human identity is either built from the early childhood or is crumbled, 

depending on the circumstances, heredity and other influences. A self 

concept is created from the other people's reactions, through 

comparisons with the others and according to the role played 

 

It is well known that a person can behave differently in his family, 

school, at the job, in his church, sport club or neighborhood, but 

depending on who he is talking to, his own sex, age, education, social 

status, or how he categorizes the other person (everybody has his own 

criteria). Psychosociologists have noted that some persons, depending on 

 

their mental health or some other criteria, can be, even during one and 

the same day, dominant or submissive, conformist or deviant, affiliative 

or aggressive, cooperative or aggressive, popular or unpopular, etc. 

 

The appearance of MPD might occur in the following kind of childhood 

circumstances. An intelligent girl from a family of divorced alcoholics 

lives with her mother who is not giving her an adequate upbringing, and 

she is not seeing her father. In the neighborhood she happens to be well 

accepted by her pals through a concurrence of circumstances, so she is 

happy playing with them: in the neighborhood she is a quite popular 

girl. In her school, however, where she shows to be a poor pupil from 

her first grade due to unacceptance by the school pals because of her 

parents' reputation, she feels rejected, sad, lonesome and timid. These 

two divergent processes can develop and lead to a fixation towards two 

distinct identities, which then indicates existence of a distinct 

pathology. 

 

A mentally strong and healthy personality keeps absorbing the daily 

shocks that he or she is exposed to and thus maintains an enriching 

continuity. But that personality which lacks an adequate mental health, 

by reestimating oneself in the daily living dramas, tries to maintain 

one's personal balance because the process of creating a personal 

identity is very complex and continual. Under such circumstances a 
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mental satellite might begin to separate for some reason from the 

personality's fluid and might become linked to some other identity. It 

is interesting that some passing or some more distinct symptoms of MPD 

might occur even among adults or elder persons, perhaps even daily. The 

modern man's mental health is highly endangered. Psychic shocks, abrupt 

changes, misadaptations, fatigue, illnesses - especially if they are 

combined with poverty - tend to weaken and split his personality, push 

it into apathy or depression, and weaken his mental energy. The weakened 

personality of an adult under these circumstances becomes fixed to 

another identity in its daily relations - which is a psychological 

defensive mechanism - so as to find safety, support and acceptance, and 

thus a basis for a so-so interaction is formed. A majority of such 

personality states disappears, but still some of them keep surviving 

through more intensive social association. 

 

This field, however it may be fascinating, is even more simple for 

analysis. People should be given liberty and welfare, and then they 

would develop hope. Only then would they be capable of achieving the 

libertarian dream of happiness. Ayn Rand says that liberty means mental 

health. MPD actually reduces to a research of the unliquidated 

situations and inadequate fixations, their taking out to consciousness 

and recovery of the mental and organic health. 

 

4.  Nations' subpersonalities 

 

Recently an American psychiatrist has said that we were all located in a 

 

same boat. The nations that are now passing through a transition stage 

and are knocking on the Europe's door in a rush into the era of 

capitalism, need understanding and support. 

 

One can not speak of a true self responsibility in the cases of those 

nations which have had the previous rule imposed on them - the rule that,  

made them miserable and helpless and which has continued to this day to 

plunder and mistreat them. The ruling class is still applying a 

brainwashing and is abusing their feelings to maintain that way their 

own power. 

 

As Ayn Rand says, the historical interrelationship of some Balkan 

nations is contained in the endless wars and clashes. The term 

"balkanization" does derive from such circumstances. The upbringing that 

is based on a belonging to ethnicism breaks up one's personality and 

renders poor estimates and prejudices, while pushing millions of people 

to spin around their national myths and archetypes. Similar psychologies 

are produced by other kinds of collectivisms as well, including various 

statisms and bureaucratic systems. Communism has deteriorated the 

inherited condition, has impoverished the local populations and 

furtherly confronted them. Nowadays the national myths of a great 

Serbia, great Albania, etc. are quite fashionable in the Balkans. New 

languages that are status symbols of belonging to a certain nation and 
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theories of national origins of these peoples keep sprouting. 

 

The local nationalists and their extras, in order to preserve their 

positions while exploiting the conveniences and infrastructures from the 

inherited power, are working on a discrediting of the Serbian people and 

the Serbian opposition so that they could be the only partners of the 

international community. They are falsely representing the Serbian 

people in the world, they are transforming it into a general culprit and 

a sacrificial lamb and are channeling a collective aggressiveness onto 

it. To speak of a collective responsibility of a nation means to yield 

to a crowd psychology. This is a collectivism in its darkest form. The 

truth about Serbs is different. The Serbs have have always liked the 

West and the USA, they favor joining with Europe and NATO because for 

centuries they have stood at the defending frontiers of the European 

civilizatiuon. In Serbia there has never occured any oppression or 

persecution of Jews, but rather the Serbs and the Jewish people have 

always lived in harmony and friendship. These are actual facts - the 

rest are lies. 

 

Such political career makers and extremists, who for the sake of their 

careers are pushing millions of their compatriots into sufferings, are 

equally harmful for the international community and for the world's 

peace and stability, and they cost the international community a lot. 

That is why they ought to be replaced so that the international 

community can appoint in their place moderate and balanced pragmatists. 

 

Serbs, wo have always been wise and sturdy, are nowadays a tired and 

ruined people: only five percent of them are healthy under the world 

criteria. The nation's mental health is weakened to a significant 

degree. A massive and disturbing trend of sorting the social trash of 

the previous system into groups and gangs that sometimes even gain a 

power is noted. Psychopats are a very interesting group from the present 

and local point of view. The main symptoms are impulsiveness, 

unrestrained aggression and sexuality, lack of conscience, sympathy and 

consideration for the others. While they appear to have no interest for 

affiliative relations with people, they often join the groups and 

organizations of very disturbing social influence. They can be very 

coherent in their groups, sometimes they behave with a charm and 

spontaneity so they are thus able to manipulate other people to achieve 

their ends. The persons of this kind were formed among the broken up 

families where they had not been receiving an adequate upbringing - they 

have become various delinquents, criminals and agents. Unfortunately, 

nowadays such persons often hold the positions from which they can make 

big problems for the citizens, and this just happens to be the case in 

Serbia. Serbia is nowadays a heaven for the asocial personalities. 

 

In the Balkans the previous national states are reaching their end and 

the current repitition of nationalism is only a passing stage towards 

civil societies. The world renown business strategist Kenichi Ohmae is 

right when he says that nation states are just dinosaurs waiting to die 
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and that they are not capable of ensuring a further growth. 

 

Ayn Rand says that a group of intellectuals after World War One, in 

order to stop the balkanization process, formed the former countries - 

Kingdom of Yugoslavia and Czechoslowakia. These countries were necessary 

at the time. Today these countries are no longer necessary. Therefore, 

the Balkan peoples need to be assisted in their adaptation to the new 

circumstances that have been imposed on them and which have never been 

their personal choices. 

 

The Balkan peoples should be assisted to reach dialogue and peace. In 

place of poor judgments, prejudices and conflicts they need to live in a 

cohabitation with the differences and in a search for the similarities 

that are abundant and for common interests. Instead of giving word to 

the quarrelsome politicians and warriors, an opportunity should be given 

to those that Ayn Rand suggests: anthropologists, historians, 

psychologists, sociologists - who ought to study in an objective way 

everything that burdens the mutual relations and bring that to the level 

of conscience and reveal it. Only then will a new page in their 

relations be turned. 

 

The right solution is capitalism and civil societies. The exit lies in 

the individuals, Margaret Mead would say. "Never doubt that a small 

group of thoughtful, committed persons can change the world. Indeed, it 

is the only thing that ever has happened." Our contributionin in Serbia, 

ever since the beginning of our cooperation with the ISIL in 1992, has 

been translation of the libertarian authors and the pamphlets into local 

anguages, and their promotion and spreading in the public. The 

libertarian ideas are now present in our country, we have given our 

contribution and we are ready to develop our activities even more. This 

work of mine has the same purpose. During this time of cooperation with 

the ISIL we have realized the power of truth. So, Frederic Douglas - the 

writer, orator, abolitionist and a former slave who lived between 1817 

and 1895 - has said in his lifetime, "When a great truth once gets 

abroad in the world, no power on the Earth can imprison it or prescribe 

its limits or suppress it. It is bound to go on till it becomes the 

thought of the world." Hasn't he been right? 

 

 

-28 фебруар 2001.године. Милица Јованић ( име и други сигналетички лични 

подаци измењени). 

 

Телефон је за мене чудна направа, која у моју свакодневицу понекад доноси  необичне, 

и неочекиване контакте и сусрете, који би онда кројили мој живот на свој начин и 

усмеравали га у неким новим правцима.  

 

Не волим касне телефонске позиве, од њих стрепим, они могу најавити  неку 

непријатност, или неприлику. Али ја се бавим људским правима још увек, они који су у 

невољама, умеју бити неувиђавни. Понекад би ме ноћу пробудио из сна рески звон 

телефона у мојој соби.  
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Био бих тада нерасположен, понекад нервозан, али то никада нисам показивао, увек 

бих се трудио да будем љубазан, и да до краја саслушам позног саговорника, и његову 

невољу. И да учиним нешто за њега, што могу у границама мојих скромних 

могућности. 

 

Да ли сањам, или заиста нешто бруји, подуже ми је требало да у сну схватим да то 

упорно и дуго звони телефон. Био сам забринут, ко сада звони овако у позне ноће сате, 

и зашто? Да се није нешто догодило? Погледах на сат, било је 12 часова, пола ноћи. 

Зграбих слушалицу спреман на изненађење, владам собом и трудим се да будем 

смирен. 

 

Зачух врло узбуђен, али сетан женски глас:`` Иван Прекајски ( томови 3 и 4) је на 

улици, жена  му је на превару отела стан, изнурен је, можеш ли ноћас да га примиш да 

преспава код тебе,  може да спава и у ходнику, на патосу, само да не буде напољу, пада 

киша``.  

 

То је била Милица Јованић. Она је се 80 их година, па и касније, кретала у 

дисидентским круговима и дружила се са страним новинарима и дипломатама, 

долазила је и на наше састанке. Тако смо се и упознали.  

 

`` Где је сада Иван``?, упитах је спреман да га примим ``Овде је у Земуну, на Кеју, 

близу мога стана, седимо у заклону испод дрвета на клупи, дала сам му нешто новца и 

купила сендвиче``.  

 

`` Јели би вас двоје дошли сада``? , стављам јој до знања да је проблем Ивана за ову ноћ 

разрешен. Да``, она одговори брзо, `` реци адресу, долазимо таксијем```. 

 

Одмах сам ушао у кухињу, распремио удобан кауч, ослободио га од набацаних ствари, 

простро  чист чаршав и донео ћебад. Спремих нешто за храну.  

 

Онда се упутих ка прозорима собе  зурећи нетремице у помрчину,  да видим када се 

појави такси.   

 

Потсећам се повремених дружења са Милицом, она уме бити духовита и забавна, 

сазнао сам од ње да је њена пријатељица која се презива Раичковић, иначе сестра 

шаховског велемајстора истога презимена усмерила ка мени, јер су  Милици требали 

потписи за петицију о забрани вербалног деликта:`` Иди код њега, он код куће има у 

ормару гомиле спискова са именима, бројевима личних карата, даће ти сигурно, шта да 

се батргаш по цео боговетни дан за неколико потписа, код њега одједном их добијеш 

колико хоћеш````.   

 

Милица је једно време била нераздвојна са вижљастом црнкицом Цаканом. Цакана је 

била прича за себе. Стално би левом шаком увртала око кажипрста црну локницу, као 

да намотава вуну на вретено,  а десном шаком је без престанка упорно месила громуљу 

меканог пластелина. Милица ми је весело намигнула, хође да ми дошапне да је то био 

Цаканин начин да заводи мушкарце.  
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Цакана је имала са мушкарцима велике малере. Прво јој је изненада преминуо пријатељ 

Јован, средовечни цењени архитекта, хвалила се њиме да је диван и да је озбиљан и 

привржен, била је заиста сретна са њим.  

 

Једном сам срео Цакану на Теразијама, тачно изѕмеђу Хотела Москва и америчког 

ресторана Мк Доналдс, прелазила је широку авенију Теразије на недозвољеном месту, 

појурио је дежурни саобраћајац, удаљавајући се трком ка парку испод хотела `` 

Москва``, ми махну да је следим. У парку ми се окренула тужно:`` Умро Јова 

изненада``. `` Како то видео сам вас двоје недавно на улици``?., не могу да верујем   

`` Срчка``, изусти она мирно, као да се шали..  

 

Када смрт учеста, она онда постане нешто скоро обично. Необичан закључак, тргнух се. 

Па ја сам се тако за време Другог светског рата био навикао на рат, сукобе, обрачуне, 

виђао сам годинаа лешеве које носи Дрина, колико сродника мајке је било поклано у 

Босни. Али овде на Балкану од 1992 године се људи опет кољу, гину у сукобима. Али 

не само у  ратовима, изнурени људи  деценијама комунизма и врло болне транзиције, се 

разбољевају, или превремено умиру. Мало мало па се на капији моје десетоспратнице, 

или у суседству, појаве читуље. Или неко кога сам до јуче виђао, или се дружио са 

њим, само ми јаве да је преминуо, неретеко изненада. 

 

Нисам је видео пар година, од Милице сам сазнао да се Цакана у међувремену 

забављала са мужевним планинаром  екстремних спортова, алпинистом, тај се пео на 

Мон Блан, и на врхове око Хималаја. `` Замисли, атлета, здрав ко дрен, шетала је са 

њим на Бањици испред ВМА ( Војна медицинска  академије), наиђе тајанствена жена 

сва у црном, са великим затамњеним наочарима, држала је мобилни у руци, обрати му 

се, он се тог тренутка ухвати за груди, и у року од неколико минута је издахнуо на 

њеним рукама. Нема среће са мушкарцима``. 

 

Прозоре мога стана ишараше светла, према мојој десетоспаратници се уперише у тихој 

наћи јаки фарови аутомобила, осветлише мој стан као усред дана. Кад пре стигоше?  

 

Сиђох брзо испред зграде, из таксија се извукоше Милица и Иван. Иван је у јадном 

стању, знам да се понекад храни из контејнера, спавао би понекад лети по парковима и 

катакомбама на Калимегдану, тамо где се ноћу уклоне  клошари и наркомани. Или у 

неком ћошку у стану пријатеља.  

 

Како је могао бити толико  непромишљен да проћерда раскошан родитељски стан? 

Имам  своје оправдање, то је учинио под притисцима, збрзаван и слуђиван. Толико 

људи које ја познајем, су у сличнм околностима доносили по њих чудне и ирационалне 

штетне одлуке, уништавали своје живоет и својих ближњих. 
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Упутисмо се ка степеницама, мој стан се налази на међуспрату, Иван је корачао уморно 

и полако, застајао да се одмори, цело време је мрмљао нешто себи у недра, занимљиво, 

био би повремено насмејан док ми је промрмљао, дахћући уз оних неколико степеница 

од приземља до улаза у мој стан: ``Наместила ми то полиција, то је онај агиша , знаш 

што ми је заказивао испитивања у кафани ( том 4)``. 

 

Одвео сам га у купатило да се окупа, отишао је право у кревет. Драгица и ја смо се 

повукли у собу, да поразговарамо о њему. `` Ујутру купи у апотеци и продавници 

средства за дезинфекцију, он се храни из контејнера, спава по хаусторима``. 

 

``Колико смо сви ми огугали  у овим тешким и необичним временима. Не можемо да 

помогнемо ни својим најближим, а како ће мо другима``? , размишљам гласно.  

 

Улицама иду људи и жене који причају сами са собом,  просјаци седе на тротоару, у 

гужви у аутобусу 59 се обрецну на мене снажан обријан младић спреман на кавгу: 

``Што ме гураш``? `` Извините, нисам имао намеру``. Он се одмаче од мене. А пре неки 

дан скоро из другог краја аутобуса пиљи у мене неки смушен млађи човек, скретох 

поглед, опет га погледах, он упорно гледа у моме правцу, онда ми добаци гласно 

претећи:``Што ме гледаш``. Оћутах. Али промених седиште. 

 

`` Имам пријатеља, Миму Милојевића,  који у Малом мокром лугу, тамо на крају 

Булевара револуције, на брду, има мали ранч, био сам неки дан тамо са њим, у једној 

приземној кућици сам видео кревет, чесму и тоалет, решо, има и шпорет, дрва има у 

дворишту, мислим да ће он то уступити Ивану. 

 

Милица је средњег раста, има природно врло плаву косу, и бео тен, а очи црне као гар. 

Сазнао сам да је и она преведена у пензију, рођена је 1949.године, Сремица по мајци, а 

по оцу од Книна у Хрватској. Она је дипломирани политиколог, али је радила ван 

струке у државној банци у стакластом облакодеру у центру града. Упознали смо се на 

протестним трибинама у Удружењу књижевника у Француској улици број 7. То јест са 

њом ме је упознао симпатични немачки новинар др. Томас Брај, почетком 1980-их 

година.  

 

 
 

Било јој је пријатно да са мном разговара и да будемо заједно. `` Да се  чујемо ујутру, да 

ми кажеш шта је било са Иваном``?, издиктира ми њен број телефона и емајл адресу.  

 

Касна је ноћ, нема градског превоза, позвах такси, зачас се зачу испред  зграде шкрипа 

кочница. Док смо силазили низ степенице, она се скоро спотаче, ослони се руком на 
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мене:`` А шта ти је богати са оном лепојком, што је онда дошла на састанак у твоме 

стану на Карбурми``.?  

 

Сетих се, Милица  је била присутна када сам то вече упознао Сибилу ( том 4). Ћутао 

сам.  

 

Она се насмеја гласно:`` Виђала сам вас повремено на Кеју, тамо у моме комшилуку, 

шта је са њом, нисам је видела годинама``'?.  

 

У одласку ми шапну, скоро на уво:`` Чујемо се сутра``. 

 

Иван је спавао дуго ујутру. То време сам искористио да телефонирам драгом пријатељу 

Мими Милојевићу, са њим ме је упознао Јоца Гуцић ( томови 2-4). Мима је одмах 

схватио о чему се ради, прихватио је са задовољством да му помогне , повремено ће му 

затребати да нешто поради по великом дворишту око ранча, а он и његова симпатична 

супруга Пенелопа, ће му повремено давати нешто за храну. 

 

Био сам задовољан  што сам учинио још једно добро дело, и збринуо драгог друга 

Ивана. После доручка сам му дао скромну суму новца, он ме је обрадован саслушао, 

али то његово радовање није више онако какво је било раније, он је сада изнурен, он 

нема више снаге да се обрадује, ни да се насмеши, ипак ме је гледао са захвалношћу. 

Позвао сам опет Миму, њих двојица су се договорили, и Иван је одмах кренуо ка свом 

новом пребивалишту. Дао сам му новца за превоз, и један хлеб и јогурт. 

 

Ово су мутна и тешка, апокалиптична времена. Иван има брата, ожењеног ћерком 

угледног политичара, који је био амбасадор  Југославије у Зимбабвеу. Њихови односи 

су поремећени. Колико сам ја схватио, његов брат се никад није бавио људским 

правима, иако им је отац био у комунистичком затвору због вербалног деликта, он 

никад није имао сукобе нити непријатности са властима.  

 

Иван ми се поверио да је његов брат љут на њега што је олако изгубио породични стан, 

у коме је и он имао удео, и што се завадио са властима, и тиме непромишљено довео 

себе  у неприлике. 

 

Питао сам се, да ли је Иван поступао непромишљено, или је потпуно невин? Ивана 

знам дуги низ година, он је врло образован и паметан, миран је, увек је покушавао да на 

помирљив начин разрешава неприлике са припадницима поретка. 

 

Познајем широк круг дисидената, бораца за људска права, опозиционара и бунтовника. 

Знам за многе од њих, и оне врхунске интелектуалце, како су и зашто постали опоненти 

поретку?  Скоро сви без изузетка, су ми се поверовали да су се успротивили 

тоталитарном друштвеном поретку, из потребе да га мењају, да се баве политиком. 

 

Овакве њихове исповести су за мене биле тужна прилика да из близа упознам 

несавршености људских бића. Неке од њих познајем из детињства, или из студентских 

дана, био сам сведок да би падали под удар, јер су једноставно потицали из политички 

омражених породица, они лично нису учинили поретку ништа нажао.  Покушавали би 

да се бране, неки од њих су се уписивали у Партију, да се тако избаве, било је и таквих 

који би сарађивали са полицијом. Некима је било боље, али некима није. Знам да је 
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већина од њих постала бунтовна , не да би мењали друштво на боље, не да би се бавили 

полиитиком, него да би се бранили. 

 

А сада се декларишу, да су постали опозиција да измене друштво. И дубоко су убећени 

да је тако.   

 

Људи нису довољно свесни својих мотива и своје потсвести. То знам из мога 

професионалног искуства са истраживањима мотива купаца, они би радије куповали 

неку марку од неке друге, али нису могли прецизно да објасне зашто. 

 

Слушао сам такве изјаве не само од оних мање образованих и просвећених људи, него  

и од појединих врхунских интелектуалаца, академика, професора универзитета, 

доктора наука. Увек бих се чудио: Зар је могуће да у толикој мери не разумеју сами 

себе? 

 

Човек је несавршено биће!. 

 

Одувек истичем: постао сам борац за људска права ( опозиција) , не да бих се бавио 

политиком и мењао друштво набоље, него искључиво да бих се бранио.  Уз напомениу: 

моја борба се стицајем околности, временом деформисала у ширу опозициону 

делатност 

 

--Фебруар 2001.године. DRZAVNA ZAPLENA ICN-VISESTRUKO I DRASTICNO 

KRSENJE ZAKONA I  LJUDSKIH  PRAVA. 
 

 
 

Invazija i zaplena  ICN  od strane zvanicnog poretka,  oznacava drasticno i visestruko krsenje 

zakona i nacela ljudskih prava, i kao takva verno otslikava krajnje tesko stanje institucija 

pravne drzave.u nasoj zemlji. 

 

To je  pre svega nezakonita otimacina tudje imovine i drasticno krsenje osnovnog ljudskog 

prava na privatnu svojinu. 

 

Ovakav postupak poretka  koji nije zasnovan na sudskoj odluci, nego arbitranom resenju 

Zavoda za zdravstveno osiguranje, koji je sustinski  van odredbi Ugovora o transformaciji 

,oznacava povredu prava na pravican sudski postupak. 

 

Brutalno su povredjena prava iz radnog odnosa nekoliko hiljada zaposlenih ICN, koji su bez 

svoje krivice, i bez legalne i legitimne odluke rukovodstva firme ciji su zaposleni, ostali bez 

zaposlenja,  plata, urozena su njihova prava kao akcionara (akcije i dividende), kao 

penzionera koji dobijaju svakog meseca ICN penziju od 100 DEM, kao sudeonika u sudskim 

postupcima u vezi stanova, i drugih pitanja iz radnog odnosa. Drasticno je povredjeno pravo 
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na jednakost pri zaposljavanju jer je novo rukovodstvo zavelo podelu na PODOBNE i 

NEPODOBNE. 

 

Proizvoljno i nepotrebno privodjenje vise rukovodioca ICN u prostorije MUP-a nije nista 

drugo do samovoljno pritvaranje i zadrzavanje u zatvoru,  odnosenje spisa, 

dokumentacije.,zastrasivanja zaposlenih oznacavaju   neprimerenu i preteranu upotrebu sile 

ovom prilikom. 

 

Pretresi prostorija, neovlasceni ulasci u tudje stambene jedinice i radne prostorije, 

iskljucivanje mobilnih telefona, zadrzavanje prepiske, poruka,  nezakonit uvid u tudje spise, 

licne predmete, povrede ugleda pojedinih rukovodioca ICN,  pritisci na zaposlene da potpisu 

izjave o lojalnosti novom rukovodstvu , ili da osude ICN,  su atak na licni integritet i 

privatnost,  na  pravo ubedjenja i opredeljenja, proizvoljno mesanje u tudji licni i privatni 

zivot, stan,prepisku, napadi na cast i ugled. 

 

Opstrukcija i rasterivanje lojalnih zaposlenih je onemogucavanje slobode mirnog okupljanja 

zaposlenih koji su povrh svega dosli  na kapije svoga legalnog preduzeca. 

 

Na delu je i diskriminacija zasnovana na ubedjenju i drustveno-politickom polozaju. 

 

Ovakvim postupkom se ugrozava pravo gradjana da promene vladu, jer je jedan od motiva 

ove otimacine ,pored zaplene tudje imovine i rasprodaje lekova  ICN,  bio i kazna Milana 

Panica,  politickog rivala i njegovo slabljenje  kao lidera Saveza za promene koji bi trebao bez 

teskoca da pobedi na sledecim izborima. 

 

Ugrozena je i sloboda kretanja u zemlji i inostranstvu jer je g.Panicu bilo diskretno zapreceno 

da ce biti uhapsen ako dodje u zemlju. 

 

Ova afera se negativno odrazila i na odnose u federaciji, Crna Gora i Srbija imaju svoje 

pogone ICN i Crna Gora podrzava ICN. I na politicki polozaj SRJ jer se upfavo desila u 

vreme razgovora u Rambujeu. 

 

Vecina medija, sem nezavisnih, odbija da objektivno i celovito informise javnost o ovoj 

"privatizaciji" ICN od strane drzave.,te je tako ugrozena sloboda informisanja. 

 

Vec mesecima drzava zabranjujuci lekarima da prepisuju lekove ICN i nezakonito 

prisvajajajuci sredstva i imovinu ICN, masovno i drasticno ugrozava zdravlje gradjana jer ih 

tako lisava prava da dobiju neophodne lekove, i to besplatno, na recept. 

 

I ovaj dogadjaj kao i Kosovo, i fabrikovanje laznih neprijatelja i stranih placenika poredak 

koristi da stvara lose procene, da sprovodi politicku homogenizaciji i sebe predstavlja za 

zastitnika, i da svoje geo-politicke gubitke ukriva "osvajanjem americke kompanije". 

 

 

-Фебруар 2001.године. KULTURA DIJALOGA 

 

Predocavamo da oni ucesnici u diskusiji koji vredjaju sagovornika, time pokazuju da nemaju 

sta da kazu, priznaju kapitulaciju, ili su pak zlonamerni i zele da ovu tribinu degradiraju i 

unesu duh sarlatanstva i svadja. Zele na taj nacin da se dodvoruju na stetu svoga naroda, a 

zarad svojih kratkovidih i kratkotrajnih interesa. Zavrsice kao i svi drugi kapoi, na djubristu 
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baceni sa velike visine iscedjeni limunovi. To je uvek sudbina  onih koji zele da prave karijeru 

na suzama i krvi svoga naroda. 

 

 Nama je danas vise nego li ikada potreban dijalog i angazovanje svih nasih intelektualnih 

potencijala, kako onih u zemlji, tako  i u Dijaspori  da svi zajedno tragamo za putevima 

izlaska iz krize. 

 

Predocavamo  da postoji jedan preduslov da u tome uspemo. Moramo negovati 

kulturu dijaloga. Sto podrazumeva uvazavanje sagovornika, ne sme se niko 

vredjati, ne treba upotrebljavti preostre reci, siriti netolerancija 

,mrznja, stavove argumentovati cinjenicama. 

 
Danas nam je najpotrebnija sloga, prastanje, razumevanje, tolerancija, 

jedinstvo. Sto ove zahteve nismo postovali mi smo i zapali u sadasnju 

krizu, Nazalost,postoje pojedinci i snage koje zele da nastave po 

starom, da sire zavade,s vadje, da favorizuju impulsivne i destruktivne 

osobe cime zele da onemoguce nacionalno okupljanje .Pogledajmo pojedine 

diksusione grupe u zemlji i na prostoru Balkana, one su obezvredjene 

emotivnim i svadljivim istupima, uvredama.neznalica, ili provokatora. 

 

Predocavamo da je kontraproduktivno negativno kvalifikovati bilo koji 

deo  Srpstva, Srbijance, Vojvodjane, Crnogorce, ako bilo koga od njih 

uvredimo, ili nipodostavamo,stvoricemo zarista omraza i netrpeljivosti. 

Izbegavajmo emocije i kada se radi o kritici sadasnje vlasti, i oni 

imaju svoju istinu , ni njima nije lako. Izbegavajmo preostre rasprave 

ui okviru opozicije, time cemo samo stvarati nove tenzije, onda kada nam 

je najpotrebnija sloga i trezveno razmisljanje. .Narocito se cuvajmo 

svadjalica, koje su spremne da preostro istupe, da nekoga napadnu, 

uvrede,nama danas nisu potrebni piromani  nego vatrogasci. Znamo vrlo 

dobro razbijacko delovanje svadjalica, koje su razbijale opoziciju, a 

bile su zloupotrebljavane od titoista jos od 1945 godine. 

 

Pozivamo na dijalog, uzajamno uvazavanj sagovornika i tudjih misljenja, 

izmenu msili na bazi cinjenica i orijentisanu na iznalazenju pravih 

resenja. Shvatimo da je izlaz u  slozi i prijateljstvu. A ne u 

inisistiranju na razlikama i sterilnim raspravama. 

 

 

 

.Фебруар 2001.године. STA CINITI? 
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Stanje u nasoj zemlji je krajnje slozeno i tesko. Narod uvidja da smo izgubili teritorije i 

ratove, Krajinu, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo,da moze doci do otcepljenja Crne Gore a 

zatim i Sandzaka i Vojvodine, ili cak do gradjanskog rata .Vecina je gurnuta u bedu i 

propadanje, strah i  apatiju ili beznadje, bez zastite i adekvatne podrske sa bilo koje strane, u 

lagano umiranje. Rasireno je saznanje da se iza projekta prethodnog samoupravnog drustva 

krila prevara koja je imala za cilj sadasnji ishod.  

 

Ono sto nedostaje je razumevanje uzroka sadasnje krize. Vladaju  konfuzija. i lose procene 

.Otuda se javlja potreba da se kaze nesto o uzrocima krize. Sadasnja kriza bi se mogla, po 

meni, svesti na nekoliko rezimea-zakljucaka: 

 

1.Mi smo nacija kojoj preti izumiranje 

2.Mi smo gubitnici. Na pragu 21 veka se nalazimo u grupi zemalja koje bi u sledecem veku 

mogle biti roblje razvijenog sveta. 

3.Nacija, ukljucujuci i koaliciju na vlasti i opoziciju, se jos nije dovoljno osvestila od 

poluvekovne politicke ostrascenosti i medjusobnih sumnjicenja i obracuna, i ne shvata da smo 

svi ugrozeni bez razlike 

4. Mi se nalazimo u ulozi gubitnika ne zbog neke nase krivice, ili nesposobnosti,  nego igrom 

slucaja i istorijskih, geo-politickih i nekih drugih koincidencija. 

5.Neophodna je hitna akcija izlaska iz krize i spasa nacije i drzave.Jos nije kasno, ako se 

organizujemo kako treba, sanse za izlazak iz krize su realne. 

6.Nedostaje analiza uzroka i dijagnoza krize, jer bez poznavanja uzroka, ne mogu se isti 

otkloniti, i napraviti plan mera ozdravljenja. Za vreme poluvekovne vladavine prethodnog 

sistema postojala ja lakirovka (ulepsavanje),.oni koji su govorili istinu su bili proganjani ili 

proglasavani za mesije.Primat je davan tehnickim naukama a na stetu drustvenih nauka. Dok 

je kriza uzimala maha, i greske takodje, to se nije znalo dovoljno i na pravi nacin. Otuda nisu 

greske ispravljane i sve vise su uzimale maha.Rezultat je poznat, raspad zemlje, ratovi, gubici 

teritorija, siromastvo, sankcije, bezakonje i satiranje gradjana. 

 

 Za to vreme su razvijene zemlje maksimalno ulagale u nauku, ukljucujuci i analize drustva, 

kapitalne pa i ona najmanje znacajne odluke, su donosene od strane eksperata razlicitih 

naucnih disciplina, na bazi istrazivanja i cinjenica. A kod nas je carevao voluntarizam i 

mediokriteti, sputavanja sposobnih, hajke, sumnjicenja, politiziranja.Pobeda je morala biti 

njihova. 

 

Danas se ranije greske ponavljaju jos masovnije i drasticnije,stanje u drustvu na svim nivoima 

se pogorsalo. Danas su drzavnicke odluke na svim nivoima jos manje kvalitetne nego li u 

prethodnom samoupravnom periodu. Donosioci odluka su oni koji krse zakon, koji povrh 
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svega nemaju osnovne licne sposobnosti za takve zadatke, negativna selekcija nasledjena iz 

prethodnog perioda je sada mnogo prisutnija nego ranije. Eksperti i naucnici su prakticno 

iskjuceni i gurani na margine dogadjaja.Svi vidimo pogubne posledice. Jos postoje tabu teme 

o skrivene oblasti drustva.  

 

7.Nema pravog plana mera jer bez dijagnoze se ne moze prepisivati terapija. I opozicija i 

koalicija na vlasti se nalaze zateceni, zbunjeni, u magli, nedostaje emotivna i vremenska 

distanca da se sagleda sustina,nisu izvucene pouke iz ranijih propusta. 

 

8.Nacija se nalazi u vrsti nemoci da razresi na jedan racionalan nacin nagomilane probleme.A 

sto je posledica nespremnosti, inercije, navika, zbunjenosti. straha, nesposobvnosti da se 

prilagodjava brzim promenama,podeljenosti, na delu je snemocalost nacije decenijskim 

raubovanjem gurnute u duboku krizu identiteta. Nacije koja je pod sankcijama ,u izolaciji i 

posle 77 dana bombardovanja, koja je gurana protiv medjunarodne zajednice gde je uvek 

zelela da ima svoje mesto, podeljena, opljackana i tiranisana.Srbi zbog ovakvog stanja nisu u 

mogucnosti da pomire svoje tradicionalne osobenosti sa zahtevima moderne epohe i da kroce 

snazno napred u krug naprednih nacija i drzava. koje u prvi plan isticu metodicnost, 

racionalnost  brzinu resavanja problema. 

 

9.Jedan od sustinskih razloga nemoci nacije su  ZAVADA, LOSE PROCENE, 

OSTRASCENOST I NETOLERANCIJA prema drugacijim.Umesto prosudjivanja prisutna  

su  presudjivanja.  Umesto da se osveste ofd poluvekovne zavade ,od teskih trauma nastalih 

od 1990 godine, posle bombardovanja ,ostrascenosti ne jenjavaju. Drustvenom scenom 

defiluju intriganti, sejaci zavada i losih procena, ekstremisti koji potiskuju pragmaticare. 

 

10.Sustinski zahtevi  ovoga momenta su SLOGA,POMIRENJE, SARADNJA,umesto toga 

maha uzimaju asocijalni postupci i na povrsinu izbijaju i dobijaju uticaj asocijalne,ili cak i 

delikventne osobe. Opozicija koju sacinjavaju istinski sinovi naseg naroda, vrhunski 

intelektualci i patriote, nazalost u prilicnoj meri nije u stanju da izbegne zamke zavada i losih 

procena, opozicija je vrlo heterogena, povrh svega usplahirena i nategnutih nerava sto je 

normalno znajuci uslove zivota  i prepreke vlasti, te tako neretko postaje plen reziranih zavada 

skrivenih centara moci. To se videlo na nedavnom mitingu u Beogradu. Kada se radi o 

Prelaznoj vladi eksperata(koja je potrebna ali treba da prodje demokratsku proceduru) postoje 

oprecni stavovi, predrasude, slicno je i o pitanju datuma izbora.i kada se radi o mnogim 

drugim stvarima. Opozicija ukoliko ne prevazidje ove manjkavosti ce izgubiti i sledece izbore 

.Na njoj je istorijska odgovornost za sudbinu nacije. 

 

11. Potrebni su demokratski izbori, potrebna je smena vlasti, oni koji su bili na vlasti tolike 

godine, treba da budu zamenjeni drugima koji treba da izvedu naciju iz krize. Smena mora biti 

legalna na legalnim izborima, jer svi dosadasnji izbori su bili lazirani. Koalicija na vlasti bi 

htela izbore sto pre jer se uzda da je opozicija slaba i neslozna i da nece biti u stanju da 

kontrolise izbore, da je slaba i nespremna. A koalicija pak na vlasti je opremljena, ima malo 

pristalica ali su ekonomski jaki i dobro organizovani, motivisani,i maju medija,policiju, 

vojsku, apartcike, nadaju se da ce lazirati opet, i da ce izbornim koalicijama uspeti da 

sacuvaju vlast. 

 

Izbori su potrebni ali pod uslovom: 

-da izborna kampanja bude najmanje 3 meseca 

-da medija budu otvorena za sve 

-da bude efikasna kontrola izbora od strane medjunarodne zajednice 
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-da se omoguci svima pod ravnopravnim uslovima ucestvovanje na izborima sto dosada nije 

bio slucaj jer su mnogi pojedinci i stranke bili onemoguceni 

 

Koalicija na vlasti treba da shvati  da je i njima u interesu da se omoguci demokratska smena 

vlasti i da narodu pravo da izabere vladu po zelji. A oni posle neka budu u opoziciji. Vrlo je 

stetno i kontraproduktivno prizivati revansizme i pretiti Hagom, jer onda to gura stranku na 

vlasti u ocajnicku odbranu pozicija. 

 

Na kraju i koalicija na vlasti ima svoju istinu, tacno je da su se pojedinci obogatili, ali nije sve 

u novcu, mnogi od njih su takodje u vrlo teskoj situaciji. 

 

12.Sada se uvidja da su prethodna laziranja izbora bila istorijska pogreska, na stetu naroda, 

opozicije i vlasti, da toga nije bilo verovatno bi bilo manje ratova, zrtava,stradanja, i gubitaka 

nasih teritorija, sadasnja nasa drzava bi bila veca i jaca .Izvucimo pouke iz proslosti, sprecimo 

novo moguce laziranje izbora. 

 

13.Sukob na relaciji EKSTREMISTI-PRAGMATICARI. Prepoznatl;jivo je da je glavni uzrok 

krize ektremisticko delovanje pojedinaca i struktura na vlasti. jasno je da su odluke bile 

pregrejane, da su postupci uticajnih pojedinaca povremeno liseni racionalnosti, da cesto 

prevagu odnose emocije,sujete, nasilje, mrznja, hajke na lazne neprijatelje,  jasno je da smo 

zbog njih dovedeni u krizu. radi se o odgovarajucim psihologijama, moralnom profilu, 

sistemu vrednosti,u cemu se moze videti najveca prepreka izalsku iz krize. Nasuprot njih su 

opozicionari i vanstranacke licnosti ,SPC, SANU, Univerzitet, Dinastija Kardjordjevic, Srbi u 

Dijaspori i mnogi drugi .koji zagovaraju odmerenost i pragmatizam.Od 1945 prevagu su 

odnosile impulsivne osobe , ekstremni i ili cak ekscentricni koncepti, nabujale intelektualne 

snage ne prihvataju dalje ovakve postupke i licnosti kao stetocinske. Na delu je sukob od 

istorijskog znacaja, i ukoliko prevag u ne odnesu pragmaticari, zapascemo u nova propadanja 

i sunovrati 

 

14. Snage iz senke i mraka, u kojima ton daju ekstremisti ,iz senke nastavljaju da 

demontsriraju zelju da drustvom upravljaju na dugme kao i ranije, sto vise nije moguce. Da 

seju lose procene, da sve zavadjaju. cuvaju svoje privilegije, stecene navike, zele da vladaju 

kao i ranije, a vremena su se promenila.Usled cega nastaju tenzije i konflikti. Ove snage 

mraka zele da nastave vladanje konceptom DRZAVNIH NEPRIJATELJA, zavadama regija, 

politickih tendencija, sto gore to bolje-to je njihova deviza. 

 

15.Izlaz iz tunela- UJEDINITI SE PROTIV SNAGA MRAKA. Treba pozvati sve na 

ujedinjenje-opoziciju medjusobno, koaliciju na vlasti, strukture aparata, sve drustvene 

subjekte, ukljucujuci i dijasporu, svi treba da se udruze u borbi za promene i spas nacije i 

drzave.Vodimo presudnu bitku za spas nacije.Treba etiketirati i privesti pravdi 

NEPRIJATELJE. To su upravo oni koji seju sumnjicenja, zavade, pozivaju na obracune, krse 

zakon, kradu,pljackaju, ponasaju se stetocinski. I zloupotrebljavaju SPS i JUL kao sto su 

zloupotrebljavali SKJ, sutra bi hteli da se ukrivaju iza neke opozicione stranke. Ako im to 

uspe, nema nam boljitka. Ove snage seju tenzije na relaciji Srbija Crna Gora, medju 

politickkm strankama, zavadjaju gradjane na razlicitim nivoima i podsticu asocijalne 

postupke..podsticu narod protiv medjunarodne zajednice. 

 

Setimo se one narodne price o ocu i sedam sinova.i sedam prutova. 
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Nas spas je u slozi i jedinstvu. I otporu ekstremistima koji zarad svojih licnih interesa guraju 

milione u stradanje i propadanje. Zamenimo erkstremiste pragmaticarima.Priblizimo se 

DONOSIOCIMA ODLUKA(DECISION MAKING) i zamenimo one kojima je odzvonio 

istorijski sat.  

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava( http;//solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Subota, 24.2.2001 godine 

DNEVNI BILTEN LJUDSKIH PRAVA 

 

1.Jezdimir Vasiljevic u zatvoru. 

 

Po dolasku u zemlju Jezdimir Vasiljevic, vlasnik banke JUGOSkandik, je pritvoren radi 

istrage. Od vise stotina hiljada deviznih stedisa drzava i neke druge banke su nezakonito 

prisvojile nekoliko milijardi nemackih maraka. Pokret za zastitu ljudskih prava je u zajednici 

sa SVO( Srpska vanparlamentarna opozivcija) jos 1992 godine stavio na dnevni red ovo 

pitanje i organizovao seriju mitinga na Trgu republike u Beogradu. 

 

Istraga je potrebna da se dodje do cinjen icnih podataka.Ko je opljackao devizne stedise? 

Drzava? ili enko drugi? Gde su pare? Zasta su potrosene? Od koga? 

 

2. Jug Srbije 

 

NATO je prihvati drzavni plan od sedam tacaka.Lideri Albanaca predlazu povlacenje 

Pristinskog korpusa VJ i policije. Ali ne pominju da je albanski terorizam poceo jos godinu 

dana pre toga na jugu Srbije. 

 

Problem Juga Srbije je nastao jos paralelno sa problemom Kosova za sta je kriva prethodna 

vlast koja nije imala mudrosti da razresi ova pitanja. 

 

3.Rusija zahteva ukidanje Haskog tribunala. 

 

Smatramo da je Haski tribunal potreban, pod uslovom da tamo  stignu svi krvci. A ne samo 

sitna riba,. 

i  Srbi. Ispada da nikome nije stalo do pravde, nego da postyoji jedan tribunal da bi se neko( 

nevin) osudio i da se tako smire strasti  da neko zadovoljenje zrtvama i njihovim porodicama. 

 

Smatramo da Haski sud ne treba ukinuti, nego ga uciniti objektivnim i snaznijim. 

 

Ujedno smatramo da bi bilo vrlo korisno da se osnuje Medjunarod ni suda za mirnodoipske 

zlocine, nad ljudima u pojedinim zemljama gde se krse prava, van rata, u vreme mira. 

 

4.Odnosi sa Rusijom. 

 

Dobicemo vise gasa, i razvicemo bolju ekonomsku saradnju sa Rusijom. To su prakticni i 

moguci dometi nase politike u odnosu na Rusiju. 

 

5.Strajkovi prosvetara. 
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Srbijom se sire strajkovi prosvetnih radnika koj traze vece plate, koje su mizerne. 

 

6.Nezaposlenost u Srbiji 

 

Prema nekim zvanicnim izvorima nezaposlenost u Srbiji iznosi oko 27 %.Postoje razlicite 

brojke, ali se smatra da smo mi u vrhu nezaposlenosti , i to ne samo u Evropi. I ono sto radi ne 

prima plate erdovno, a i sto primi je mizerno. Proizvodni kapaciteti su zastareli, neiskorisceni, 

absentizmi, nema sirovina, kapitala, privreda je dovedena u tekso stanje. sto je posledica pola 

veka loseg privredjivanja, i 10 godina rusilastva. 

 

Rezimska i autenticna opozicija 

 

 
 

Pozivamo sve nase simpatizere i clanstvo da izadju na sledece izbore  24 septembra i daju 

svoj glas za DOS( Demokratsku opoziciju Srbije) i za njenog kandidata Vojislava Kostunicu. 

Potrebno je da izadju svi jer se sudbina ovih izbora resava pre svega na tzv. neodlucnima i 

abstinentima. To su skoro stopostotno oni koji su za opoziciju ali su na neki nacin izgubili 

elan zbog dobro  poznatih razloga od 1990 godine do danas 

 

Sada je stanje drugacije, ukoliko izadju i glasaju za opoziciju ona ce pobediti. 

 

Ovo nije vreme za rasprave i prebacivanja, ali treba izneti neke stvari na videlo, istina ne sme 

da smeta. Niti da slabi koheziju glasaca opozicije.Ovo sto cemo izneti dalje o kvalitetu 

opozicije i opozicionara nema za cilj kritiku radi kritike, da vredja ili da slabi opoziciju. Ne, 

mi samo zelimo da se stvari razjasne. A tako ce opozicija biti snaznija. 

 

Zelimo da kazemo da je sadasnja opoziciona panorama vise odraz selektivnosti poretka i 

svakojakih faktora i donatora u zemlji i van nje, nego li stvarnog odnosa opozicionih snaga. Iz 

opozicione utakmice na pocetku su nepravicno iskljuceni ravnogorci, radikali, pojedine 

demokrate, i mnogi autenticni opozicionari, licnosti i stranke, medju njima i nas Pokret za 

zastitu ljudskih prava. 

 

Nasa opozicija( mislimo na lidere opozicionh stranaka) je listom sastavljena od  sve samih 

bivsih funkcionera i privilegovanih kadrova bivse SFRJ i titoizma. Ovo govoreci mi ne 

zelimo da ih kritikujemo, niti cak da im prebacujemo tu cinjenicu. Svako ima pravo da 

promeni svoja politicka ubedjenja i opredeljenja. To su bili ponekad mladi ljudi, omladinci, 

uvideli su svoje zablude i distancirali se od totalitarne ideologije i poceli da je kritikuju. 

Ovakva sema i logika su sasvim na mestu i mi im nista ne prebacujemo. 

 

Ali se postavljaju druga pitanja?  Zasto samo bivsi privilegovani  komunisticki kadrovi imaju 

zeleno svetlo da se bave politikom i da budu opozicija? U prethodnoj SFRJ je bilo samo 10 % 

clanova SKJ( medju odraslima 20%), zasto je ogromna vecina koji nisu bili clanovi SKJ 

iskljucena i nema pravo da bude lider neke uspele opozicione sranke? Zasto Zapad podrzava 
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takodje bivse funkcionere SFRJ koji su svi bili zatrovani neprijatelji Zapada i NATO( na 

recima), a ne podrzava onu opoziciju koja nikad nije bila u establismentu?  

 

Ne zelimo nikoga da prozivimo, svako ima svoju istinu, ali npr. nasu stranku i njene 

funkcionere su prozivali ( ili cak i progonili ) neki sadasnji celnici opozicije u Srbiji i Crnoj 

Gori. Ali i pojedini lideri sadasnjih drzava nastalih iz sastava bivse SFRJ .Oni su nam stavljali 

na teret da smo"upregnuti u kola anti-jugoslovenske propagande""razbijaci 

Jugoslavije""agenti stranih obavestajnih sluzbi, Nato:, itd. 

 

Pogledajmo sada ko je ko i sta je ko? Oni su razbili SFRJ i uveli su svoje zemlje u NATO 

pakt. A mi smo i dalje ovde skromni gradjani,socijalni slucajevi, na margini, izlozeni teskim 

progonima i nasi srodnici. Znaci oni su nas kvalifikovali za svoje greske. Da li su onda radili 

za Nato? Ili su se kasnije promenili, nije ni bitno. Bitno je da se vidi da smo mi bili posteni 

patrioti, a oni to nisu.Oni su sada bogati i mocni. A ovde su nas progonili, i sada to nastavljaju 

da rade njihove bivse kolege  koje nas optuzuju za iste nepostojece grehe. Ubedjeni smo da ce 

vrlo brzo vecina danasnjih rezimlija koje na recima ostro napadaju NATo iZapad , i nas same, 

se preobratiti kao ranije njihove kolege, u ponizne vazale NATo i Zapada. 

 

Zahtevamo od njih da prestanu da nas progone. I da prestanu da obmanjuju VJ i MUP, 

drzavnu upravu o nama. 

 

Ubedejni smo da ce oni pokusati sutra kada predju u NATO i Zapad pokusavati da nas  dalje 

progone( jer njima trebaju neprijatelji) i da nas onda predstavljaju lazno za"Srbe, smetnju 

NATO" i td. Sto vec neki od njih cine preko svojih veza van zemlje. 

 

Sada su lideri pojedinih opoozicionih stranaka bivsi anti-zapadni politicari koji sada opstaju 

na parama koje primaju do Zapada.A oni su nas ranije optuzivali da smo mi strani placenici. 

A mi nikada i danas nista ne primamo od Zapada, bez prostorija smo, resoursa, infrastrukture, 

i u isto vreme radimo da pomazemo zrtve bezakonja. 

 

Zasto Zapad nas ne pomaze? Nazalost, ovde je podsticana negativna selekcija na svim 

nivoima pa i kada se radi o liderstvu opozicije.Pomazuci mlaku opoziciju se konzervise 

S.Milosevic koj je u funkciji svetskih mocnika. Mi bi uneli svezu krv. Ucestvovali smo na 

svim izborima i npr. 1992 godine od 108 ucesnika bili 14 , dobili vise glasova od Gradjanskog 

saveza, skoro isto  kao JUL, bez dinara, prostorija, infrastrukture, resoursa, diskriminisani, 

proganjani. Otvoreno  kazemo, da smo dobili 1.000 deo sredstava od onih koje  je imao 

Gradjanski savez imali bi 12 puta vise poslanika od njih, ,a da smo dobili 10.000 onoga sto je 

imao JUL dobili bi 4 vise poslanika,  a da smo dobili 100 deo sto je dobila DS ili DSS imali bi 

6 puta vise poslanika.od njih zajedno. 

 

Na ovim izborima po prvi put necemo ucestvovati jer ne zelimo da smetamo DOS i zato jer 

nemamo nikakva sredstva. Niko  nas ne podrzava. Mi smo bez dinara, aktivisti socijalni 

slucajevi. A nas poredak proglasava za strane placenike. A bivse rezmlije, generali, ministri, 

itd.sada opozicionari imaju novac od Zapada i njih niko ne progoni ,. 

 

Ovo je nasa nacionalna sramota, ponizenje.Mi smo kao nacija intelektualno obezvredjeni, 

nama se sve moze servirati, da je 1+1=3, svi ce to prihvatiti. 

 

Mi to ne prihvatamo. Pozivamo lidere opozicije da se sloze i ujedine, i da omoguce da svi 

ucestvuju ravnopravno na izborima, ne samo bivsi komnisti. Tek tada ce opozicija pobediti. 
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Pozivamo vlast da prestane da nas progoni i nase srodnike jer smo mi posteni patrioti. Neka 

ne dozvole da ih obmanjuju  prevaranti . 

 

26. фебруарa je preminuo Драгослав Аврамовић, српски економиста и гувернер. 

(* 1919.) 

 

 

 

 

- Prvi opstinski sud u Beogradu                                                                                                  

VII.P.176/2001 

11.000- Beograd 

Slobodana Penezica Krcuna 17 A 

 

Tuzilac: Krsmanovic Tomislav, ul.Stanka Paunovica 70, 11090, Beograd 

 

Tuzeni: 1.Republika Srbija,Beograd 

             2.Drzava SRJ, Beograd 

 

TUZBA ZA NAKNDADU STETE. DOPUNA PODNESKA TUZIOCA od  22.2.2001 godine 

 

Napominjem da za period u vreme sluzenja vojne obaze u Kraljevu 1963-1964, i radnog 

odnosa u Seme, Beograd od 1964 do 1965 godine nemam dovoiljno dokumenata, sto se moze 

dobiti podataka su iz arhive Ministarstva odbrane i Seme, Admirala Geprata broj 10, u 

Beogradu. Kada se radi o periodu od 1971 do 1975 godije postoji detaljnija dokumentacija u 

nasoj arhivi koju je zaoplenio Dragan Zdravkovic marta 2000 godine, sto je predmet 

posebnog  sudskog postupka, i cim nam  bude vracena ova oduzeta dokumentacija 

dostavicemo dodatne dokumente. 

 

 1. Zrtva  zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe. 

 

Ja sam od  23  juna 1975 godine do danas zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe sto 

se sastojalo u neindiciranom,i pravno neosnovanom i sa tacke gledista medicine i psihijatrije 

,povrh svega  nasilnom smestaju u psihijatrijske bolnice "Guberevac" i "Laza Lazarevic" u 

Beogradu, gde sam bio mucen neindiciranom farmakologijom, injekcijama, grubim odnosom 

osoblja, kojom prilikom mi je izdata netacna psihijatrijska dijagnoza ( koja je takodje bila 

izdata 1973 godine do strane psihijatara Zavoda za mentalno zdravlje dr..Sedmaka i 

Damnjanovica), koja je zatim obznanjena u mome okruzenju, u radnim organizacijama gde 

sam kasnije bio zaposlen, saopstena je mojoj bivsoj supruzi, srodnicima, poznanicima, 

izrecena je javno preko TV i sredstva masovnog informisanja, cime su meni nanete 

neprocenjive stete zdravlju, ugledu, karijeri, porodici i braku i ugledu u javnosti. Ova 

dijagnoza je bila zloupotrebljena da ja budem etiketiran kao dusevni bolesnik oboleo od 

neizlecive dusevne bolesti paranoidna sizofrenija.,da bih tako bio ostecen zdravstveno, 

torturisan, iskljucen kao borac za ljudska prava i da bi mi bile nanete brojne stete u raznim 

oblastima moga zivota i egzistencije. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1919
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Potsecam na reci ruskog nobelovca Solzenjicina izrecene 1970 godine:" Nasilan smestaj 

politickih krivaca po kazni u ludnice  je vrsta gasne komore, cak svirepije od toga,  to nasilje 

nikada nece biti zaboravljeno, vise od toga, zlocin protiv covecanstva i covecnosti  , duhovno 

ubistvo, i da svi oni koji su u to upleteni ce biti osudjueni za sva vremena, za vreme zivota i 

posle smrti".  

 

Isticem da sam poceo da se borim za ljudska prava  ne da bih se bavio politikom, ili menjao 

drustvo da bude bolje, nego da se branim. Ta moja borba je se kasnije godinama izmenila i 

pretvorila u siru borbu za demokratizaciju i unapredjenje ljudeskih prava. Dakle, u osnovi 

moje borbe za ljudska prava se ne nalazi politicka ambicija nego zelja za prezivljavanjem. 

 

Ja sam kao i moji srodnici, bio proganjan od malena, od novih komunistickih vlasti  sa 

obrazlozenjem da poticem iz srpske nacionalistickre porodice, da mi je otac bio simpatizer 

cetnika, da sam iz anti-komunisticke porodice, vernik, itd. Sva ova obrazlozenja ne stoje jer u 

mojoj porodici bnema sovinsita, otac nije bio simpatizer cetnika, niti je neko od mojih bio 

anti-komunista. Tacno je da smo bili srpski vernici.  

 

Progoni su se iz godine u godinu intenzivirali i zahvatali sve vise oblasti zivota: 

obrazovanje.,karijera, stan, porodica, zdravlje, ugled, itd. 

 

Posle brojnih pokusaja i obracanja drzavnim organima( J.B.Titu, ministrima, funkcionerima, 

politicarima, sudovima, biroima za prituzbe i zalbe, itd) odlucio sam da se obratim javnosti za 

podrsku. O tome sam obavestio drzavne navedene organe i saopstio im da ukoliko ne prekinu 

represiju , da cu se obratiti domacoj jaavnosti, domacim i stranim novinarima, medjunarodnim 

organizacijama za zastitu ljudskih prava, OUN, itd. Oni su mi doslovce kazali da mogu da 

rade sta hoce, da im se tako hoce, da se mogu zaliti kome hocu da mi nista ne vredi . 

 

Ovakvim svojim odnosom drzave ja sam bio gurnut u disidenciju i borbu za ljudska prava. 

Dakle , nisam ja kriv, niti se radilo o polityici, mnego o odbrani, krivi su drzavni organi koji 

su me bez razloga progonili. SFRj od 1941 godien do 1990 i kasnije SRJ do danasnjih dana su 

masovno i drasticno krsili prava vecine gradjana nase zemlje. Na delu je bila nakaradna i 

pogresna politika koja je  tako vecinu gradjana pretvorila u zrtve, nezadovoljnikie i 

buntovnike, i posejala seme pobune koje je rasturilo SFRJ, prourokovalo ratove, izazvalo 

zrtve, izbeglice, materijalna razaranja, slabljenje nacije, i gubitke nasih teritorija,, rasturanje 

JNA, policije, drzavnih ustanova i uprave. 

 

Ja sam bio jedan od  nevinih zrtava proganjan od nemoralnih, asocijalnih i neznalickih 

funkcionera prethodne drzave koji su tako slabili vecinu, neki su znali da to cine svesno, ( to 

su cinili da bi tako dobili nagradu za nedela protiv svoga naroda),drugi su naivno mislili da se 

obracunavaju sa neprijateljima. 

 

Umesto da prekinu sa nezasluzenom represijom za koju nije bio dat povod sa moje strane, 

drzavni organi su je intenzivirali, i cak su posegli za psihijatrijom, da me tako kazne, 

podvrgnu torturi, da mi slabe zdravlje,  da me diskredituju u javnosti kao borca za ljudska 

prava, da mi uniste karijeru, ugled, porodicu, da prikazu da ja uobrazavam i da se meni nista 

ne icini, i da tako nastave, barem u mome slucaju, krivanje projekta slabljenja  nacije. 

 

Ja sam konkursom bio izabran 16.2.1976 godine na radno mesto"sef Sluzbe marketinga" u 

preduzecu FGP "Rekord',Rakovica. Imao sam zavrsen Ekonomski fakultet u Beogradu 1963 

godine, Post-diplomske studije u Brislu iz istrazivanja trzista( ICHEC, 1969 godine) sa 
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odlicnim uspehom( bio sam drugi od 30 polaznika), bio sam pripremio u Brislu doktorat iz 

marketinga( koji nisam odbranio usled povratrka u zemlju 1971, u Brislu sam boravio od 

1965-do 1971 godine), znam sam tecno francuski, i dobro poznajem engleski i ruski, imao 

sam iskustvo od vise godina u oblasti marketinga u Belgiji, i te sve svoje spsoobnosti sam 

hteo da iskoristim za opste dobro. Zatekao sam u sluzbi 6 zaposlenih, od njih neki fakultetski 

obrazovani, koja je bila neiskoriscena, bez adekvatnoih radnih zadataka, vrem,e su provodili 

pijucu kafe, citajuci novine ili obavljajuci zadatke van opisa radnog mesta. Sa najboljim 

namerama sam hteo da ovu Sluzbu usmerim  da obavlja ono sto joj pise u opisu radnih 

zadataka. Odlucio sam da obavimo jednu anketu istrazivanja trzista na nivou 

potrosaca,kupaca. distributera, sa ciljem da se utvrdi polozaj Rekord- a na trzistu. Cilj ovoga 

istrazivanja je bio najdobronamerniji, nije imao za cilj da kritikuje bilo koga, nego da 

doiprinese poboljsanju. Nalazi su bili da Rekord gubi ucesce u trzistu ondasnje SFRJ i Srbije, 

da ga prestizu i preotimaju mu pozicije firme iz Slovenije i Hrvatske, a zato sto proizvodni 

asortiman zastareva, kvalitet zaostaje, dizain zastareva, nedovoljna je obrada trzista i kanali 

distribucije, nema propagande i unapredjenje prodaje, nema adekvatnog marketinga, 

menadzmenta , organizacije. 

 

Ovu Studiju sam predao rukovodiocima Rekord-a , medju njima i Draganu Tomicu, 

ondasnjem direktoru marketinga Rekord-a koji je bio moj sef, i kazao mu da su moje namere 

najbolje, da nasa Sluzba pomogne, da nikoga ne zelimo da kritikujemo. Umesto da me 

podrze, rukovodioci Rekord-a kojis u se na neki nacin, ali bez osnova nasli ugrozeni, su 

znajuci da sam ja imao probleme sa vlastima ,  u dosluhu sa njima ,sto ce se videti iz dalje 

dokumentacije, odlucili, uemsto da me podrze, da me kazne,da me smene, isteraju iz radnog 

odnosa, optuze za verbalni delikt, proglase ludim, to obznane javno na skupu zaoposlenih, i 

da se umesju u moje privatne stvari da mojoj verenici Aleksandri Pesic( 1946) agro-

ekonomisti koja je onda bila zaposlena u istom preduzecu, podnesu medicinsku 

dokumentaciju sa laznim nalazima. Jednom recju, rukovodioci Rrekord-a su umesto da me 

nagrade, pokrenuli frontalan obracun sa mnom. 

 

Odlukom broj 91/LVI-1 od 15.3.1977 godine, doc. broj  6, u prilogu, ja sam bio smenjen sa 

radnog mesta"Sef Sluzbe marketinga" na radno mesto"samostalni istrazivac trzista".Sa 

obrazlozenjem da je nastupila neuksladjenost odnosa mene i osoblja, za sta sam ja kriv, te je 

uvidom u dokumentaciju ustanovljeno da sam ja prilikom popunjavanja testova licnosti pri 

zasnivanju radnog odnosa u psihotestu Cornell index, izjavio da nisam nikada trazio savet 

specijaliste za nervne bolesti, dok ej ustanovljeno do strane Rekord-a da sam ja evidentirani 

pacijent Zavoda za mentalno zdravlje od 1973 godine. 

 

Cornell index je psiho-test licnosti, a ne zvanicni administrativni formular, prema tome izjave 

se ne mogu podrvgnuti kriterijumu provere tacnosti, nego proveri karakteristika licnosti,. 

Sama cinjenica da neko ode kod psihijatra. nrp. zbog problema sa snom, ne moze znaciti neko 

dusevno oboljenje. 

 

Medjutuim rukovodioci Rekord-a su posle toga presli u jos drasticnije mere obracuna sa 

mnom. Oni su na celu sa Draganom  Tomicem podneli krivicnu prijavu protiv mene sudiji za 

prekrsaje Opstine Rakovica Cedomiru Maljkovicu  zbog prekrsaja javnog reda i mira, zbog 

pronosenja i sirenja laznih glasina, i vesti, i izazivanje revolta zaposlenih,  u Rekord-u. Ovaj 

Sud je doneo 1.9.1977 godine Resenje II-Up.br.1613/77 DOKAZ_,doc. broj 7 , u prilogu,  

 

 kojim tvrdi da sam ja navodne delikte koji mi se stavljaju na teret, pocinio u stanju dusevne 

enuracunljivosti, da sam bolestan od  "paranoidne sizofrenije" na osnovu nalaza lekara 
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Zavoda za mentalno zdravlje ciji sam pacijent od 1973 godine, i predlozio smestaj u 

zatvorenu psihijatrijsku bolnicu radi sistematskog lecenja. Na ovo Resenje sam se zalio, koje 

je bilo odbijeno, a onda sam, podneo Zalbu Vecu za prekrsaje Skupstine grada Beograda,  

 

Dokaz-dok.broj 8 u prilogu. 

 

Tokom 1973 godine sam odlazio kod psihijatara, ukljucujuci i Zavod za mentalno zdravlje 

zaleci se na nesanicu i nervne tenzije,i upoznavajuci ih sa represijom koja je bila primenjivana 

nada mnom, sto je opisano u prilozenim dokumentima, te represivne mere nisu bile nikakva 

uobrazilaja nego cinjenice.Sada se vidi da su takve prakse u to vreme postojale,  to je 

nesporna cinjenica. Moj otpor krsenju mojih prava , umesto da drzavni organi koji su ih krsili 

to prekinu da cine, umesto da me saslusaju, su pojacavali pritiske, i moju legitimnu odbranu, 

su pokusali da predstave kao posledicu navodne dusevne bolesti. Za to su iskoristili navedene 

psihijatre Zavoda za mentalno zdravlje,koji su izdali po njihovoj naredbi, ili inicijativi 

navedenu netacnu dijagnozu. Tvrdnja da sam bio proganjan, kao dokaz da je to dusevno 

oboljenje i paranoja, je neosnovana, jer ne postoje idealna drustva, pogotovu to nije bila 

ondasnja SFRJ, pojava nesanice usled toga ne moze biti znak "paranoje". 

 

Dalje ce biti prilozeni brojni dokumenti, ekspertize, sudska resenja, i drugo., iz kojih se vidi 

da navedena dijagnoza Zavoda za mentalno zdravlje je neosnovana .Ja sam kasnije postao 

predsednik vise odbora za ljudska prava, nevladinih organizacija, 1990 godine je Pokret za 

zastitu ljudskih prava koji sam ja osnovao 1975 godine registrovan kao plluyitucka stranka, i 

ja sam bio na republickim izborima 1990 godine kandidat za predsednika republike, u 

potpuno neravnopravnim uslovima, pod drasticnom represijom bio 14 od 30 ucesnika, Pokret 

je na izborima za republicku slkupstinu 1993 godine od 115 ucesnika zauzeo 12 mesto, i da je 

bio direktan proporicionalan sistem imao bi svoga predstavnika u Skupstini Srbije, pod 

krajnje neravnopravnim uslovima, bez dinara sredstava, iz podrumskog stana,pod represijom i 

diskriminacijama, smo dobili vise glasova od npr. Gradjsnkog dsaveza, a ne mnogo manje od 

JULa a obe ove stranke su utrosile ogromne svote novca. Da nam je onda neko dao 1.000 

DM, dobili bi daleko vise glasova. Pisac sam 3 knjige, stotina tekstova, predsednik sam 

Pokreta za zastitu ljudskih prava, Udruzenja ostecenih deviznih stedisa Srbije, Udruzenja 

podstanara Jugoslavije, Nezavisnog sindikata penzionere ICN Nezavisnost,  predstavnik 

Medjunarodnog drustva za individualne slobode ISIL, San Francisco, USA za  Srbiju i 

Jugoslaviju, dobio sam 19 marta 1999 godine Priznanje ISIL-a Bruce Evoy Memorial Medail 

, i druga priznanja medjhunarodnih organizacija , imam odlicne reference poslodavaca, i 

drugih organizacija, sto sve ide u prilog demantovanja netacne dijagnoze,. o cemu ce dalje biti 

reci. Ja sam kasnije bio u nekoliko navrata kaznjavan za pocinjena verbalna dela, a sto ne 

moze biti slucaj sa dusevno neuracunljivom osobom.  

 

21 juna 1975 godine sam bio uhapsen u Kulturno-prosvetnoj zajedinici u Beogradu, uz 

primenu grubosti, uz obrazlozenje da sam pisao da je crvena zvezda jednaka kukasti krst,i 

drzan dva dana u zatvoru GSUP-a u 29 novembra, odakle sam prebacen u P.B.Guberevac 

22.6.1975 godije a zatim u P.B."Laza Lazarevic" u Padinskoj skeli gde sam drzan do 1 jula, 

izlozen mucenjima neindiciranom farmaceutskom pretmanu, injekcijama, u P.B.Guberavac 

sam dve noci spavao u krevetu sa homoseksualcom sto nije moglo biti slucajno, bio sam 

maltretiran od bolnicara, sprecen u kontaktima sa porodicom,.Iz ove bolnice sam izasao 

ostecenog zdravlja, iznuren, i sa laznom psihijatrijskom navedenom   dijagnozom. 

 

DOKAZ: Potvrda o boravku u P.B.Laza Lazarevic ,Dok. broj 5 u prilogu. 
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Ova nasilna hospitalizacija nije bila pravno osnovana i medicibnski indicirana nego je bila 

kazna, zloupotreba psihijatrije u politicke svrhe, sa ciljem da me osteti zdravstveno i stavi pod 

pishijatrijski nazivnik i tako me diskredituje u javnosti  i moje ideje i poruke. Uospe te anm 

po kome sam postupku bio smesten u ovu bolnicu, da li po Gradjanskom ili Krivicnom.. I u 

jednom i u drugom postupku razlog nasilne hospitalizacije je socijalna indikacija, navodna 

opasnost po okolinu-da bi se drustvo zastitilo od fizicke opasnosti od bolesnika.,ili vitalna-da 

bi se bolesnik zastitio od samoubistva.Medicinska indikavcoija kao razlog nasilne 

hospitalizacije se moze primeniti samo u za to specijalno indiciranim slucajevima da se bolest 

ne pogorsa naglo  i ne ugrozi zdravlje osobe. 

 

Socijalna indikacija u oba slucaja se svodi na tzv. "opasnost po okolinu".Ova opasnost je 

striktno definisana zakonom i medjunarodnim obavezama Vlada SFRJ kao"fizicka opasnost" 

,ali je u prethodnom periodu dolazilo do masovnih zloupotreba i ova opasnost je bila 

interpretirana kao"drustvena opasnost" koja potice od reci, napisanog, kritike drzave 

,izrazavanja misljenja, verskih osecanja, filozofskih i moralnih ubedjenja a sto nema nuikakve 

veze sa nasilnickim ponasanjem. 

 

Meni nije saopsteno po kome sam institutu bio smesten u ludnicu naislno. Cinjenica da sam 

bio optuzen da sam pisao kukaste krstove ne moze biti fizicka opasnost, niti se moze podvesti 

pod dusevnu bolest, ukoliko je to bilo tacno to je bilo izrazavanje misljenja,  i trebalo me je 

onda optuziti za to delo, odrzati sudjenje, a ne slati u ludnicu. Isto se moze kazati i za sudjenje 

od strane sudije za prekrsaje Opstina Rakovica koji me je bio proglasio za neuracunljivoig 

dusevnog boesnika, i da zbog toga cinim verbalne delikte izazivanja na pobunu zaposlenih 

Rekord-a. Gde je tu fizicka opasnost po okolinu?  Ukoliko sam ja dusevno neuracunjiv, onda 

ja nisam u stanju da pocinim verbalni delikt, nemam dovoljnu lucidnost za to, takav dusevni 

boelsnik nema sposobnost umisljaja, njegove reci, crtezi, nacin plakatiranja su neubedljivi i 

smesni, ko obraca paznju na reci ludaka. Posebno obrazlozenje zasluzuje tretman u bolnici 

gde sam bio mucen na opisane nacine, u bolnice se salje na lecenje, ja sam otuda izasao 

ostecenog zdravlja. Znaci da je postojala zla namera. Jos vecu paznju zasluzuje uloga 

psijhijatara koji daju misljenja ozdravlju politickih protivnika, to su sve bili rezimski 

psihijatri, i umesto njih je trebalo rec dati neutralnim i objektivnim psihijatrima,znamo da je u 

prethodnomk periodu bila za iole znacajnaija mesta u zdravstvu potrebna moralno-politicka 

podobnost. Ovome treba dodati ulogu psiho-socijalnog konteksta komuniciranja na relaciji 

Psihijatar-pacijent, gde okruzenje utice na lose procene psihijatara, dostavlja mu netacne i 

podesene podatke sa ciljem da ga obmane  navede na pogresnu dijagbozu, sto je bio i slucaj sa 

mnom. Povrh svega ovo drustveno i neprijateljsko okruzenje je uticalo lose na moje zdravlje, 

represijom, strahom, stresovima, i na druge nacine. 

 

Da se vratim na Resenje sudije za prekrsaje Opstina Rakovica. Ovo Resenje je procitano 

javno na nekoliko skupova zaposlenih Rekord-a., i receno je javno da sam ja neuracunljiv 

dusevni bolesnik, cime su izvrseni prekrsaji zakona jer se podaci o necijem dusevnom 

zdravlju ne mogu iznositi javno i neovlasceno. Cime su rukovodioci Rekord-a naneli veliku 

stetu mome ugledu. .Povrh svega organi vlasti su pozvali Aleksandru Pesic moju verenicu, 

koja je kasnije postala moja supruga, i sudija za preksraje Opstine Rakovica Cedomir 

Maljkovic koji me je sudio i doneo Resenje, je njoj 1 septembra prezentirao celokupnu sudsku 

u psihijatrijhsku dokumentaciju i saopstio joj da sam ja neuracunljiv dusevni bolesnik 

bolestan od naslednog dusevnog oboljenja paranoidna sizofrenija, i da sam opasan drzavni 

neprijatelj, da moze imati velike probleme sa mnom i zbog veze sa mnom, i savetovao joj da 

raskine.sa mnom sto je ona i ucinila. Nasa  veza je bila prekinuta do januara 1978 godimne, 

stupili smo u brak maja 1978 godine, ali je ova intervencija Cedomira Maljkovica unela 
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nepoverenje, smutnje i lose procene, sto je znacjano doprinelo razvodu braka 1982 godine, i 

drugim posledicama koje se sada odrazavaju i na moje odnose sa mojim sinom Milanom( 

1981). Aleksandra je i njemu saopstila te psihijatrijske podatke i unele lose procene sina u 

odnosu na mene, koj me napada i govori mi pozivajuci se na podatke koje su Aleksandri odali 

Dragan Tomic i Cedomir Maljkovic( koji ce zbog ovoga biti predmet posebne tuzbe). 

 

--12 maja 1981 g sam tuzio Opstinskom sudu u Beogradu psihijatre dr…..i …… 

DOKAZ-dok. broj 9 

 

Ova Tuzba je odbacena: 

Dokaz-dok. broj.10 

 

Tokom oktobra 1977 godine sam na moj zahtev eksplorisan na Psihijatrijskomm odeljenje 

VMA u Beogradu od strane psihijatra, psihologa, neurologa, i opste prakse. i na osnovu 

detaljnnih provera tima strucnjaka je izdato resenja da sam DUSEVNO potpuno zdrav: 

 

DOKAZ- Izvestaj od 24.10.1977 godine, dok.br.11. 

 

I ova dijagnoza VMA je dokaz da sam ja bio zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe. 

 

22.6.1981 godine je protiv mene pokrenuta istraga zbog navodnog verbalnog delikta , a koji 

se sastojao u zalbama na povrede mojih prava.Sproveden je psihijatrijsko vestacenje od strane 

Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu  koje je izdalo 20.4.1981 

godine br.35/81 Psihijatrijski nalaz da sam psihicki uracunljiv: 

 

DOKAZ-dok. broj 12 

 

Dao sam moj odgovr 14.7.1981 godine, 

 

DOKAZ- dok. broj. 13. 

 

U prilogu Izvesatj USA Helsinki Watch committee 1982 godine; 

DOKAZ, dok. broj 14 

 

Za vreme Konferencije UNKTAD-a u Beogradu juna 1983 godine sam bio zbog mojih 

razgovora sa predstavnicima pojedinih zemalja i zalbi na krsenja ljudskih prava smesten 

ponovo nasilno u P.B."V.Vujic" uz obavezu da svaki dan dolazim u ovu Koiniku na 

registrovanje sve dok traje Konferencija UNKTAD 

 

DOKAZ- uvid u prijemnu knjigu ove klinike. 

 

Sto je jos jedna zloupotreba psijhijatrije u politicke svrhe, ne moze se neko nasilno 

hospitalizovati zato sto nesto govori. 

 

Napominjem da sam u vise navrata javno okvalifikovan kao"psihijatrijski slucaj" i od dr. 

Vojislava  Seselja: 



1141 

 

Dokaz- dok. broj 113 

 

Usled ovakve zloupotrebe sa mojim dusevnim zdravljem ja sam bio prinudjen da napustim 

Rekord i da odem u preduzece Galenika gde sam bio zaposlen od 1978 do 1998 godine, gde 

sam bio okarakterisamn kao "neprijatelj" i gde sam takodje bio okvalifikovan 

kao"psihijatrijski slucaj i trpeo posledice zbog netacne dijagnoze sto se tice karijere, plate, 

stana, ugleda i reputacije.  

 

Iz navedenih podataka i dokumenata je jasno da sam ja bio zrtva zloupotrebe psihijatrije u 

politicke svrhe, da sam bio nasilno smestan u psihijatrijske bolnice po kazni, da bih tako bio 

sprecen da branim svoja licna prava, da se branim, moja odbrana mojih prava je bila  

prebacena na teren dusevne bolesti i opasnosti po okolinu. Ja nikada nisam bio opasan po 

okolinu u fizickom smislu, nervne tegobe su posledice represije,. 

 

Posledice ove zloupotrebe sto se tice moga ugleda nisu otklonjene, one traju i danas. Narocito 

sto se tice moga odnosa sa mojim sinom koji je zbog toga ozbiljno poremecen, i neprijateljsko 

okruzenje iz Rekord-a i dalje alimentira Aleksandru koja je lakoverna i povodljiva laznim 

podacima oi mome zdravlju. Dragan Tomic i dalje pravi smetnje zbog cega ce boiti predmet 

krivicnog gonjenja. 

 

 U medjuvremenu sam postao zasluzan javni i drustveni poslenik, nagradjivan i dobijao sam 

priznanja za svoj rad. 

 

za sta kao pravicnu naknadu trazim: 

- na ime stete zdravlju......................................................................................................... 

- na ime pretrpljenog straha,za sopstevni zivot i zdravlje------------------------------------- 

- -na ime povreda casti, ugleda sloboda i prava licnosti--------------------------------------- 

- na ime pretrpljenih dusevnih bolova---------------------------------------------------------- 

- na ime povrede castri i sirenja laznih vesti o proslosti, znanju i sposobnostima----------- 

- na ime izgubljena zarade zbog gubitka zaposlenja------------------------------------------- 

- za fizicke bolove--------------------------------------------------------------------------------- 

- za dusevne bolove------------------------------------------------------------------------------- 

- za umanjenje zivotne aktivnosti nesanicu, zamor, i druge zdravstvene tegobe koje su 

nastupile kao posledica ovakvog postupanja--------------------------------------------------------

--------- 

- za povrede mojih prava iz radnog odnosa, sto se tice karijere, plate, stana,---------------- 

- na ime izmakle koristi-------------------------------------------------------- 

- za troskove sudskih procesa----------------------------------------------------- 

- za pretrpljenu m,aetrijalnu stetu--------------------------------------------- 

- za rasturanje porodice i braka 

- -za narusene odnose sa sinom 

- za stete u politickom zivotu 

 

2.Tortura, neljudski ,ponizavajuci postupci drzavnih organa i njihovih saradnika. 

 

Svi opisani progoni koji traju od detinjstva do danasnjih dana, mada od pobede DOS-a  na 

izborima u smanjenom obimu i intenzitetu, ali se jos manifestuju u pojedinim vidovima, nisu 

nista drugo nego li metodicna,osmisljena i permanentna torura, blokada, zamarabnje i 

iscrpljivanje, koji imaju svi zajedno za cilj da me neutralisu, iako sam na formalnoj slobodi, i 
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tako uklone sa javne scene, .To nije nista drugoi nego li necovecno postupanje, poknizavajuci 

tretman, i istinska duigotrajna id obfroi proigarmirana tortura cije poslkedice su razorne po 

mene, moje interes i integritet. 

 

Dokaz: svi dokumenti od 1 do 177. 

 

Povrh svega organi drzave su nas zloupotrebljavali, nasu organizaciju i mene licno, zarad 

svojih manipulacija, sirenja losih procena, zavada, mrznje i revansizama, izmisljanja laznih 

neprijatelja, i podsticanja organa vlasti protiv onih koji su dobronamerno ukazivali na 

propuste, . 

 

-za sta kao pravicnu naknadu trazim----------------------------------------------- 

 

3.Nanosenje stete zdravlju 

 

U opisanom periodu i usled opisanih progona i zloupotreba nanete su mi velike stete zdravlju. 

Smestaji po kazni u psihijatrijske bolnice, neindiciran famraceutski tretman, injekcije, 

maltretiranja bolnickog osoblja, netacna dijagnoza,  dugotrajni dugogodisnji i vrlo intenzivan 

stres, lisavanja usled neresenog stambenog pitanja i stanovanja u podrumima, nehigijenskim 

stanovima, ceste seobe, placanja od plate za stanove, kirije, sudske troskove, fotokopranja, 

postarinu, zivot pretvoren u kosmar i progone, neerdovna ishrana,i td itd, su me 

onemogucavali da ta sredstva trosim za hranu i bolji standard i kvalitet zivota. Poseban 

krajnje tezak problem je  blokada medicinske  zastite koja se sastojala u isporuci netacnih 

psihijatrijskih nalaza, odbojntsi i pretnjama medicinskog osoblja, isporuci netacnih nalaza 

prilikom laboratorijskih i drugih pregleda, pretni od strane pojedinoih lekara, a sto se vidi da 

su mi javno pretili i u tekstu lista Novosti od 11.3.1990 dok. broj 1., iz izjava mojhih 

poznanika kojima su organi vlasti kazali da ce mi razoriti zdravlje i iz mojih prituzbi i zalbi.( 

Izjava Dragoljuba Ignjatovica u prilogu, 15.3.1985 godine). Na delu je istinsak blokada 

medicinske zastite, ja vec vise od 10 godina usled toga ne smem da idem kod lekara. Sest puta 

sam strajkovao gladju, . Na delu je psihopatska mrznja pocinioca prema meni, ili pak prema 

navodnim neprijateljima, sto je pogresna procena.  

 

Na delu je zlocin protiv covecanstva i covecnosti. Napomnjem da je ogroman broj gradjana 

bio zrtva progona, i zloupotreba. 

 

DOKAZ-dok. od br. 1 do  broja 179. 

 

-za sta kao pravicnu naknadu stete trazim----------------------------------------  

 

DOKAZ-dok. od 1 do 179. 

 

u Beogradu, 26.2.2001 godine                                                                                       

 

-5 март 2001.године. Сусрет са Милицом Јованић. 

 

Она ме је позвала телефоном. Не ја њу. `` Иван је задовољан, захвалан ти је што си му 

нашао смештај код твога пријтеља Миме``. 

 

Нашли смо се на обали Дунава у Београду, на Шеталишту 25 мај.   
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Шеталиште 25 мај у Београду.Макета. 

 

Много чега се изменило ових суманутих и убрзаннх година. Као када се возна 

композиција убрза на окомитој низбрдици и попусте кочнице. Срља у невиђену  

ломљаву.  

 

Да ли ће неко успети да активира кочннце?  

 

Не само да се много шта изменило у Миличином животу, она сама лично је се 

променила, Није то више она безбрижна љупка млада жена, пуна наде и полета. Преда 

мном је сада била више него него ли средовечна забринута дама , сада је бледуњава, 

жали се на свакојаке неприлике. Има озбиљне проблеме са здрављем. Незапослена је.  

 

Упркос оваквог тмурног описа њеног живота,  не запажам код ње депресију. Има у њој 

још увек доста живота, и жеље за лепим стварима у сивој свакидашњици. 

 

Открили смо доста сличних навика. Воли да се шета, да иде на плажу, на излете са 

панинарима. Усамљена је. 

 

Около нас је треперело надолазеће лепо време. Видели смо загрљене младића и 

девојку.. 
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Пролеће је на прагу. То осећам обадвоје, и радујемо му се. Кренули смо у шетњу 

Доњим градом и да се попнемо на Калимегдан.  Она се мало замори:`` Могу да те 

ухватим под руку, повуци ме мало, задихала сам се``? 
 

Март 2001.године. 

 

E mail poruka Desanke Mitanovski, za Nemacku, radi zaposlenja. 

 

Datum i mesto rodjenja: 31.5.1953 godine u Beoogradu 

Adresa- Vukasoviceva 86 

Bracno stanje-neudata 

Zanimanje-diplomirana biblijska uciteljica 

Obrazovanje: Gimnazija 1973 ;Visoka teoloska skola u Marusevcu pri Advenntistickoj crkvi 

Marusevac. Studirala likovnu umetnost na Visoj pedagoskoj skoli u Beogradu, zavrsila 1 

godinu, jer je presla na teologiju.  

 

Sada zaposlena u Starackom domu Adventisticke crkve u Majdanu, Banat, kao biblijska 

uciteljica, ujedno kuva, pere, cisti, i pomaze polaznicima staracakog doma na razne nacine. 

 

Kucanje na masini-osrednje. Zavrsila tecaj krojenja i sivenja. Solidno znanje engleskog, 

citano i pisano..Potpuno zdrava. Izvanredno ume da kuva, autor knjizice vegetarijanskijh i 

makrobiotskih .recepata. 

 

 

Dear  

 

I am member of Adventist cherch of Yugoslavia ,Belgradian branch .I would be gratefull to 

you, to help me putting me in contact with some   sister(s)or brother(s) from Serbia, or other  

states of former Yugoslavia. I need this contact, because I have intention to lеаve  Serbia, to 

come to Germany. 

 

Thanking in advance.Your sister in God 

 

Desanka Mitanovska. 

 

Председници СРЈ и РС, Војислав Коштуница и Мирко Шаровић, потписали 

у Бањалуци Споразум о успостављању специјалних и паралелних веза СРЈ и РС. 

 

Високи представник за Босну и Херцеговину Волфганг Петрич је сменио Анту 

Јелавића из Председништва БиХ. 

 

23. марта је руска  свемирска станица Мир пала у Тихи океан недалеко од Фиџија. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%9F%D0%B8


1145 

 

 

30. марта се на београдском насељу Дедиње окупило неколико стотина присталица 

бившег председника СРЈ и СрбијеСлободана Милошевића, после вести да се спрема 

његово хапшење. Посланици СПС у републичком парламенту напустили заседање и 

придружили се демонстрантима. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)                

C/O-Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd, tel/fax-

3811829;Pokret@Eunet.yu 

 

 

DOS-u,DSS, DSS, DHS, DA,SD, ND 

Ministru pravosudja Srbije 

Ministru MUP-a Srbije 

Ministru pravosudja SRJ 

Ministru MUP-a SRJ 

Ministru telekomunikacija Srbije 

Ministru telekomunikacija SRJ 

 

Obvestavamo vas da uprkos pobede DOS-a na izborima  se nastavljaju uskracivanja nasih 

prava  na slobodu komuniciranja putem telefona, interneta i faksa.  

 

Prema Zakonu o krivicnom postupku uz dozvolu Predsednika Vrhovnog suda se u odredjenim 

slucajevima moze naloziti pirsluskivanje telefonskih razgovora i otvaranje pisama, kao i 

kontrola komuniciranja putem interneta.  

 

Kada se radi o nasim smetnjama, na slicne zloupotrebe se zali veliki broj gradjana, i posle 

pobede DOS-a, one se sastoje u sledecem: 

-onemogucavanje upotrebe interneta: teskoce u pristupu fajlovima, nestajanje fajlova, teskoce 

u pristupu nasem Forumu Ljudska ptrava, nestajanje poruka iz inbox-a, blokada rada PC, 

teskoce u slanju i prijemu poruka, usporavanje rada,  itd. Ove teskoce se javljaju iako je nas 

PC skoro nov  moderne generacije, proveren nedavno, sve je ispravno i u redu. Uprkos svega 

teskoce u radu se uporno nastavljaju i rad sa PC i internetom je za naseg moderatora krajnje 

stresan, oznacava gubitak vremena i energije.A to je tako ucestalo evc nekoliko godina. Mi 

smo mislila de ce pobedom DOS-a to prestati,ali se to nastavlja. 

-teskoce upotrebe telefona: mnogi se zale da nas telefon ne mogu da dobiju, cesto je zauzeto, 

kada mi zovemo linije su vrlo cesto zauzete a proverama je ustanovljeno da nisu bile zauzete, 

dobijamo pogresne veze, kada nas neko zove automat kaze "birate nepostojeci broj", 

uznemiravanja telefonom, isporuka preuvelicanih racuna za telefon 

-faks: nase i tudje poruke ne stizu, ili ne moze da se dobije veza 

-prepiska: ne stizanje posiljki  

http://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Ove smetnje su ceste i sistematske, i oznacavaju drasticno krsenje naseg prava na 

komuniciranje putem telefona, prepiske, faksa i intereneta i desavaju se i posle pobede DOS-a 

na izborima. 

 

Potsecamo vas da smo mi od pocetka naseg angazmana za ljudska prava 1975 godine trpeli  

slicne zloupotrebe i inicirali peticije, zalbe i sudske podneske, ali bez ikakvog rezultata. 

Nazalost, ove zloupotrebe se nastavljaju iako je DOS pobedio. 

 

Zahtevamo od vas da preduzmete mere koje zakon nalaze  da ove smetnje budu prekinute, da 

se ustanovi identitet pocinioca i da oni budu privedeni pravdi. Obavestavamo da cemo o tome 

obavestiti javnost. i preduzeti krivicno gonjenje  onih koji krse nasa prava. I aktivirati nase 

prethodne podneske protiv ranijih pocinoca koji su krsili nasa prava na slobodu 

komuniciranja. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

-Април 2001.године. Ухапшен Слободан Милошевић. 

 

1 априла после преговора са српском Владом, Слободан Милошевић се предао 

истражним органима и одведен је у београдски Централни затвор, где му је одређен 

притвор.  

Не могу да се, на  неки начин, не радујем хапшењу Слободана Милошевића. Убеђен 

сам да је у дубини свога бића он ипак патриота.  

Али је правио катастрофалне погрешке. Например, богатио се док је нација грцала у све 

дубљој кризи. Мој закључак о њему је познат, исказан на страницама овога дневника:  

он није био стварни владар ове земље, владали су други који су се у свакојаким тајним 

службама укривали иза његовог имена. 

Они су нацију довели на ивицу, опљачкали је и изнурили, обесправили и оси 

ромашили. А народ то није препознавао, паушално је све острашћеније оптуживао 

искључиво Слободана Милошевића.  

Оваква је моја представа о Милошевићу. Он је само фасада. 

Моја осећања према њему су сложена и измешана. Али најприсутније осећање је 

САЖАЉЕЊЕ. 

Он је преварен и изигран до свога политичког окружења у земљи. Он ће у затвор, а они 

ће остати на слободи, и наставитги да владају. Као и раније, као шо су владали и за 

време Тита. 

Освета се јавља као одговор на нечији штетни чин, да починитељ буде кажњен, да се 

тако успостави својеврсна равнотежа. Не бих му се никада светио. 

Не радујем се краху Слободана Милошевића, не из нетрпељивости према њему, него да 

нам дођу боља времена.  
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Мада не верујем да ће бити боље. Они који су досада владали, владаећ и даље. 

 Французи кажу : Разумети, значи опростити. Да ли је се он могао другачије понашати у 

кључним и судбоносним моментима кроз  које је пролазила наша земља?  

Тиме бих се враћао на моја размишљања о слободном избору, о рационалносги нечијих 

одлука? Како на те процесе утичу интелигенција, образовање, душевно стање, морал?  

Слободан Милошевић је банкар. Он очигледно није био довољно образован за положај 

вође земље. Он је дуго година био партијски кадровик, а то је нешто сасвим друго од 

стручности потребне за вођење земље. На његова плећа се свалило огромно бреме , које 

нико не би могао поднети.  

Осећао је он око себе да се креће клизави песак и блато,  сумњичаво је разговарао са 

својим саветницима и сарадницима. Окретао се својој супрузи, а од ње није добијао ону 

моћ и мудрост које  је очекивао. Попустило му је здравље, шећер, несаница, нервне 

тензије, безнађе са свих страна, и немоћ  Русије.да му прискочи у помоћ. 

Шта је он све морао да трпи. Ипак је он јак  и паметан човек. 

Већина наших људи га није схватала. Видела је погрешно у њему злочинца и 

искључиво ратног богаташа. 

Чуо сам у Кнез Михајловој улици острашћеног гуслара који је Милошевића поредио са 

Смаил Агом Ченгићем, призивао освету над њим:  

Ĉija 'e ovo ponosita ĉalma? - 

"To je ĉalma age Ĉengijića, 

Al se tuţno oko glave vije." 

Ĉija 'e ovo, pobratime, glava? - 

"To je glava age Ĉengijića, 

Ali iz nje tamne oĉi vire." 

Ĉija 'e ovo okovana sablja? - 

"To je sablja age Ĉengijića, 

Al ţalosno uz bedricu visi." 

Ĉije 'e ovo zlaćeno oruţje? - 

"To 'e oruţje age Ĉengijića, 

Ali mirno o pojasu hrĊa." 

Ĉije 'e ovo zlatno odijelo? - 

"To 'e odijelo age Ĉengijića, 

Al od sunca ne odsijeva, jadno!" 

 

1 априла амерички шпијунски авион сударио се са кинеским ловцем изнад Јужног 

кинеског мора, након чега је америчка летелица принудно слетела у кинеску војну базу 

Хајнан; кинески пилот Wанг Wеи вероватно погинуо. 
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На иницијативу председника Коштунице, формирана Комисија за истину и помирење 

(без ефекта). 

 

4 априла је умрла бивша супруга Милована Ђиласа ( томови 1-4) Митра Митровић, 

политичар, културни јавни радник.  

 
 

- Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

petak, 6.4.2001 godine.  

 

 

Danas odrzana Konferencija za stampu 

 

Danas je u Beogradu odrzana Konferencija za stampu na temu -Izvestaji o stanju ljudskih 

prava u  Srbiji i Crnoj Gori u 2000 godini i za prva tri meseca ove godine. Izlagali su svoje 

stavove: 

 

-Tomislav Krsmanovic- predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 

-Marko Brkic, predsednik Evropskog udruzenja studenata prava 

-Milica Kardos, Beogradski centar za ljudska prava 

-dr.Zika Vukovic, predsednik Sindikata Nuklearnog insituta Vinca 

-Lepojka Mitanovska, predsednik organizacije invalida Iz kruga 

-dr.Misa Djuric, predsednik Sindikata penzionera Nezavisnost 

-Miroslav Kostic, predsednik Svesrspkog saveza 

 

 
 

Tomislav Krsmanovic je saopstio su se ljudska prava u zemlji u prosloj godini krsila 

masovno, sistematski i flagrantno, da je posle pobede DOS-a i opozicije doslo do promena, i 

nekih poboljsanja , ali nikako do drasticnih ili  sustinskih promena u ovoj oblasti. Narod je 

pobedio, ohrabren je, ima veliku psiholosku olaksicu, doslo je do ukidanja sankcija i povratka 

u medjunarodnu zajednicu, humanitarne podrske,do dolaska na vlast mladih i sposobnih 

kadrova i eksperata, nastale su kadrovske smene, razotkrivanja malverzacija, poboljsanja na 

razlicitim  nivoima , ali uprkos svega, nastavljaju se drasticne i ceste sudske nepravde, 

zloupotreeb vlasti na razlicitim nivoima pocev od vrha piramide vlasti do dna, ima ubistava, 

kindanpovanja, razbonjistava ,kriminala, i dalje se mnogi koji su i ranije bli u nemilosti zale 

da su i dalje zrtve uznemiravanja ili progona, diskriminacija. Krsmanovic je istako da su 

ljudska prava predmet manipulacija, da se krsenja ljudska prava i dalje ukrivaju, da je to i 

dalje tabu tema, da medija cute, da postoje snage u drustvu koje zele da nastave po starom, da 

se pojam ljudska prava ne shvata, da postoji nesloga izmedju organizacija za zastitu ljudskih 

prava, da istina nije recena, da se ova oblast ulepsava, i da nema energicne akcije da se stanje 

obznani, i sprece dalje masovne i drasticne zloupotrebe, da sve ide manje vise po starom. Na 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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kraju je upozorio da Prvi opstinski sud stiti provalnika Zdravkovivca koji je od aprila 2000 

godine usao u prostoriju koja pripada Pokretu za zastitu ljudskih prava,  i zaplenio arhivu 

organizacije sa vise hiljada dosijea zalioca, knjige u vrednosti 20.000 DEM, i da sud do 

danasnjeg dana odbija da Zdravkovica privede pravdi. 

 

Lepojka Mitanovska je predocila krajnje tezak polozaj invalida, da je svaki peti stanovnik 

Srbije invalid ( prema statistikama, sto je jako zabrinjavajuca brojka, prema podacima SFRJ je  

u vrhu svetske lestvice po broju invalidskih penzionera, sto je jos jedna ilustracija 

katstrofalnog stanja zdravlja nacije), da nema interesa za njihove probleme, da je stanje sada 

isto kao i pre pobede DOS-a, da su sada medija manje zainteresovana za njih nego pre pobede 

opozicije, da su invalidi osudjeni na eutanaziju. 

 

dr.Zika Vukovic je upozorio da je predsednik Upravnog odbora Nuklearnog instituta Vinca 

dr. ... direktor Onkoloskog instituta koji je sada pod istragom, uprkos toga on je i dalje na toj 

funkciji, u Nuklearnom institutu Vinca su i dalje na polozajima oni koji su krsili prava 

zaposlenih, bivsi funkcioneri S.Milosevica, da i dalje zloupotrebljavaju svoje funkcije i krse 

prava zaposlenih. I da DOS odbija da ih smeni. dr. Vukovic tvrdi da nema nikakvih stvarnih 

promena u Institutu posle pobede DOS-a. 

 

dr.MIsa Djuric je ukazao da su  penzije redovnije, i porasle, da je doslo do kadrovskih 

promena u PIO Fondu, da Sindikat penzionera sada moze vise  i bolje da utice na zvanicnu 

politiku u ovoj oblasti, ali da drzava jos nije isplatila dug penzionerima. 

 

Milica Kardos je objasnila program rada i aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava u 

promociji ljudskih prava i napravila jedan terorijski osvrt na ovu tematiku. 

 

Marko Brkic je pak sa svoje strane upoznao prisutne sta je to ELSA, koji je program 

aktivnosti, nacin saradnje sa drugim filijalama  ELSA u Evropi i svetu, i kako ELSA 

unapredjuje ljudska prava u nasoj zemlji. 

 

Од 9 - 10. 4 је отет Мирослав Мишковић, власник Делта холдинга - пуштен након 

исплате седам милиона марака. ``Сумњиво`` кађе Голуб Бакић, `` чијим парама је 

отплатио изнуду``?. 

 

 

-8 април 2001.године. Милица и политика.  

 

Шетали смо Кнез Михајловом  улицом. Милица воли да разгледа излоге.  Весела Кнез 

Михајлова улица, уствари шеталиште усред града, пулсира у пролећњем  расположењу. 

Запазио сам да на њено расположење делује време,  када је ведро и сунчано, она би се 

разгалила, то би сада била један друга жена, млађа, очи би јој засјактале. 

 

Вечерас ме је по ко зна који пут изненадила. Причала ми је о њеним симпатијама из 

времена њеног боравка ван земље.`` У Риму сам упознала младог адвоката из племићке 

породице,  упознао ме је са његовим родитељима тако је био сладак``., живо ми 

дочарава Рим и младог Италијана. 

 

Каже да међу њима није било ништа, најобичније младалачко дружење, тада је била 

студенткиња. ``Учила сам италијански у школи за странце, професорка старија дама , 
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Италијанка, ме погледа и рече ми као рођена мајка, никад то нећу заборавити, као да ме 

подучава шта да радим у непознатом Вечном граду: Шеташ те твоје крпице кроз Рим``. 

 

Онда настави: `` У студентсом граду у Риму сам се дружила са студентом Иранцем, 

тако је био отмен и привлачан``. Опет ми саопшти; `` Нисам са њим имала ништа``. 

 

Причала ми је за још неке њене симпатије. Искрено ме занима:`` Толике симпатије, јеси 

ли се барем са неки од њих стварно забављала``?.  

 

Она одмах одговори, као да је нестрпљива:`` Тада сам била врло млада, то су била више 

дружења``. 

 

 

-9 април 2001.године. Жалба тужиоца. 

 

 PRVI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                    VII.P.br.176/2001 

 

NAKNADA STETE.,  

 

TUZILAC: Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

 

TUZENI: 

 

1.Republika Srbija 

2. Savezna Republika Jugoslavija 

 

                                     ZALBA TUZIOCA 

 

protiv RESENJA Prvog opstinskog suda u Beogradu P.br.176/2001 od 7.3.2001 godine 

 

Resenjem Prvog opstinskog suda P.176/2001 od 7.3.2001 godine odbacena je Tuzba tuziooca 

kao neuredna. 

 

Tuzilac protiv ovoga Resenja blagovremeno izjavljuje zalbu sa predlogom da drugostepeni 

sud ukine napadnuto Resenje i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i 

nastavak postupka. 

 

Tuzilac svoju zalbu obrazlaze u sledecem: 

 

Tuzilac je 6.1.2001 godine podneo Tuzbu za naknadu stete koja je od strane prvostepenog 

suda tretirana kao nedovoljno jasna ,odnosno bez jasno formulisanog tuzbenog zahteva. 

Prvcostepeni sud je svojim resenjem P.176/2001 od 25.1.2001 godine nalozio tuziocu  da 

uredi tuzbu u smislu clana 186 i 106 ZPP, na taj nacin sto ce oznaciti i opredeliti tuzbeni 

zahtev, navesti cinjenice na kojima zasniva svoj zahtev, kao i predlozi dokaze za taj zahtev. 

Za ovo je ostavljen  rok od 15 dana.Tuzilac je u roku od 15 dana zamolio sud da mu 

prolongira taj rok, s,obzirom da je imao problema oko prikupljanja cinjenicne gradje, pa je 

sud svojim resenjem  od 19 .2.2001 godine tuziocu dao novi rok od 15 dana. 
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Postupajuci po naped navedenom resenju suda tuzilac je definitivno uredio i tuzbu i tuzbeni 

zahtev shodno nalogu suda i shodno clanovima 186  i 106 ZPP i predao sudu 27.2.2001 g, 

uredjenu tuzbu . 

 

Napadnutim resenjem od 7.3.2001 godine Tuzba je odbacena kao neuredna jer po 

obrazlozenju suda tuzilac nije postupio po nalogu od 19.2.2001 godine,jer navodno 

podneskom do 27.2.2001 godine  nije uredio Tuzbu .U vezi sa tim Tuzilac potvrdjuje da je 

podneskom od 27.2.2001 godine u potpunosti uredio tuzbu s,stim da je podnesak uradjene 

Tuzbe prilozen uz najavu uredjenja tuzbe. 

 

Nastavno na predmet Tuzilac ukazuje da je Prvi opstinski sud svojim resenjem od 9.3.2001 

godine vratio podnesak tuzbe sa napomenom da na istom nije stavljen  tacan broj parnicnog 

predmeta i da zbog toga nije bilo moguce zdruzivanje. S,obzirom da smo mi dostavili uradjeni 

podnesak sa tacnim brojem sud je doneo dva suprotna resenja od kojih ptrvim se odbacuje 

tuzba a drugim se pozivamo da naznacimo tacan broj predmeta. 

 

Na osnovu obrazlozenog predlazemo ukidanje Resenja od odbacivanju tuzbe P.176/2001 od 

7.3.2001 godine 

 

 

Tuzilac  

Tomislav Krsmanovic                                                   u Beogradu,  9.4.2001 godine. 

 

 

- -9 април 2001.године. Председнику суда. 

-  

-  

-    PRVI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                        XX.P.br.2083/2000 

 

 

PREDSEDNIKU SUDA 

 

Prvi opstinski sud je u predmetu P.2083/2000 doneo 7.2.2001 Resenje o smetanju poseda koje 

je Tuziocu uruceno ali za koje se jos ne zna da li je uruceno tuzenom ili nije. Tuzilac je 

3.4.2001 g izvrsio uvid u spise predmeta i zatim bio kod sudije Dzeletovic da bi se saznalo da 

li ej Tuzenom uruceno Resenje kako bi se mogao pokrenuti izvrsni postupak. 

 

Stoga predlazemo da Vi date nalog da se najhitnije utvrdi da li je Tuzeni primio Resenje, ili 

ne, i ako nije da se maksimalno ubrza postupak dostavljanja Resenje tuzenom. Vec godinu 

dana traje ovaj postupak, iako je po svojoj prirodi vrlo hitan. 

 

Tomislav Krsmanovic. 

 

 

-9 април 2001.године. Окружном јавном тужиоцу. 

 

 

Predmet:Predstavka Tomislava Krsmanovica iz Beograda zbog nepostupanja po 

krivicnim prijavama. Zaplena arhive.  
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Krivicnom prijavom od 6.4.2000 godine zahtevao sam pokretanje krivicnog postupka protiv 

Zdravkovic Dragana iz Beograda, Visokog Stevana 11 zbog  provale u prostoriju POkreta za 

zastitu ljudskih prava u ul.Visokog Stevana 11 u Beogradu, i nezakonitog oduzimnja i 

prisvajanja  arhive nase organizacije i nase imovine, . 

 

Povodom te krivicne prijave Prvi opstinsko javno tuzilastvo nas je obavestilo da prijavu 

odbacuje jer se ne radi o krivicnoj materiji vec gradjansko-pravnoj. 

 

S,obzirom da prema datim cinjenicama nasilnog ponasanja tuzenoga Zdravkovic Dragana i 

s,obzirom na okolnost da su radnje uperene prema politickoj stranci smatramo da je Prvo 

opstinsko javno tuzilastvo pogresno ocenilo navedenu prijavu. 

 

U vezi sa ovim mi smo protiv zamenika opstinskog javnog tuzoca Prvog tuzilastva podneli 

krivicnu prijavu po kojoj do dan danas nije postupljeno. 

 

I konacno protiv inspektora Bjeletica radnika OUP Stari Grad takodje istom Prvom tuzilastvu 

smo podneli krivicnu prijavu takodje u vezi sa nepostupanjem protiv tuzenog Zdravkovica i 

neadekvatnim profesionalnim postupanjima. 

 

Na osnovu obrazlozenog predlazemo da izvrsite uvid u sve napred pomenute prijave i 

predstavke, i preduzmete odgovaarjuce mere kako bi Pokretu bio omogucen povratak njegove 

imovine. 

 

Tomislav Krsmanovic                                        9.4.2000 

 

 

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

subota, 14.4.2001 godine 
 

Dnevni bilten vesti- subota, 14.4.2001 godine 

 

Izricemo kritike na racun DOS-a, ali dobronamerne. Podrzavamo DOS koji je veliki korak 

napred, ali je potrebno da se stvari rade kako treba. I da se vodi racuna i osluskuje sta narod 

misli. 

 

1.Srbija i Crna Gora. 

 

 
 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Prema istrazivanjima Agencije za ispitivanje javnog mnenja "Markplan" vecina gradjana 

Srbije je protiv otcepljenja Crne Gore. 

 

Crnu Goru zele da otcepe oni koji su nas pre petnaest ili cak i deset godina optuzivali da smo 

mi razbijaci Jugoslavije. Ko ne veruje neka pogleda novine od toga vremana, videce kako 

sadasnji lideri koji zele nezavisnu Crnu Goru najostrascenije tada napadaju 

"reakcionare""strane placenike""razbijace Jugoslavije" itd. 

 

Jesmo li mi Srbi i Jugosloveni budale, jesmo li mi magarci? Progovorimo otvoreno, jesmo li 

nemi, dokle ce da se ovde desavaju ludosti i gluposti, dokle ce da nam kroje sudbinu oni koji 

za to nemaju nivo? Dokle ce da nas prava budalama? DOKLE? DOKLE? 

 

2. Novi lideri-bivsi rezimski kadrovi 

 

Svaka cast DOS-u, oni su ogroman napredak u odnosu na prethodni SPS-JUL-SRS. To nije 

sporno. I nije sporno da oni obavljaju svoj posao sa najboljim namerama, trude se. Nije im 

lako, rade u krajnje teskim i slozenim uslovima, uz blokade i smetnje kako u zemlji tako i van 

nje. 

 

Ali se ovde radi o necemu drugome. I dalje su vecina iskljuceni, pristup kreativnosti ima i 

dalje manjina, ranije su taj pristup (privilegije) imali clanovi SKJ( 20 % odraslog 

stanovnistva) , vecina je bila na neki nacin iskljucena. Zato smo i zapali u sadasnju krizu, 

kada je vecina gradjana prigusivana tu nema napretka. to je jasno. Ali DOS pravi istu gresku 

SKJ, zatvara se u svoje atare, klanovske i druge krugove, forsira samo svoje ljude, grabi za 

sebe, a vecinu koja bi mogla dati kljucni doprinos gura na margine, i u izolaciju. 

 

Povrh svega, ogromna vecina dosovaca potice iz bivsih rezimskih porodica, vrlo malo na 

pozicijama ima onih koji nisu bili clanovi SKJ ili na polozajima. Tako da je vecina, i to ona 

najmilitantnija, koja najvise moze voditi preporodu, i dalje iskljucena. 

 

DOS treba sam to da uvidi, i da ispravi. Ne sme da ponavlja pogreske komunista. 

 

3. Ista prica 

 

Ponavljaju se iste stvari kao i u proslosti. Privilegije, diskriminacije, konspiracija, intrige,  

opstrukcije, blokade, stetocinarenja. 

 

Ukoliko ne uspemo da zautsvimo ovaj razorni trend, ponovo cemo bii vraceni u proslost i 

nazadovanja. 

 

4. Blokada nase organizacije. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava je zrtva sudske diskriminacije, uznemiravnja aktivista, ima i 

dalje maltretiranja, ili i ataka, progona, i to cemo sve vrlo brzo obelodaniti., imamo veliki broj 

zalbi. Nekih znacajnijih promena nema. 

 

Zasto ministar pravde dr. Vladan Batic ne odgovori na nasu predstavku i obimnu 

dokumentaciju u vezi otimacine nase arhive i nezakonitih  postupaka I Opstinskog suda koji 

brani pocinioca? Zasto se ukriva i dalje istina o stanju ljudskih ptrava? Zasto medija nama ne 

dozvoljavaju da obznanimo nase podatke o stanju ljudskih prava? 
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5. Medijska blokada nase organizacije. 

 

Ljudska prava se i dalje krse, ta oblast je neobznanjena, nepoznata, tabu tema i dalje. 

 

Zasto medija nama odbijaju da daju rec da o tome nesto kazemo? Ko im to sada brani? DOS? 

Ili neformalni centri moci? Oni znaju da im neko brani, a ni sami ne znaju ko je to. 

 

Pozivamo medija da nam daju rec pa neka auditorijum presudi o valjanosti nasih poruka. 

 

6. Sudjenja krivcima. 

 

Mi znamo da je dosada samo nekoliko bivsih funkcionera optuzeno za nedela u prethodnom 

rezimu. Sto je ne samo krajnje cinicno, nego i vrlo zalosno, i tragikomicno. 

 

Ogroman aparat je krao, pljackao, maltretirao, progonio, rasipao, unistavao, slabio, ubijao, 

cinio necuvene zlocine, sprovodio konspiracuju, naciju drzao decenijama u strahu, mnoge 

oterao u grob, to nije bilo delo pojedinaca nego hiljada, desetina hiljada, stotina hiljada 

svakojakih aparatcika, dousnika, saradnika , simpatizera, aktivista i svakojakih agisa. 

 

A sada osudjuju samo nekoliko. Nije ni cudo, jer oni koji ih optuzuju i osudjuju do juce su bili 

na onoj strani koja je cinila lose stvari vecini. 

 

Zato nama nema spasa. Pokret za zastitu ljudskih prava se ne zalaze za osvetnistva, nego za 

pravicnost i objektivnost, svako ima pravo da se jednog dana  ispravi, i prekine da cini zla 

dela, da se pokaje cak. 

 

Ali ako se neko distancirao ne radi iskrenog kajanja nego da sacuva svoje pozicije, to je vec 

nesto drugo. 

 

Pogledajmo"prebege"iz aparata u opoziciju, strukture. Svi oni zele ponovo da budu lideri, 

vodje, funkcioneri. Ako je se neko iskreno pokajao on ne zeli vise da bude vodja nego da 

gleda svoj posao i da pusti pozicije novim snagama konje ce biti bolje.Znaci postao  opozicija, 

samo da sacuva polozaj. I da nastavi po starom.  

 

Protiv smo revansizama, ali smo za rotacije. 

 

7. Smutljivci i dalje rade . 

 

Gde god se okrenemo svugde i dalje intriganti, smutljivci, oni koji nas zavadjaju i dele, seju 

lose procene, sve cine da sto vise ljudi gurnu u rasprave i mrznju. 

 

Nase aktiviste i dalje provociraju, zamaraju, ruiniraju. Sto ce nas samo navesti na veliki broj 

krivicn ih prijava protiv poicinioca koji su nas progonili decenijama.  

 

8. Da li vladari sveta zele i dalje da nas drze na marginama, u Africi? 

 

Patrijarh Pavle je kazao ,sasvim ispravno, da je 20 vek za nas bio vek bola i nepravde, 

golgote. 
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To nije bilo slucajno, za nas tako, a za neke nacije i drzave vek napretka i srece. Vidi se danas 

ko su pobednici, ko su gubitnici, mi smo medju gubitnicima. Nasa stradanja i kriza su 

posledica geo-politickih, istorijskih, rasnih, verskih,  i drugih koincidencija. 

 

Posle pobede DOS-a se prepoznaje da se sprovode akcije i to vrlo dobro proracunate, da se 

preko pojedinih snaga mraka u zemlji i dalje programira haos, konfuzija, da se blokira 

napredak i preporod. 

  

Da li to znaci da smo mi i dalje na "crnoj listi"svetskih mocnika? Sta ciniti da dobijemo 

zeleno svetlo da krenemo napred? 

 

8. Kidnapovanja, ubistva. 

 

Danasnji BLIC prenosi izjavu odgovornih lica iz policije, da ce uskoro o politicari biti na meti 

otmicara. Zasto onda policija ne hvata otmicare? Ako nije u stanju neka podnese ostavku. 

 

9.Komisija za proveru rada SDB. 

 

Ko je osnovao tu Komisiju, ko je u njoj, kako radi, sta ce uciniti?  Ove zadatke ce obavljati 

bivsi bezbednjaci. Zato taj posao i nece uraditi kako treba. 

 

10. Zasluge Pokreta za zastitu ljudskih prava. 

 

Mi smo poceli jos 1975 godine, osnovali smo prvi jugoslovenski ( ne samo srpski) odbor za 

zastitu ljudskih prava, dali doprinos, ohrabrili, podstakli, branili ljude, i posle su dosli drugi 

koji su nas onda progonili, ili onda bili  u aparatu, i postali vodje opozicije, sada su nam oni 

opet sefovi. A od nas prava opoziciju, onda su nas optuzivali da smo"zapadni 

agenti""zastitnici Albanaca", sada nas kvalifikuju kao" Srbe""prepreka Zapadu". 

 

Gde je neko da nam kaze hvala, da nam oda priznanje, da nam dozvoli da obznanimo svoja 

saznanja, da damo nas doprinos, jer mi to mozemo, mi imamo velika znanja iz oblasti ljudskih 

prava?  

 

11.Slucaj Ivan Stambolic. 

 

I.Strambolic je kidnapovan , to je uzasan zlocin. to nije sporno. Ali je sporno to sto je 

ogroman broj ljudskih bica oslabljen, ili jednostavno tiho i diskretno unisten, sprovedeno je 

dzinovsko razbacivanje ljudskog materijala, o tome se cuti, a stalno se govori o I.Stambolicu. 

Sto je manipulacija i zamena teze 

Ispada da je ovo vrlo demokratsko drustvo gde se stalno govori o jednom nestalom politicaru. 

A sto potiskuje cinjenicu da se o bezbroj drugih cuti. 

 

 
 

12. S.Milosevic u bolnici. 
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S.Milosevic imao povisen krvni pritisak, srcanu krizu, zatvor je los, teska stvar, itd. A da li je 

se on pitao kako je bilo onim bezbrojnima nevinima u tom istom zatvoru, i u mnogim drugima 

koji su tamo bili u hladnome, zagusljivom, bez higijene, hrane, u samicama, tuceni, 

premlacivani, muceni nesanicom, elektro-sokovima, bez lekova? Oni su imali pravo na 

bolnicu, prema zakonu ZIKS, ali ih skoro nikad nisu prebacivalu u bolnicu, mnogi su umrli, 

skoro svi koji su bili u zatvorima su otuda izasli ostecenog zdravlja.Ondasnji potredak je bio 

potpuno nezainteresovan za te ljude. Sada drama, vreme je da se oni opamete, da se pokaju, 

da vide kako je bilo onima koje su oni tamo drzali..Tek kada se oseti na sebi shvati se tudja 

tragedija. I da shvate da nisu nista bolji od drugih gradjana. 

 

13. Mira Markovic i Curuvija. 

 

Ko je ubio Curuviju? dobro pitanje. Ali ko je unesretio vecinu gradjana? Takvog pitanja 

nema, jer medju onima koji imaju pravo da takvo pitanje postave, a to su drzavnici, nema 

pripadnika unesrecene vecine. Zato je nasa sadasnja vlast mekana. Ona nije reprezentativna 

skala cele nacije. 

 

14.Svadje u DOS-u. 

 

Savez za promene koji je prerastao u DOS je doneo novu zrelost u opoziciju , vise sloge i 

saradnje. To je bo veliki korak napred koji je bio presudan, sloga opozicije je omogucila njenu 

pobedu. 

 

Sada kada je DOS na vlasti, treba da bude mudar da ocuva slogu. A time i vlast. ima znakova 

da ponovo bujaju lose procene i nesloge. Ako to ne spreci DOS ce se raspasti. 

 

15. Ugled DOS-a u masama. 

 

Dos je veliki napredak, i nada, i on ulaze ogromne napore da stvari unapredi na svim nivoima. 

Ali je potrebno da zna da ima i promasaja, blokada, da se iza toga kriju iste one snage koje su 

stetocinarile vise od pola veka, i koje ne mogu nikako da se pomire da im je vlast oteta iz 

ruke, barem delimicno. Ove snage su imale apsolutnu vlast, nad stvarima, ljudima, svim 

zIvim bicima.DOS je sada drasticno smanjio njihovu vlast,, ali je nije potpuno oduzeo. 

 

Ove snage mraka sanjaju da poremete DOS, da ga oslabe, da sprece napredak, da mu obore 

ugled, i da onda dovedu ponovi Levicu, a kad ona dodje dotuci ce do kraja sve ovde. 

 

16. Jacanje levih snaga u Rusiji. 

 

Ima znakova da leve snage u Rusiji jacaju. Spijunske afere, padovi  helikoptera, svadje 

diplomata, sve to tako pomalo potseca na nedavni Hladni rat. I na  nedavni snazni SSSR. A 

svi smo videli da je SSSR bio tigar od papira. Znamo zasto je pao, i da greske nisu 

otstranjene. 

 

Zato sadasnje navodno jacanje Rusije, mozemo videti samo kao ujdurmu vladara sveta, istih 

onih koji su srusili SSSR, da Rusiju malo ojacaju, da se tamo opet zapate totalitarci, koji ce 

onda kao"simpatizere Zapada"unistiti sve one koji bi mogli spasiti Rusiju, tj. dotuci prave 

ruske rodoljube. 
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17.Ne izvlace se pouke iz proslosti. 

 

SFRJ je pala, nasa zemlja se nasla u sadasnjoj krizi. Gde je analiza uzroka? Oni koji bi to hteli 

da obznane su ucutkani. Zasto se nama ne dozvoiljava da javno obznanimo nase stavove po 

tome pitanju. 

 

15 априла у Србији је уведен нови тарифни систем за плаћање струје, са зеленом, 

плавом и црвеном зоном, без дневне јефтиније тарифе.22 априла  Ванредни 

парламентарни избори у Црној Гори: "Побједа је Црне Горе" (ДПС и СДП) 36 места, 

"Заједно за Југославију" (СНП, НС и СНС) 33, Либерали 6 од 77 посланика. 

 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava                                            u Beogradu, 22.4.2001 
godine http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html ;C/O-Tomislav Krsmanovic, Stanka 
Paunovica 70, 11090-Beograd,Tel/faks-3911829; Pokret@Eunet.yu  
 
 

PRVI OPSTINSKI SUD NASTAVLJA DA KRSI NASA ZAKONSKA PRAVA. 

 
2 aprila 2000 godine Zdravkovic Dragan iz Beograda se uselio nasilno i bespravno u 
nase  prostorije u ul. Visokog Stevana br.11, kojom prilikom je zaplenio svu nasu 
arhivu  u kojoj je bilo vise hiljada dosijea zalbi gradjana na krsenja njihovih zakonskih 
prava, koje su se odnosile na zloupotrebe drzavnih funkcionera prethodnog rezima,  
sudskih  organa( i kada se radi o vise sadasnjih sudija Prvog opstinskog, i drugih,  
sudova), kao i 20.000 novih knjiga vrednosti oko 20.000 DM, i rukopise mojih 20 
knjiga koje su cekale da budu publikovane, kao i sve moje naucne i strucne clanke 
objavljene u raznim casopisima, neobjavljene naucne radove, moju prepisku, itd. 
 
Pozvao sam u vise navrata policiju MUP Stari Grad iz Majke Jevrosime koji su najzad 
dosli 4 aprila i izvrsili uvidjaj. 6 aprila 2000 godine sam podneo Prvom opstinskom 
sudu u Beogradu  TUZBU ZA OMETANJE POSEDA(XXP22082/2000) koja je bila 
dopunjena 19.4.2000 godine. Takodje 6 aprila  sam podneo  Prvom opstinskom sudu 
u Beogradu TUZBU ZA POVRACAJ IMOVINE (XXP 2083/2000), koja je zatim bila 
dopunjena 20.4.2000 godine, sa zahtevom za privremenom merom. Istoga dana  
sam  podneo Krivicne prijave , i to : Prvom opstinskom javnom tuzilastvu u 
Beogradu, GSUP-u Grada Beograda, i MUP-u Stari grad. U medjuvremenu su podnete 
i druge tuzbe ,sve do danasnjih dana, i preduzete druge zakonske mere, ali ovaj sud 
ne reaguje. 
 
 Proslo je vise od godinu dana , a Prvi opstinski sud i Prvo javno tuzilastvo nisu nista 
preduzeli, iako je stvar vrlo urgentna jer je Zdravkovic izjavio da zeli da rasproda 
nase stvari kao staru hartiju, iako smo mi to naveli u prilozenim spisima, nisu nista 
ucinili dosada, da nam nase stvari budu vracene. Umesto da postupe po zakonu i 
zastite nasa prava ovi sudski organi stite pocinioca, odlazu rocista i odbijaju pod 
razlicitim izgovorima da donesu pravicnu presudu. Za to vreme Zdravkovic 
nezakonito poseda i ne vraca nam nasu imovinu, i povrh svega nam preti telefonom.  
 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Ocigledno je da je na delu sudski postupak sa politickom pozadinom i da ovi sudski 
organi ne sude po zakonu, nego na nasu stetu i da stite onoga ko je prekrsio zakon. 
Na delu je zaplena arhive, sa ciljem da se ukriju tragovi nezakonitih postupaka 
pojedinih zvanicnika bivseg rezima. 
 
Mi smo se 29 marta obratili sa celokupnom dokumentacijom dr. Vladanu Baticu , 
ministru pravosudja Srbije, ali dosada nismo dobili nikakav odgovor. Mi ispoljavamo 
razumevanje za teskoce u borbi za zakonitost, ali ne mozemo shvatiti da nova vlast 
nije u stanju da izadje na kraj sa onima koji drasticno krse zakon i nasa prava, i tako 
cineci , uz podrsku nove vlasti, stite funkcionere prethodnog rezima .  
 
Ujedno predocavamo da se stanje u sudstvu nije ozbiljnije promenilo. Zahtevamo od 
DOS-a da preduzme energicne mere da nasa prava budu ispostovana i da se stanje u 
sudstvu popravi. Ako DOS ne uspe u projektu demokratizacije, nema izlaska iz krize 
nego ce nastati njeno produbljivanje, gradjani ce izgubiti poverenje u DOS . 
  
Tomislav Krsmanovic, predsednik 
 
28 априла код села Вејче (Тетово) масакрирано осам македонских војника - нереди у 

неким градовима Македоније, на мети Албанци и њихови објекти. 

 

28 априла амерички подузетник Деннис Тито долази на Међународну свемирску 

станицу, поставши тако први свемирски турист. 

 

-3 мај 2001.године. Милица болесна.  

 

Нисмо се видели већ дуже времена. Скоро сваки дан би поразговарали телефоном. То 

нису нека озбиљна обољења. Али када такве здравствене неприлике наиђу, бацале би је 

у озбиљну бригу.  

 

Али би се врло брзо опоравила. `` Тек да се због нечега сикирам``, била је задовољна и  

расположена када би се  бољке смириле. 

 

Често је весела, тада би скоро нечјно певушила . 

 

-Мај 2001.године. 

 

4 маја је  Легија запалио дискотеку "Тврђава" у Кули, након што су у Француској 

ухапшени и изручени у Србију Душан Спасојевић, Миле Луковић, браћа Милош и 

Александар Симовић, и Владимир Милисављевић. 

 

У Требињу спречен почетак обнове Осман-пашине џамије. Нереди у Бањалуци поводом 

полагања камена темељца за обнову Ферхадије. Један Бошњак касније подлегао 

повредама. 

 

 
--8.5.2001.гоџдине. IZLAGANJE TOMISLAVA KRSMANOVICA NA SKUPU 

DIJASPORE U BEOGRADU 8 MAJA U DOMU VJ U BEOGRADU 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/28._4.
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Na Skupu Dijaspore i Matice koji je odrzan u Beogradu u DOM –u VJ u Sekciji-Jacanje 

odnosa Dijaspore i Matice uzeo je ucesca i Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za 

zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html). On je govorio u sredu 8 

maja ,predsedavali su akademik profesor dr.Dragan Nedeljkovic i dr.Sanda Raskovic ministar 

za izbeglice. U listi ucesnika koji su se obratili prisutnima su bili i poznati  knjizevnici, naucni 

radnici, novinari, biznismeni iz zemlje i inostranstva, politicari. 

 

Svi govornici zaredom su istakli tezak polozaj srpskog naroda kome preti nestajanje i 

istrebljenje i pozvali da se trazi nacin spasa i kako da tome zadatku doprinese sloga i saradnja 

Dijaspore i Matice. 

U polucasovnom izlaganju T.Krsmanovic je saopstio sledece:" 

 

 
 

" Danas  su ovde recene prave poruke, na pravom mestu i od pravih ljudi i u pogodno vreme. 

Potrebno ih je sada pretociti u plan akcija , odrediti ciljeve, dati zadatke i napraviti rokovnik 

sa zaduzenjima. Culo se mnogo hrabrih ljudi koji izrazavaju spremnost da se zrtvuju, sto daje 

nadu da ce stvari krenuti nabolje. 

 

Predocavam jednu sustinsku stvar: DIJASPORA JE OGROMNA UNUTRASNJA 

REZERVA  KOJA UKOLIKO JOJ SE PRISTUPI KAKO TREBA MOZE NASU ZEMLJU 

IZVESTI IZ KRIZE. Treba toga da postanemo svesni, da se tome okrenemo i da naucnim 

racionalnim metodima ovu unutrasnju rezervu aktiviramo.  Jer je Dijaspora vrlo brojna mozda 

oko 4 miliona Srba van zemlje, ima mnogo strucnjaka i sposobnih ljudi, ima ogroman kapital, 

veze, sto bi  zemlju preporodilo.i izvelo iz krize, a to je sada najvaznije. 

 

Ali neko to ometa? 

 

Hteo bih da ukazem na jos nekoliko momenata.: 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)
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-Postoje i dalje uprkos pobede DOS-a i demokratije odbojnosti u zemlji na strani vlasti prema 

Dijaspori. U prethodnom komunistickom periodu Dijaspora je bila vidjena kao leglo 

neprijateljske emigracije, i rezim joj nije dozvoljavao da se vrati, sumnjicio je, 

zavadjao,progonio . I sada ima odbojnosti i sprecavanja Dijaspore da se poveze sa Maticom. 

Ima i drugacijih obrazlozenja sada: navodno Dijaspora je vrlo brojna, bogata, strucna, sa 

jakim vezama, mogla bi biti trojanski konj, da udje u zemlju i da preotme sve komande vlasti, 

ojaca, bude najbogatija, najmocnija. sto bi navodno ugroizilo sadasnju vlast. Zato se sada 

nasim ljudima iz Dijaspore na svakom koraku udaraju klipovi, i sprecavaju da se vrate, 

ucestvuju u privatizacijama, da investiraju.,ne daju im pravo da glasaju u konzularnim 

predstavnistvima. 

 

Ovakav odnos prema Dijaspori je delo neznalica i sabotera jer se time opstruira sustinski 

doprinos Dijaspore Matici. I blokira da se ova ogromna unutrasnja rezerva animira. 

 

-postoje i dalje ogromne i duboke komunikacione barijere izmedju Dijaspore i Matice. Ne 

poznaju se dovoljno, Dijaspora nema poijma o mnogim stvarima koje se ovde desavaju,  

zivimo u drustvu izolacije, neznanja i zivota bez dovoljnih komunikacija sa drugima, a kada 

se ne znaju dovoljno onda je to pogodno da se razvijaju lose procene. Potrebno je da se bolje 

upoznaju. Narocito kada se radi o postovanju ljudskih prava, sudstvu, itd, zrtve bezakonja 

imaju svoje bliske srodnike van zemlje koji o njihovim stradanjima nemaju pojma. Dijaspora 

je zrtva nepostovanja njenih ljudskih ptrava. Jer je onemogucena da se vrati i pomogne svojoj 

Matici. 

-postoje i dalje lose procene 

-opstaje nesloga jer su Srbi i dalje podeljeni, vrlo su slozena skupina sto se tice politickog 

misljenja, obrazovanja, svesti, stanja duha, drustvenog polozaja, geografskog podrucja odakle 

poticu, otuda razlicita vidjenja, ciljevi, motivi i strategije borbe. Treba poraditi da se sloze, jer 

bez toga nema napretka. Zemlja je podeljena, poistoje podele i u Dijaspori i na relacijama 

Dijaspora-Matica., u vlasti ovde.,medju regijama. 

-isprofilisala je se nova svest i novo stanje duha. Na ovome skupu se to sada jasno vidi, o 

znacaju Dijaspore, i o znacaju saradnje Dijaspore  i Matice. To je veliki novi kvalitet. 

-nazire se nova presudna uloga Dijaspore koju treba inaugurisati, i sve uciniti da Dijaspora ne 

bude vise unutrasnja rezerva nego stvarnost u preporodu nase zemlje i nacije. 

-posle pobede DOSa ne samo da nema sustinskih promena prema Dijaspori nego i u zemlji, i 

dalje vlada bezakonje i siromastvo, mada ima pomaka jer su kadrovi DOS-a ipak daleko bolji 

nego li oni ranije, ali su to ipak sve skoro bivsi rezimski kadrovi. Sto nije kritika DOS-a nego 

konstatovanje cinjenica. DOS je odlicna stvar, njegovi kadrovi su vrlo strucni, mladi, poletni, 

ali je nazalost i dalje vecina kreativnih i strucnih pojedinaca iskljucena.Nema sveze krvi 

-svi dosadanji izbori su bili farsa i iz njih su iskljucene autenticne nacionalne snage, u korist 

bivsih rezimlija.Zato je sadasnja vlast anemicna, nema sveze krvi 

-stanje  u zemlji je tesko, nacija krvari 

-mi ne smemo da kazemo istinu o tome 

-postoje snage u zemlji koje seju lose procene  i zavade. 

-kriminalci su nacionalni problem broj 1, i blokada promena, njih neko podrzava. 

-caruje mrznja, nekrofilija,zemlja je u cituljama 

-izbeglice su u krajnje teskoj situaciji, nestaju, izumiru ubrzano 

-nastavlja se balkanizacija 

 

Predlazem sledece mere: 

- dati pravo glasa dijaspori da glasa u konzularnim predstavnistvima a ne da dolazi u 

zemlju, koja je daleko sto je skupo, ne moze ogromna vecina da dodje da glasa u zemlju. 
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- -resiti pitanja drzavljanstva, pasosa, 

- -omoguciti dijaspori da investira, ucestvuje u privatizacijana, da se vraca 

- -kazniti sve one koji to ometaju 

- -razvijati obrazovanje van zemlje 

- -spreciti asimilaciju  

- -jacati sve moguce veze i saradnju Dijaspore i Matice 

- -omoguciti dijaspori da svojim kadrovima i znanjem  pomogne Maticu 

- -informisati Dijasporu o stanju u zemlji ,narocito kada se radi o ljudskim pravima 

- -stimulisati Dijasporu da stavi na dnevni red katastrofalno i dalje stanje ljudskih prava u 

zemlji 

- -osnovati jedno telo Dijaspora-Matica za unapredjenje ljudskih prava u zemlji 

- -odnos Dijaspora-Matica je pre svega i iznad svega pitanje postovanja ljudskih prava  

Dijaspore koja je i dalje obespravljena i iskljucena i onemogucena da da svoj doprinos 

Matici da se izvuce iz krize.                                                                                                                 

-  

- -9 мај 2001.године.. Преминула Клара Мандић ( том 4), Error! Bookmark not 

defined.оснивач Друштва рпско-јеврејског  пријатељства.( 1944) 

 

- с).  

 

- Мај 2001. године. 
 

- Силвио Берлускони побеђује на парламентарним изборима те по други пут 

постаје премијер Италије. 

- Deblokada Oraovice -снаге безбедности  ушле у село Ораовицу код Прешева (ван 

зоне безбедности), која је била под контролом УЧПМБ, погинуло 14 герилаца. 

 . -  2.5.2001.године.  IV  OPSTINSKI  SUD  U  BEOGRADU 

                                               NALOG ZA ISELJENJE 

 
Prvi opstinski sud u Beogradu je svojim Resenjem XX P.br. 2083/2000 od 7.2.2001 godine doneo 

Resenje o smetanju poseda, u prilogu ovo Resenje. Ovim Resenjem je odredjeno da se usvoji tuzbeni 

zahtev Tomislava Krsmanovica iz Beograda i utvrdjuje se da je tuzeni Zdravkovic Dragan iz Beograda 

izvrsio smetanje poseda na stetu tuzioca dana 02.04.2000 godine. I nalozeno je tuzenom Zdravkovic 

Draganu da se sa svim stvarima i licima iseli iz prostorije i  istu slobodnu od lica i stvari preda u 

drzavinu tuziocu pod pretnjom prinudnog izvrsenja. I zabranjuje se tuzenom da ubuduce na ovakav ili 

slican nacin smeta tuzioca u drzavini prostorije,pod pretnjom novcanog kaznjavanja. 

 

Tuzeni se nije zalio i ODLUKA JE IZVRSNA u Prvom opstinskom sudu 25.4.2001 godine. 

 

Molim IV Opstinski sud da da Nalog za izvrsenje i ucini sto je potrebno da se tuzeni sto pre iseli. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/1944
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Tuzilac                                                                u Beogradu, 02.05.2001 godine 

Tomislav Krsmanovic     

 

 

 
- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Subota, 12.5.2001 godine 

24 маја . Операција "Повратак": Војска Југославије и МУП Србије улазе у последњи део 

Копнене зоне безбедности према Косову. У размени ватре погинуо Ридван Ћазими - 

Командант Леши (познат и као "Капетан Леши"). Након тога југословенске Здружене 

снаге безбедности улазе у Копнену зону безбедности а терористи су разоружани, чиме 

су се сукоби завршили. 

24 маја се дeсила катастрофа у свадбеној дворани "Версај" у Израелу, 23 мртвих и 380 

повређених гостију када је попустио под. 

У Бујановцу, Прешеву и околним селима патролира мултиетничка полиција. 

 

2001.година. ТУЖБЕ ПРОТИВ ПОЧИНИОЦА. 

Нисам осветољубив. Оне који ми наносе огромне штете у животу, који ми стварају бол 

и патње, нисам склон да мрзим. Разумем их.  

Али они прекорачују овлашћења, непотребно се изживљавају, грабе привилегије, циљ 

им је да ме злоупотребљавају, знају добро да сам невин, желе на мој рачун да сакупљају 

поене и граде каријере, . Упркос свега тога, уживање им је да наносе бол и патњу. 

Они за то треба да одговарају по закону, и да буду примерно кажњени. 

Поднео сам тужбе проив многих од њих, иако знам да се до правде врло тешко долази.  

Али нека стоји записано. Оно што није записано нестаје, гута га заборав. 

2001. година. OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU U KRALJEVU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA ( tom 2) 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, iz Beograda, Stanka Paunovica 70,11090, predsednik 

Pokreta za zastitu ljudskih prava 

 

Protiv okrivljenih: pukovnika .....komandanta garnizona; kapetana .., zaduzenog za moralno-

politicko vaspitanje, kapetana ......zaduzenog  za vojnu bezbednost,  i nadleznih funkcionera 

Ministarstva za odbranu SFRJ iz Beograda 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html


1163 

 

Zato sto su krsili moja prava kao vojnika JNA za vreme sluzenja vojne obaveze u Kraljevu, 

Srbija od 29.11.1963 do 1.10.1964 godine, (od 29.11.1963 g do 1 marta 1964 g sam bio na 

sluzbi u kasarni u Ribnici, Kraljevo, a od 1 marta do 1.10.1964 godine na Aerodromu,  

Kraljevo) a sto se sastojalo u sledecem: 

-za vreme sluzbe vojnoga roka u Ribnici, Kraljevo, od  29.11.1963 godine do 1.10.1964 

godine sam bio izlozen sikaniranjima od strane desetara, vodnika ,podoficira i oficira, koja su 

se sastojala u uvredama, pretnjama, davanju zadataka kojima sam bio vise opterecen nego li 

drugi vojnic i, i raznim drugim diksriminatorskim postupcima 

-za vreme sluzbe vojnog roka na Aerodromu, Kraljevo, od 1.3 do 1.10.1964 godine sam bio 

skoro stalno na permanentnoj nocnoj strazi , po dve do tri nedelje nocne straze u okolini 

Kraljeva na obezbedjenju rezervoara benzina, a onda nedelju dana u kasarni, preko dana sam 

bio primoravan da obavljam teske fizicke poslove, protiv mene su bili nahuskavani asocijalni 

i agresivni vojnici, uglavnom albanske nacionalnosti koji su se sa mnom fizicki obracunavali 

bez zastite vojnih vlasti u Vojnoj posti. Bez povoda sa moje strane i bez pravnog osnova sam 

bio podrvrgavan disciplinskim postupcima i drzan povremeno u zatvoru u kasarni, i 

ponizavan i maltretiran i na razne druge nacine. 

 

Bio sam godinu dana u kaznenoj vojnoj jedinici, u zatvoru. Bez zatvorske presude, i nevin. 

Od tada patim od nesanice. 

 

Na moje proteste zbog takvih postupaka za koje nisam dao povoda, jer sam se osecao kao 

posten patriota, mi je odgovoreno da je stigla Karakteristika iz Ministrastva odbrane JNA 

SFRJ prema kojoj sam ja politicki nepouzdan, srpski nacionalista, zatucani vernik, liberal, 

simpatizer Zapada, i da je moj otac bio simpatizer cetnika, te da je zahtevano moje 

prevaspitavanje. 

 

Predocavam da su ovakve kvalifikacije na moj racun bile potpuno neosnovane, i da je na delu 

bio progon nevinog coveka i postenog patriota, sto je posledica ondasnje klime u nasoj 

zemlji.i neopravdanih hajki i progona mnogobrojnih nevinih gradjana kao navodnih izdajnika 

i neprijatelja zemlje i naroda.  

 

Ovakvi postupci ondasnjih vojnih vlasti su bili u neskladu sa zakonom i oznacavali su 

drasticno krsenje mojih prava, naneli su mi veliku stetu mojim interesima i moj boravak u 

JNA, umesto u sluzbu naciji i jacanje pisho-fizicke kondicije i morala, su pretvorili u 

suprotno, kaznjavanje, mucenje i nanosenje stete organskom i dusevnom zdravlju. 

 

DOKAZ: 

- saslusanje Privatnog tuzioca i uvid u knjige i arhivu vojne poste i Ministarstva odbrane 

SFRJ 

- -moj dopis Ministarstvu narodne odbrane od 1.1.1965 godine 

 

Zahtevam od Opstinskog javnog tuzilastva da proveri ove navode, sprovede  istragu i 

pocinioce privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac                                                                                             u Beogradu, 

21.5.2001 godine 

Tomislav Krsmanovic 
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OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU 

U BEOGRADU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70,11.090-Beograd 

 

Protiv okrivljenih: 

-direktora Preduzeca za uvoz-izvoz SEME, Export-Import, Beograd, Admirala Geprata broj 

10 

-N.N sluzbenika SDB SFRJ koji su davali naloge direktoru preduzeca SEME 

 

Zato sto su  Privatnog tuzioca Tomislava Krsmanovica koji je bio zaposlen u ovome 

preduzecu od  15.10.1964 do 1.9.1965 godine  na radnom mestu"samostalni referent za plan i 

analizu", ometali i diskrimninisali sto se sastojalo u sledecem: 

-nedavanju radnih zadataka 

-uskracivanju tehnickih uslova rada, sto se tice davanja stola i stolice 

-uskracivanja podrske u njegovom radu 

-sikaniranja i uvrede, ponizavanja 

-sto se tice napredovanja i plate. 

 

Ovo je direktor obrazlozio cinjenicom da je dobio direktivu od strane organa SDB  jer je 

Privatni tuzioc navodno bio politicki nepouzdana osoba te ga je zbog toga trebalo 

onemoguciti u njegovom profesionalnom radu. 

 

Ovakve kvalifikacije u odnosu na mene su bile potpuno neopravdane jer sam ja uvek bio 

uzoran gradjanin i posten patriota te je na delu drasticno krsenje mojih prava. 

 

DOKAZ: - saslusanje privatnog tuzioca 

     -dopis privatnog tuzioca Tomislava Krsmanovica  direktoru preduzeca SEME od 6.1.1965 godine 

-uvid u arhivu preduzeca SEME i SDB SFRJ 

-     

-Zahtevam od Opstinskog javnog tuzioca da ispita ove navode, da preduzme istragu i 

pocinioce privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac                                                                       u Beogradu, 21.5.2001 godine 

Tomislav Krsmanovic 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU U BEOGRADU 



1165 

 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70, 11090-Beograd 

 

Protiv okrivljenih: 

- .... direktora preduzeca  UNIMAR, Agencije za marketing i propagandu lista "BORBA" u 

Beogradu , Trg Marksa i Engelsa, ( broj nepoznat), gde sam bio zaposlen na odredjeno 

vreme od 1.9.1971 do 1.12.1971 godine na radnom mestu "istrazivac trzista" 

- -.. direktora Jugoslovenskog centra za istrazivanje i razvoj, Milana Rakica ( broj nepoznat) 

gde sam bio zaposlen na odredjeno vreme od  1.5.1972 do 1.11.1972 godine "saradnik za 

razvoj" 

- - direktora preduzeca" Biro za razmenu studenata Jugoslavije", Mose Pijade ( broj 

nepoznat) u Beogradu, gde sam bio zaposlen na radnom mestu "samostalni strucni 

saradnik" za turizam od 1.4.1973 do 1.11.1973 godine 

-N.N saradnika SDB SFRJ koji su davali naloge navedenim direktorima  

 

Zato sto su sprovodili po nalogu organa SDB SFRJ diskriminatorske mere protiv mene kao 

navodno politicki nepozeljne osobe, koje su se sastojale u nedavanju zadataka, smanjenju 

plate, onemogucavanju napredovanja, davanju zadataka van opisa zadataka radnog mesta,  

iznosenju neistinitih podataka o meni kao coveku , sikaniranja, podsticanja protiv mene 

asocijalnih saradnika, i davanjima nezakonitih otkaza. 

 

Cime su drasticno krsili moja prava iz radnog odnosa i druga zakonska prava jer sam ja 

svojim postupcima uvek pokazivao da sam posten gradjanina i patriota i nisam dao nikakav 

povod za takve postupke sa njihove strane. 

 

DOKAZ: -moj dopis Birou za prituzbe i zalbe Opstine Savski venac Beograd, od 1.3.1975 

godine 

-saslusanje Privatnog tuzioca 

-uvid u arhive navedenih preduzeca i SDB SFRJ 

 

Nalaze se Opstinskom javnom tuziocu da ispita ove navode i sprovede istragu i pocinioce 

privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac                                                                                              u Beogradu, 

21.5.2001 godine 

Tomislav Krsmanovic   

 
 

1.juni 2001 godine-Danilo Krstajic o neformalnim vladarima 
 

Na sastanku Pokreta za zastitu ljudskih prava iz prisutnih uze rec Danilo Krstajic:― Oni 

vladaju ovde, neformalni vladari, mafije i krminalci, zvanicna vlast je njihov pion.Oni su 

vladali pre 1948, posle, u vreme Tita, za vreme Milosevica sada. Njih podrzavaju mocne 

svetske drzave koje vladaju pomocu tajnih sluzbi planetom. Oni su se obogatili, vladaju iz 

senke, imaju svoje para formacije. Oni su pravil haos od 1945, ali ja sam to kao prvoborac 
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vidijo jos od 1941 godine. Stalno su izmislajli neke razloge za bezakonje, nasilje, pljacke.Za 

vreme rata ―jer se mora po svaku cene pobediti neprijatelj‖, posle 1945 godne ―da se obracuna 

sa porazenm snagama‖, posle 1948 ―da se pobede pristalice SSSR-a‖, od 1950 pa nadalje ―da 

se obracuna sa neprijatel|jima samoupralnjanja, nesvrstane politike,  nacionalistima, 

liberalima,zapadnim agentima, razbijacima, itd, itd.Danas sire haos, bezakonje, hajke, 

slabljenje nacije , drzave, navodno ―tranzicija, da oslabimo narod da sacuvamo vlast, da se 

obogatimo, a posle ce biti bolje. Nece biti bolje, unuistise narod i drzavu, njih neko iz geo-

okruzenja zloupotrebljava da pomocu njih unisti nas narod,  nasu drzavu‖,rece sto je hteo 

Danilo, i sede. 

 

Posle sastanka svratismo u kafanu. Danilo kaze:‖ Nikad da se opametimo. Velike zapadne sile 

ovde stvaraju podele na Russofile i One koji to nisu. Zavadi pa vladaj. Rusofilstvo je veliko 

zamajavanje i prevara. ,stvaraju se pogresne procene, konfuzija. A nama je potrebna jasna 

situacija, sve da bude jasno.‖ 

 

Uze rec Ivan Prekajski:‖ Maja 1990 godine u Kaliforniji je ubijen  princ Andrej 

Karadajordjevic najmladji sin Kralja Aleksnadra II, stric sadasnjeg princa Aleksandra 

Karadjordevica. Ubile su ga americke, srpske i ruske tajne sluzbe, jer je on nedelju dana pre 

smrti boravio u Moskvi, gde je proucavao tajne ruske arhive o umesanosti sovjetske tajne 

policije u ubistvo  njegvog oca Aleksandra u Marselju 9 oktobra 1934 godine. Ovo 

istrazivanje nije godilo CIA i SDB jer bi tako bilo naruseno prijateljstvso izmedju Rusa i 

Srba.nacionalista. Jer je Srbija morala da se veze visee za Rusiju u svemu ovome sto dolazi, , 

da tako bude lakse unistena.‖ 

 

Nebojsa Djelosevic: Politika je vrlo slozena, mi smo jos politicki neprosvecen narod, velike 

zapadne drzave koje imaju timove naucnikа nama lako manuipulisu, oni poseduju 

informacijе, znanje, moc, medija, kadrove, novac, mogu dа rade sa nama stа hoce. Kao sto 

nam jе nametnuto rusofilstvo, tako je isto nametnuto Samoupravljnje, Nesvrstana politika, 

reforme. da nas zamajavaju, varaju, zavadjaju ― . 

 

Danilo Кrsтajic:‖ Secam se kako su nas za vreme Drugog svetskog rata zavadjali sa cetnicima 

nas partizane, to je bila zverska mrznja, udarao je brat na brata, klao ga zubima,  mrznja je 

bila nezamisliva. Jos nismo izvukl pouke, sada nas opet krvnicki zavadjaju. nahuskavaju 

jedne na druge, dele na Evropljane i Nacionaliste, Levicare i Desnicare, Izbeglice i 

Starosedeoce, Dinarce i one koji to nisu, Reformiste i Tradicionaliste, Razvlascene i Novu 

vlast, itd. Mi jos nismo shvatili sta se sa nama desavalo, jos nismo izvukli pouke. Samo 

budala udari dva puta palcem o kamen u svome dvoristu. svi se opametili, mi jos ne. Moramo 

se osvestiti‖. 

 

 

-8.6.2001.година. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Petak, 8.6.2001 godine. 

 

Tomislav Krsmanovic se sreo danas sa poslanicima DSS Popovicem i Lazicem 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Tomislav Krsmanovic se sreo danas u prostorijama DSS u Beogradu sa poslanicima ove 

stranke g.g.Popovicem i Lazicem a povodom Predloga Zakona o pravu glasa za dijasporu , 

kojom prilikom je razgovarano i o politickoj situaciji u zemlji i stanju ljudskih prava. 

Razgovor je vodjen u vrlo srdacnoj i opustenoj atmosferi kojom prilikom je ispoljeno 

medjusobno razumevanje i uvazavanje. 

 

Predlog  Zakona za dijasporu su uradili Tomislav Krsmanovic i Dragan Vucetic iz Srpskog 

akademskog drustva u Nemackoj sa ciljem da se dijaspori omoguci da glasa u konzularnim 

predstavnistvima. Konstatovano je da je glasanje u konzularnim predstavnistivima  jos teze 

sprovesti nego li ranije jer se osoblje drasticno smanjuje,da su ogroman problem biracki 

spiskovi, zatim strucni kadrovi, resursi, ali da je u isto vreme neophodno da se dijaspori 

omoguci da koristi pravo glasa, i da bi trebalo ispitati i mogucnosti glasanja putem pisma. 

Dogovoreno je da strucnjaci DSS prouce nas Predlog Zakona i da se onda napravi radna grupa   

koja ce napisati konkretan tekst Zakona. 

 

Sto se tice stanja ljudskih prava T.Krsmanovic je naveo da nema znacajnijih promena, da je 

stanje u sudstvu manje vise isto, da oni koji  su ranije bili zrtve bezakonja su to i danas, i da i 

dalje vrsljaju pojedini kadrovi, sudije, policajci, i svakojaki gangovi. Predstavnici DSS su 

Krsmanovicu saopstili da DSS nije u stanju da pruzi zastitu pojedincima zrtvama bezakonja, 

da u DOS-u postoje i druge politicke stranke, da DOS jos nije uzeo svu vlast u svoje ruke, da 

je to proces koji ce potrajati i da je potrebno strpljenje. 

 

Krsmanovic je upoznao narodne poslanike DSS da oni koji pate nemaju vise strpljenja, i da 

DOS treba sto pre da predzume mere da se stanje sa ljudskim pravima popravi jer u 

suprotnom moze izgubiti ugled u narodu. Krsmanovic je istakao da je pitanje ljudskih prava 

kljucna stvar, za opstanak nacije, demokratizaciju, izlazak iz krize, i da tome pitanju koje je 

jos uvek zapostavljeno i tabu tema treba posvetiti sasvim drugaciju paznju. Poslanici  DSS su 

saopstili Krsmanovicu da ocekuju od Pokreta za zastitu ljudskih prava da podnese predloge 

novih zakona ili izmene postojecih i da ce DSS to podrzati u Skupstinama.  

 

dr.Janko Popovic. 

 

- Јуни 2001.године. Са Милицом на земунском Ратном острву. 

 

Од Земунског кеја до Ратног острва, војска је преко широког рукавца Дунава поставила 

удобан понтонски мост, да купачи тако могу лакше стићи на дугачку песковиту плажу 

на овом дунавском острву. Овог сунчаног и топлог летњег дана смо се срели на почетку 

војног жућкасто зеленкастог понтонског моста на кеју, у 15 часова. Она је мало 

закаснила. Ја сам тачан, то сам јој ставио до знања. Она је ћутала. 
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.  

 

Досада смо на Ратно острво ишли чамцима ( томови 1-4). Понтонским мостом је брже, 

и јефтиније. Чамац је нешто друго, романтичнији је и узбудљивији, понекад би  препун 

купача на узбурканом Дунаву забринуо крманоша, матица је долазила до саме ивице 

чамца, или мотор из чиста мира стане, угаси се. Крманош би покушавао да га упали, 

вукао би брзо ка себи канап којим се пали мотор,  једва би на крају мотор забрундао. 

Једном је чамац био препун, поче да се криви?  

 

Увек бих се у таквим околностима питао, шта да учиним, ако затреба да скачем у воду?  

 

Моје омиљено купалиште је Ада Циганлија, али увек помишљам чежњиво  на дугачку 

песковиту плажу Ратног острва, широки вал као море, галебови, песак. 

 

Ада је језеро, такорећи усред града, прозирна мирна и топла вода, прилично 

урбанизована оаза, често се на њене обале слегне много купача, са обе стране језера су 

начичкани скоро бескрајни редови кафеа, бициклисти вртоглаво јуре бетонском уском 

пистом, језером крстаре педолини, док шетам пешачким стазама кроз дуге колоне 

разголићених сунцем испечених купача и купачица, бих повремено у пролазу 

препознао и неко познато лице.  

 

Ратно острво је нешто друго,  усред града такорећи, а скоро нетакнута природа. Брзо 

тече зелени Дунав, пукла широка пучина као морски залив, острво обрасло 

непроходним растињем, познато је да је Ратно острво истински резерват свакојаких 

ретких птица, које само овде имају своја станишта, поготову када се селе са севера на 

југ.  

 

За мене је Ратно острво носталгични повратак у прошлост, буди сећања на ђачке дане и 

на боравак породице у овоме живописном граду 1951-1952.године ( том 1)., који још 

увек дан данас чува своју душу и потсећа на минуле векове, на Средњу Европу. 

 

Када год дођем на Ратно острво сетим се драгог рођака из Узовнице Драгана 

Крсмановића ( томови 1-4).  .  

 

Он је грађевински техничар, повисок и мужеван, изразито је плав, као да је Швећанин. 

Драган је одувек био омиљен  и радо виђан у друштву привлачних девојака и жена.  

Стално је ван земље на градилиштима, важи за врло способног грађевинског 

предузимача. Енглези и Немци, или Американци, би му плаћали да изгради по 80 

километара асфалтног пута у Африци, или за предузимачке радове на брани у Перуу, 
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били су презадовољни, поготову,  јер би он све то урадио далеко јефтинје него неки 

западни извођачи радова, и квалитетно, и брзо. А Драган би за то био одлично плаћен 

страним конвертибилннм шушкавим новчаницама. 

 

Он се развео, његова супруга је болнчарка на ВМА ( Војној медицинској академији) , 

имају два сина снажна момка. Један је првак земље у кајаку. У Драгановој породици 

постоји традиција врхунских спортиста, његов сриц Љубмир Крсмановић ( томови 1-4)  

је би првак Југославије у боксу, у полутешој категоији. 

 

Питам се чиме се њих двојица баве, када су им родитељи понети својим 

професионалним обавезама? 

 

Драган станује са породицом на брду Гардошу, које се уздиже изнад Дунава, баш близу 

места где се узвишица окомито спушта у зелени побрзи Дунав. Он ми то ннкада није 

причао, али сам убеђен, да је изабрао да станује изнад велике зелене реке, понајвише 

због тога јер га потсећа на родни крај, на Дрину. Кућа његовог покојног оца Ђоје 

Крсмановћа ( томови 1-4) је такође на благом узвишењу изнад Дрине.   

 

У Перуу су га звали`` Грингос``, што на шпанском значи`` Бели човек``, тако тамо зову 

Американце.  

 

Недавно смо се нас двојица провозали његовим чамцем све до банатске стране Дунава. 

Он је не само велики заљубљеник Дунава, него и врсни познавалац његових острваца, 

рукаваца, марина. Од њега сам сазнао нешто о Дунаву што ме је истински 

изненадило:`` Видиш овај рукавац што се од Ратног острва одваја ка Земунском кеју, и 

иде све горе до испод Гардоша, када је сушна година, уме толико оплићати, до главе, да 

га могу прегазити``. 

 

Необично, тако је широк и дубок тај рукавац, туда пролазе тегљачи, или мањи бродови, 

а може да се понекад лети прегази? Наједном се присетих, тако ми је исто говорио 

једне сушне године када смо били дечаци, да је Дрина наспрам Крсмановића кућа у 

Узовници, оплићала:`` Ево довде ми до рамена допире Дрина, могу прегазити у Босну``.  

 

Био сам убеђен да је он Дунав и Дрину мешао, то јест умишљао је, да није на Дунаву, 

него да је на Дрини.  

 

Док смо се једном приликом дружили на Ратном острву, опрезно газећи врућ песак ка 

плажи, Драгану су се успут непрестано јављали присутни купачи и пецароши, њега 

овде знају, он је популаран. Показа ми руком његов чамац ленгерисан недалеко од 

обале.  

 

Повећа група на самој обали поред воде, је пекла у казанчету  рибљу чорбу. Позваше 

га. Он им се упути  добацујући им: `` Бистро``. 

 

Миличине очи, док смо се спремали да тела изложимо сунцу и таласима плавог Дунава, 

би помало засветлеле при пролазу препланулих и веселих купача. Сетих је се због 

нечега када ми је пре неколико година у Ресторану Клуба књижевника у Француској 

улици број 7, када сам је упознавао како ја водим здрав живот, поготову лети на Дрини 

са черенцом по осам часова, сва насмејана и раздрагана, гласно се смејући, ме стегла за 

мишицу:`` Браво мајсторе``!. У неколико наврата ми је сва озарена причала о живахним 



1170 

 

мајсторима, који су јој обављали поправке кварова  у стану. `` Па да, `` као да се сети 

нечега, срочи`` у Америци удате интелектуалке, чији су мужеви изнурени целодневним 

радом, воле снажне занатлије``. 

 

Жали ми се упорно да има озбиљне здравствене проблеме. Питам се да ли је то, и 

колико  је то тачно? Не делује болесно, напротив, витална је, а жали се на озбиљне 

здравствене тешкоће, не сме на сунце, не сме у хладну воду, не сме да се замара, мора 

да пази шта једе.  

 

``Имала сам коксаки, зеза ме понекад штитаста``, показује руком на грло. 

 

Знам још неке који су се тако изјашњавали о  њиховом здрављу, а није било баш тако 

црно. ``Не смем на сунце``, каже ми када се свукосмо.   

 

`` Хајде, почни полако да се излажеш сунцу, ево овде ћемо бити, пола у хладу, пола на 

сунцу``. Она прихвати.  

 

Мало поседисмо: `` Хајмо сада мало у воду``? `` Не смем, хладна је вода``, као да не 

прихвата, али није нимало убедљива. Ухватих је за руку, и благо поведох ка реци. И све 

дубље. Први ја запливах, позивам је руком да ме следи, она полако поче да залази у 

дубљу воду, дође до мене. Ја запливах полако поред ње, више се одржавам у месту 

борећи се са брзом дунавском матицом. Она се испружи на површини воде поред мене, 

и заплива. 

 

Охрабри се, она уме бити помало детињаста:`` Загњури се испод мене``, ? , не желим да 

одбијем, што одмах учиних. Упркос мојих година, желим да их заборавим, изроних са 

друге стране њеног тела, тачно испред њене главе. Она ме сва весела удари благо по 

коси:`` Браво мајсторе``!.  

 

11. јуна је у Јагодини убијен новинар Милан Пантић, дописник "Вечерњих новости из 

тог града.  

 

Потпредседник Владе Србије, Вук Обрадовић, разрешен дужности због оптужби да је 

сексуално узнемиравао колегинице из његове странке. 

 

- IV OPSTINSKI SUD U BEOGRADU             Posl.broj I-I-101/01 
Bulevar Lenjina 16, Novi Beograd 

 

 

Poverilac: Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Duznik: Dragan Zdravkovic, iz Beograda, Visokog Stevana broj 11 

 

 

PREDLOG ZA DOZVOLU IZVRSENJA RESENJA O SMETANJU POSEDA PRVOG 

OPSTINSKOG SUDA U BEOGRADU XXP.Br.2083/2000 od 7.2.2001 godine. 

 

Pravosnaznom i izvrsnom Odlukom Prvog optinskog suda u Beogradu 2083/2000 od 7.2.2001 

godine utvrdjeno je da je tuzeni Zdravkovic Dragan  smetao tuzioca u koriscenju podrumske 

prostorije u Beogradu ulica Visokog Stevana broj 11, desno od ulaza i nalozeno tuzenom da 

http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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se sa svim liciam  stvarima iseli iz ove prostorije i istu preda tuziocu. Ova odluka je izvrsna 

25.4.2001 godine. 

 

DOKAZ: Kopija Resenja sa klauzulom izvrsnosti  

 

S,obzirom da se tuzeni do danas nije iselio i predao predmetnu prostoriju, trazilac izvrsenja 

predlaze da sud donese sledece                 RESENJE O DOZVOLI IZVRSENJA  

 

Odredjuje se izvrsenje resenja o smetanju poseda Prvog opstinskog suda u Beogradu  XX P.br 

2083/2000 od 7.2.2001 i duznik se obavezuje da 8 dana po prijemu  ovoga resenja se iseli iz 

podrumske prostorije u ul.Visokog Stevana broj 11, podrum desno od ulaza i istu slobodnu 

lica i stvari preda Poveriocu Izvrsenje ce sprovesti izvrsni organ ovog suda u prisustvu 

trazioca izvrsenja. 

 

Odredjuje se naplata troskova izvrsenja u iznosu od .....................     na teret Duznika i to 

popisom, procenom, pregledom radi naplate. 

 

Tomislav Krsmanovic                                     u Beogradu,  12.6..2001 godine 

 Прогон Вука Обрадовића. 

 

 

 
 

Predsednistvo DOS-a je sinoc odlucilo da smeni Vuka Obradovica, predsednika SD sa 

duznosti potpredsednika Vlade Srbije zbog optuzbi da je seksualno uznemiravao svoje zenske 

saradnice.  

 

Ovakva jedna odluka DOS-a je nazalost ilustracija krajnje tuznog stanja u drustvu i politici, 

DOS smenjuje Vuka Obradovica zbog"rekla-kazala", a ne smenjuje one koji su odgovorni za 

masovne progone gradjana, za zloupotrebe , nasilje i tesko bezakonje. 

 

Nije tesko prepoznati da je na delu uklanjanje borca protiv zloupotreba koji se drznuo da stavi 

na optuzenicku klupu one koji su cinili velike zloupotrebe i koji je ukazao da su glavni krivci 

oni koji su se obogatili, dok je vecina stradala. Vuk Obradovic ima jos nekoliko smrtnih 

grehova, on se na celu njegove stranke zalagao za preporod nacije, za borbu protiv droge, za 

moralno ozdravljenje medija, za poboljsanje zdravlja, za spas mladih, za povecanje stope 

nataliteta, spas i unapredjenje porodice, a oni koje je on optuzio da su se bogatili, su upravo 

zaradili svoje bogatstvo kao nagradu za zla koja su nam svima naneli. Zato su zlikovci 

maknuli Vuka Obradovica. 
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Uloga slepog ekzekutora je namenjena nazalost pojedinim liderima i funkcionerima DOS-a, 

koji se nazalost bore za iste ideale kao i Vuk Obradovic, ali koji su prethodno lukavim 

intrigama u ambijentu uzavrelih strasti i strahova, ambicija i sujeta, losih procena, 

pozavadjani i usmereni protiv njega. Impulsivni i izmanipilisani lideri DOS-a su ustvari 

mislili potsvesno da se obracunavaju sa rivalom koji ih je stavljao na tapet, a ne shvataju da se 

radi o necemu drugome, da su instrumentalizovani da uklone onoga koji je pokusao da uradi 

ono sto je sada najpotrebnije. A verovatno da ima i takvih u DOS-u koji su svesni o cemu se 

radi i da su svoju ulogu svesno odigrali. 

 

DOS je jos jednom pao na ispitu. DOS pokazuje da se nije otarasio decijih boljki koje su 

krasile opozicionare jos pre dvadesetak godina, a to je nesposobnost da saradjuje i da 

prevazilazi razlike. 

 

Mi smo uvek podrzavali DOS, pre par godina kada je osnovan Savez za promene mi smo 

doveli desetak stranaka i organizacija i tako mu dali pocetni polet, a Savez za promene je 

kasnije postao DOS. Mi smo poceli jos 1975 godine i iz nase organizacije je nastalo vise 

stranaka i udruzenja. Mi smo podrzavali DOS i sada ga podrzavamo, ali ukazujemo DOS-u na 

manjkavosti. Jedna od njih je upravo na ovome nivou, povremena impulsivnost i lose procene 

koje vode medjusobnim obracunima, kao sto je to bio sada slucaj sa Vukom Obradovicem. 

DOS pokazuje nedoraslost prema skrivenim manipulantima, ne  moze da otkrije neformalne 

centre moci i tvrdi da oni koji to govore su paranoicari, a sam biva zrtva njihovih skrivenih 

zavada. Zar dozvoljava da  impulsivni kriminalci  izmanipulisu 
 

 

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

sreda, 20.6.2001 godine 

 

 

UKRIVANJE UVIDA U DOSIJEE U POLICIJI 

 

MUP Srbije je izdao saopstenje da gradjani koji smatraju da su imali dosijee  u SDB ( Sluzbi 

drzavne bezbednosti) mogu izvrsiti uvid u iste i dobiti obavestenje kako da postupe preko 

telefona u Beogradu 011-3117502. MUP je ustvrdio da je oko 15.000 gradjana imalo svoje 

dosijee i da su tamo vodjeni kao"unutrasnji neprijatelji, teroristi i ekstremisti". 

 

-  

 

Obavestavamo javnost da je na delu velika zloupotreba i manipulacija sa ciljem da se 

onemoguci uvid u ove dosijee i da se skine veo tajne sa ove skrivene oblasti, i da se u isto 

vreme, u javnosti stvori utisak da  je navodno pokrenut istinski proces demokratizacije. 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Pre svega ovaj telefon je krajnje tesko dobiti, dvadesetak aktivista  nase organizacije od 

ponedeljka po ceo dan okrece telefon., stalno zauzeto. Danas, kada su ljudi krajnje prezauzeti 

, oni gube interes da izvrse uvid u svoje dosijee jer nemaju vremena da danima okrecu 

bezuspesno navedeni broj telefona.  

 

Tvrdnja da je bilo samo 15.000 tajnih dosijea je takodje netacna jer ih je bilo na stotine 

hiljada, to su i sami organi MUP-a ustvrdili javno pre nekoliko godina. Postvalja se pitanje 

kakva je definicija pojma"dosije".Znamo dobro da su citavi segmenti stanovnistva bili 

predmet diskriminacije, ili sumnjicenja, sada ispada samo 15.000. To deluje obeshrabrujuce 

na gradjane da izvrse uvid("otkud ja od 10 miliona ljudi da budem u 15.000). Kaze se da su 

svoje dosijee imali samo "teroristi i ekstremisti", ogromna vecina gradjana koji su bili zrtve 

bezakonjaМилица i podozrenja su bili nevini i lojalni, tako sebe same vide, onda oni nece ni 

traziti da vide svoj dosijee jer "nisam terorista". 

 

Na delu je manipulacija sa ciljem da onemoguci gradjane da vide svoj dosije i da u isto vreme 

se stvori utisak da je ova tajna skrivena oblast razotkrivena i to na jedan demokratski nacin. 

Cime se zeli ukriti odgovornost pocinilaca. 

 

Mi se ne zalazemo za osvete  , ali upozoravamo da se nastavljaju krsenja tudjih prava, 

sumnjicenja , hajke, umesto da se sa time prekine jednom zauvek. To je delo raspamecenih i 

mi ih svi zajedno moramo suzbiti energicno u nastavljanju njihovog rusilackog pohoda. Ako 

ih ne sprecimo, oni ce biti ohrabreni i nastavice svoje lose navike i postupke., sto bi 

oznacavalo definitivni propast drzave i nacije. 

 

Nasa organizacija je i dalje, kao i njeni celnici i aktivisti, izlozena sudskoj diskriminaciji, 

smetnjama u upotrebi interneta, telefona i faksa, i mnogim drugim suptilnijim, ali nimalo 

manje opasnim represalijama il opstrukcijama, i to upravo od onih koji zele da izmanipulisu 

ovo sa dosijeima.  

 

Nama ne dozvoljavaju da vidimo nase dosijee, a i danas smo podvrgnuti represiji i 

diskriminaciji. A navodno se dosijei ukidaju. 

 

dr.Janko Popovic 

 

-20.6.2001.године.T.Krsmanovic treba da vidi svoj dosije u petak 29.6.2001 godine. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik nase organizacije je kao sto smo obavestili , posle 5 dana 

celodnevnog telefoniranja jedini uispeo od svih nasih aktivista i celnika iz Beograda koji su to 

pokusavali, da dobije vezu na telefonu za podatke o dosijeu, danas je bio na adresi Bulevar 

Avnoja 104, Ulaz B , Novi Beograd, gde mu je saopsteno da ima dosije, i da treba da dodje da 

ga razgleda u petak 29 juna u 10 casova. 

 

Osoblje MUP-a koje ga je danas primilo je bilo ljubazno, predoceno mu je obavestenje MUP-

a da se podaci iz dosijea ne mogu javno obznanjiivati u medijima ili saopstavati bilo kome. 

 

U nezvanicnom razgovoru Krsmanovicu je saopsteno da je bilo oko dve stotine posetilaca  

tim povodom i da oko dvadesetak ima dosijee. 
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Prema advokatu M.Radicu ekspertu za ovu materiju procenjuje se da oko 200.000 osoba ima 

svoje dosijee.Postavlja se pitanje sta je to dosije, ko ga je cinio, na koji nacin, po kojim 

kriterijumima. I koje su bile posledice onih koji su bili u dosijeima, sta im je cinjeno, ko, 

kako, zasto. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava ima izuzetna poznavanja ove oblasti i sve ce uciniti da se 

osujeti namera  da se broj minimalizira i da se celokupna ova izuzetno znacajna oblast 

obezvredi. A da se ujedno stvori lazni utisak da je doslo do demokratizacije i da je ova oblast 

rasvetljena. 

 

Ujedno ,predocavamo da postoje snage mraka koje zele da i ovoga puta seju lose procene i 

pozive na sumnjicen ja i revansizme. Mi se ne zalazemo za osvete, ali ujedno privlacimo 

poznaju da postoje brojni pojedinci koji su progonili nevine gradjane, i sada umesto da budu 

svesni svojih nedela, da se pokaju i isprave, oni nastavljaju svoje projekte uznemiravanja ili 

sudskih i drugih progona gradjana. Ukoliko ove osobe ne budu sprecene one ce nastaviti svoj 

rusilacki pohod unistavanja nacije i drzave., i  osecace se ohrabreni. 

 

Zato zahtevamo da se ova operacija obavi kako treba, da svi oni koji su cinli nedela protiv 

nevinih  gradjana snose posledice za to, pre svega da se osveste i da shvate da su bili 

zloupotrebljavani protiv nevinih ljudi, da ruse drzavu i naciju, i da se pokaju i isprave. 

 

Pozivamo DOS, nasu drzavu i policiju, da sve one ostrascene koji zele da nastave da tiranisu 

gradjane privedu pravdi i kazne ih primerno . 

 

dr.Janko Popоvic. 

 
 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Subota, 24.6.2001 godine 

 

Bukti pozar losih procena i obracuna. 

 

Predocavamo da se stanje pogorsava i da bukti istinski pozar losih procena iz kojih nastaju 

vrlo jake tenzije na razlicitim relacijama, i da iz toga rezultira istinski rat. Bujaju svakodnevno 

sumnjicenja, neosnovane optuzbe i pribegava se svakojakim obracunima, ne vodeci racuna o 

sredstvima koja se koriste. 

 

 
 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Dok se u susednim zemljama iz sastava bivse SFRJ, i u bivsim susednim socijalistickim 

drzavama  situaicja smiruje i prevagu odnose smireni pragmaticari u nasoj drzavi se desava 

suprotno, jacaju snage ekstremizma i dezintegracije. Srpski narod , i etnicke grupe koje su 

zivele sa njim u zajednickoj drzavi, posle vise od pola veka komunizma su danas pozavadjani, 

suceljeni medjusobno, po etnickoj, politickoj, teritorijalnoj i plemenskoj osnovi, svi sumnjaju 

u sve, svi vojuju protiv svih. To nije razume se otvoren rat, nego onaj skriven, konspiracija i 

subverzija, koji tinja, i gde su primenjuju podzemni i subverzivni nacini obracuna. I odnosi 

svoje zrtve, slabi naciju, rusi policiju, vojsku, zajednicu drzava, slabi institucije i sisteme. 

 

Nas narod oslabljen posla pola veka ruiniranja, tiranije, pljacki, izgona iz zemlje, bele kuge, 

slabljenja zdravlja, isterivanja iz svojih teritorija, zavadjanja, sejanja losih procena, i 10 

godina otvorenog gradjanskog rata i posle bombardovanja NATO, je snemocao, gurnut u 

sumnjicenja i ostrascenost, i nije u stanju tako kastritran u svojoj vitalnosti i intelektualnoj 

moci, da smogne snage i da se ujedini, da ovakvo jedno krajnje lose stanje prevazidje. 

 

Tenzije bukte, lose procene, izmedju Srbije i Crne Gore, izmedju Srba i drugih etnickih i 

verskih grupa, medju Srbima po teritorijalnoj i plemenskoj osnovi( Srbijanci, Crnogorci, 

Hercegovci, Bosanci, Krajisnici, Dinarci, Vojvodjani, itd), izmedju DOS i opozicije, u okviru 

DOS-a, izmedju Vojske i MUP-a, u okviru raznih drzavnih grupacija, izmedju ostataka 

spsovaca i julovaca i DOS-a, iuzmedju komunista i koji to nisu, izmedju partrizana i cetnika, 

izmedju onih koji su oteli tudju imovinu i opljackanih, izmedju perduzeca, u porodicama, i dr. 

 

Nacija se ostrasceno upustila u rasprave oko Haskog suda, Slobodana Milosevica, odnosa 

Srbije i Crne Gore, stava prema razvlascenoj vlasti, oko sudstva i drzavne uprave koji zele da 

nastave bezakonje, SPS i JUL se upiru da obore ugled DOS-a, bivsi vlastodrsci da sacuvaju 

svoje privilegije i da izbegnu odgovornost, zrtve traze kaznu tirana, oni koji su opljackali 

gradjane zele da ne vrate tudje, u haosu se bivsi i sadasnji mocnici bore da pokupuju kroz 

privatizacije firme za bagetelu, skupstine bukte u strerilnim raspravama, tamo defiluju 

psihopate i smetaju im da rade, divljaju raspameceni u sudstvu i policiji, kriminalci 

nastavljaju svoj pir rusilastva i tiranije nezasticenih gradjana, sevaju varnice na relaciji Srbija-

Vojvodina, u okviru DOS-a, narod je zabunjen jer vidi da pravde jos nema, da su isti ljudi na 

kljucnim pozicijama kao i ranije. 

 

Nase geo-politicko okruzenje, i ne samo ono, sanja da opet na vlast dodju SPS i JUL, i da 

nastave svoj rusilacki pohod, i oslabe naciju i drzavu, da nam jos nesto otmu, jer su 

zahvaljujuci njima i njihovim greskama dobili nase teritorije. 

 

Snage senke nastavljaju otuda da rovare i da potpaljuju sumnjicenja i tenzije, da ih pretvaraju 

u surove ali  subverzivne obracune. Ubistva, kidnapovanja, rezirane saobracajke, su samo 

neki od vrlo malo zastupljenih vidova. Svi vide neke svoje neprijatelje, koji im rade o glavi,  

koji zele da im otmu njihovo, da naskode njihovim interesima, da im se sveta, da ih tuze, da ih 

javno okvalifikuju, da im preotme pozicije, imovinu, i td. Bukte obracuni, i ukljucujuci one 

najopasnije, medicinskim sredstvima. 

 

Svakodnevno pada ogroman broj zrtava u ovome tinjajucem gradjanskom ratu u koji nasa 

zemlja tone. Mnogi misle da se bore protiv izdajnika koji prodaju zemlju NATo. 

 

DOS je velika promena i napredak, mi ga podrzavamo, ali DOS jos nije dovoljno energican, 

nije uzeo jos vlast u svoje ruke, mekan je i anemican. To je tako jer se u DOS-a nalaze sve 

same bivse rezimlije, povrh svega prava opozicija je iskljucena iz politicke utakmnice, DOS 
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nije ukljucio sve nacionalne snage nego se zatvorio u svoje grupe i klanove. Dosovci su dok 

nisu dobili vlast i bili zrtve progona bili vrlo radikalni, sada nasedaju na suptilnu manipulacju 

neformalnih centara moci, njima je sada dobro, i postaju mirni i neenergicni, svoju udobnu 

situaciju predstavljaju za stanje cele nacije. Cime se stvara nedelotvorna vlast.  Nacija je pod 

tiranijom i dalje, to DOS ne zna ili nece da zna. 

 

Ostaci Sps-a i JUl-a svim sredstvima udaraju klipove DOS-u. Visestranacki sistem je doneo 

zlo umesto zdrave politicke utakmice, postao je obracun, pakost i sabotaza. 

 

Prelazak na kapitalizam je vrlo bolan i razoran po nasu naciju i drzavu. 

 

Svi sabotiraju sve, ne stradaju rivali nego strada cela nacija, drzava, vojska, policija, mi 

nazadujemo. 

 

Srbi nisu u stanju ovako oslabljeni da ove prepreke prevazidju i da daju racionalan odgovor 

nego tonu u iracionalnu raspravu i medjusobne obracune. Svi su gubitnici. Ne shvataju da 

tako cineci ne spasavaju sebe, nego da ruse naciju i drzave i seku granu na kojoj se nalaze. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava poziva na razum, odmerenost i smirenost, ne dozvolimo da 

nas ovako iznurene i impulsivne zloupotrebljavaju oni koji nam rade o glavi nama samima i 

nasoj naciji i drzavi. Kojima odgovaraju svadje, da bi nas tako destabilizovali i nastavaili da 

nam uzimaju teritorije i komadaju drzavu. Pozivamo na pomirenje, dogovor, saradnju, slogu. 

Oni koji su krsili tudja prava to treba da priznaju, da objasne da su bili zavedeni, zaplAseni da 

to rade, pozivamo ih da se nagode sa svojim zrtvama, i da se okrene nova stranica nase 

istorije.Politicke stranke treba da se dogovore, zemlja treba da bude spasena, oslobodimo se 

ostrascenosti i losih procena, netolerancije, megalomanije i busanja u grudi"Ja, i samo ja, i 

moja porodica"(manija velicine). S.Milosevica treba suditi sto pre, javno, pravicno, dati mu 

pravo na odbranu i najboje advokate. 

 

Pozivamo na smirenost, slogu i jedinstvo, dogovor, umesto losih procena i sumnjicenja. 

Stranke Levice treba da izvuku pouke iz prethodnih gresaka i da stvore Levicu progresa, 

umesto Levicu kriminala i tiranije, pljacki. 

 

Ukoiko to ne budemo kadri da ucinimo, nastavice se ubrzano 

 

 

28. јуна је Слободан Милошевић изручен Хашком трибуналу. 

 

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70, 11090-Beograd,  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Protiv okrivljenih: 

-dr.primarijusa ..... lekara psihijatra Zavoda za mentalno zdravlje iz Beograda, dispanzer za 

odrasle, Palmoticeva broj 37 

-dr.primarijusa  .....lekara psihijatra Zavoda za mentalno zdravlje iz Beograda, dispanzer za 

odrasle, Palmoticeva broj 37 

-dr.......lekara psihijatra P.B."Laza Lazarevic"Padinska skela 

-lekara Psihijatrijskog instituta "Guberevac" 

-......direktora marketinga FGP"Rekord"Rakovica 

-... sudije za prekrsaje Opstina Rakovica 

- i NN organa SUP i MUP-a Srbije i SFRJ 

-sudija V Opstinskog suda koji su me u sudskom postupku povodom izdavanja lista ISTINA 

1981 i 1982 godine sudili i umesto odluke za kaznjavanje verbalnog delikta poslali na 

psihijatrijsku ekspertizu(Kri.br.208/81 od 21.12.1981 godine) 

-  

 

Zato sto su Privatnog tuzioca Tomislava Krsmanovica  nesavesnim profesionalnim radom i 

falsifikovanjem lekarskog nalaza,po nalogu SUP-a, i drugih drzavnih organa, okvalifikovali 

netacnom psihijatrijskom dijagnozom"sizofrenija" jos 1973 godine prilikom prvog obracanja 

Privatnog tuzioca ...lekaru Zavoda za mentalno zdravlje u vezi problema sa nesanicom i 

izrazenih nervnih tenzija, koje je privatni tuzilac objasnio uslovima zivota i politickim 

progonima kojima je tada bio izlozen zbog zalaganja za svoja pogazena  prava iz radnog 

odnosa. A sto je ucinjeno da bi privatni tuzilac bio kaznjen primenom zloupotrebe psihijatrije 

u politicke svrhe, i diskvalifikovan u drustvu kao borac za ljudska prava. 

 

-DOKAZ:Uvid u spise Gradskog Sekretarijata  za unutrasnje poslove  VI Odeljenje UZSK 

pod brojem 156 od 28.4.1977 godine  

-Spisi sudije za prekrsaje Opstine Rakovica .... sa spisima tuzilastva od 8.8.1977 godine  uz 

overen potpis Zavoda za mentalno zdravlje iz Beograda-dispanzer za odrasle ,Palmoticeva 

broj 37, pod brojem 223 .oo od 28.6.1977 godine od primarijusa dr... koji sadrze 

inkriminisanu dijagnozu 

-uvid u medecinsku dokumentaciju Zavoda za mentalno zdravlje, Instituta za 

psihijatriju"Guberevac", P.B."Lazala Lazarevic'Padinska skela , Sudsko-psihijatrijskog 

odbora Medecinskog fakulteta u Beogradu, VMA-Psihijatrijska klinika  

-saslusanje svedoka Boze Petrovica, pravnika FGP Rekord 

-saslusanje ...bivseg direktora FGP "Rekord", kasnije predsednika Skusptine Srbije 

-saslusanje ......bivseg sudije za prekrsaje Opstine Rakovica 

-saslusanje N.N saradnika GSUPa Beograd 

 

Privatni tuzilac je bio 21 6.1975 godine uhapsen pod falsifikovanom optuzbom da je pisao 

neprijateljske parole po zidovima javnih zgrada u Beogradu, i zatim smesten protiv svoje 

volje na nezakonit nacin u Psihijatrijsku bolnicu"Laza Lazarevic" u Padinskoj Skeli gde je 

drzan do 1.7.1975 godine.  

DOKAZ: Otpusna lista  P.B."Laza Lazarevic" od 17.10.1978 godine 

 

A ova nezakonita psihijatrijska hospitalizacija je uradjena u sinhronizaciji SUP-a,i   Zavoda 

za mentalno zdravlje, pomenuta dva lekara Zavoda za mentalno zdravlje su izdali po nalogu 

SUP-a netacnu dijagnozu, a onda je SUP privatnog tuzioca na osnovu te netacne dijagnoze, 

umesto da mu javno sudi za verbalni delikt, ga sproveo kao navodnog teskog dusevnog 

bolesnika u Psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarevic". Pisanje nepijateljskih parola je vrsta 
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verbalnog delikta , i ne predstavlja nikakvu fizicku opasnost po okolinu usled navodnog loseg 

dusevnog zdravlja,  sto je po zakonu moglo biti razlog jedne takve nasilne hospitalizacije , te 

je umesto podvodjenja pod paragrafe zakona koji regulisu nasilnu psihijatrijsku 

hospitalizaciju trebalo biti predmet optuzbe za inkriminisano delo.  

 

Za vreme boravka u navedenoj bolnici Privatni tuzilac je bio izlozen zloupotrebama, 

injekcijama i lekovima, koji su mu naneli trajne stete zdravlju,  i iz te bolnice je izasao sa 

dijagnozom"paranoidna sizofrenija". koja je obznanjene u njegovim kasnijim radnim 

sredinama, sire u drustvu i saopstena njegovoj buducoj supruzi, Aleksandri Pesic( 1946) 

agroekonomisti koja je tada bila zaposlena u FGP"Rekord"cime su mu nanete neprocenjive 

stete na svim ovim planovima. 

 

Na delu je zloupotreba psihijatrije u politicke svrhe koja je svrstana u zlocine protiv 

covecanstva  covecnosti. 

 

Privatni tuzilac je bio pregledan od strane lekara psihijatara, psihologa i socijalnog radnika 

VMA, Psihijatrijska klinika u vremenu od mesec dana, i dana 24.10.1977 godine i posle 

opsezne investigacije izdat je Nalaz da je dusevno potpuno zdrav: 

DOKAZ: Nalaz VMA od 24.10.1977 godine 

 

Cime je dokazano da izrecena dijagnoza od strane psihijatara Zavoda za mentalno zdravlje 

nije bila tacna 

 

Privatni tuzilac je na zahtev  Petog opstinskog suda u Beogradu Kri.broj 208/81 od  

21.12.1981 godine bio poslat na psihijatrijsku ekspertizu zato sto je bio pocinio verbalni 

delikt, i to Sudsko -psihijatrijskom odeljenju Medecinskog fakulteta u Beogradu koje je 

20.4.1982 godine izdalo Nalaz da ne postoji navedeno oboljenje koje je istakao Zavod za 

mentalno zdravlje: 

 

DOKAZ: Nalaz Sudsko-medecinskog odbora Medecinskog fakulteta u Beogradu od 20.4.1982 godine  

 

Cime je jos jednom demantovan nalaz lekara Zavoda za mentalno zdravlje 

 

U prilogu moj Odgovor Sudsko-medecinskom odboru Medecinskog fakulteta od 14.7.1983 godine 

 

DOKAZ: moj odgovor od l4.7.1983 godine 

 

Radnicki savet FGP Rekord, gde sam u to vreme bio zaposlen na radnom mestu"Sef Sluzbe 

marketinga" me je Odlukom br.91/LVI -1 od 15.3.1977 godine smenio sa mesto Sefa sluzbe 

na nize radno mesto na nezakonit nacin, pozivajuci se na moje dusevno zdravlje i dijagnozu 

lekara zavoda za mentalno zdravlje 

 



1179 

 

DOKAZ: Odluka Radnickog saveta FGP"Rekord" od 15.3.1977 godine 

 

Ja sam se suprotstavio ovakvoj nezakonitoj odluci, ali je ....istu sproveo u delo, i zajedno sa 

organima SUP-a podneo prijavu protov mene sudu za prekrsaje Opstine Rakovica, za krivicna 

dela izazivanje revolta zaposlenih, pronosenja glasina i remecenja javnog reda i mira, a 

prethodno je sazvao skup zaoposlenih OUR-a marketing i pred nekoliko stotina zaposlenih je 

procitano da sam ja pacijent Zavoda za mentalno zdravlje i da bolujem od paranoidne 

sizofrenije, cime su drasticno pogazena moja prava i lekarska etika. 

 

Sudija za prekrsaje Opstina Rakovica .... je 1.9.1977 godine doneo Resenje II-Up.br.1613/77  

kojim se iznosi misljenje da sam inkriminisana dela ucinio u stanju dusevne neuracunljivosti i 

predlaze lecenje neogranicenog vremena trajanja. 

 

DOKAZ: Resenje sudije za prekrsaje Up. br.1613/77 od 1.9.1977 godine 

 

Sudija .....koji je igrom slucaja bio skolski drug Aleksandre Pesic, agroekonomiste zaposlene  

u FGP Rekord takodje, i verenice privatnog tuzioca u to vreme( koji se kasnije sa njom 

ozenio), je istu pozvao i neovlasceno joj pokazao celokupnu sudsku i medecinsku 

dokumentaciju, saopstio joj da je T.Krsmanovic opasan drzavni neprijatelj, povrh svega 

bolestan od neizlecivog dusevnog oboljenja , i savetovao joj da raskine sa privatnim tuziocem. 

Cime je neovlasceno izneo strogo poverljive sluzbene podatke, odao medecinsk tajnu, umesao 

se u licni i privatni zivot privatnog tuzioca, i naneo neprocenjive stete njegovom ugledu.i 

odnosima sa njegovom buducem suprugom, koja je stekla pogesan utisak o zdravlju 

T.Krsmanovica, na osnovu lazne dijagnoze i dokuemnatcije koju joj je prezentirao ..... sto je 

kasnije ozbiljno poremetilo bracne odnose i vodilo razvodu braka, i danas ima razorne 

posledice jer Krsmanovic ima sina Milana( 1981) koji zivi sa majkom i koja mu i danas 

govori da je otac tezak dusevni bolesnik i remeti njegove odnose sa sinom. 

 

Ovo Resenje je takodje procitano na zboru zaposlenih u FGP Rekord. Cime je obznanjena 

netacna dijagnoza i privatni tuzioc tako obezvredjen kao covek i strucnjak.  

 

Privatni tuzilac se obratio 10.9.1977 godine  Vecu za prekrsaje Skupstine grada Beograda: 

DOKAZ: Podnesak Vecu za prekrsaje Skupstine grada Beograda 

 

Privatni tuzilac je bio podneo Opstinskom sudu u Beogradu Tuzbu protiv lekara zavoda za 

mentalno zdravlje koja je odbacena: 

DOKAZ: Tuzba od 12.5.1981 godine;Resenje Prvog opstinskog suda u Beogradu od 29.1.1982 godine 

 

U prilogu tekst iz Izvestaja U.S.Helsinki watch Committee od 1982 godine,( na engleskom) 

kojim se saopstava da je privatni tuzilac zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe. 

 

DOKAZ: Izvestaj US Helsinki Watch Committee 
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Krsmanovic je snosio posledice i u Galenici gde je bio zaposlen, bio je vise puta napadnut 

javno, i od strane dr.V.Seselja, preko tv, koji je za njega ustvrdio javno da je "psihijatrijski 

slucaj". 

 

DOKAZ: tekst u listu LJUDSKA PRAVA 

 

Privatni tuzilac je nakon toga postao prestizni i poznati borac za ljudska prava, osnivac vise 

odbora za zastitu ljudskih prava, i predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava od 1975 

godine do danas, bio je 1990 godine kandidat za predsednika Srbije, u potpuno 

neravnopravnim uslovima, u medjuvremenu je stekao reputaciju jednog od najboljih 

strucnjaka marketinga u zemlji, objavio je na stotine strucnih i naucnih radova, u domacoj 

periodici, a neke i u stranim casopisima, napisao je tri zapazene knjige, dobio je nekoliko 

znacajunih medjunarodnih priznanja, poslednje ISIL's The Bruce Evoy Memorial Award 

19.3.1999 godine u Kopenhagenu, Danska. Clan je vise domacih i medjunarodnih asocijacija i 

predstavnik ISIL, San Francisco za Srbiji i SRJ.. 

 

Privatni tuzilac je ocigledno vrlo uravnotezena licnost i pragmaticna osoba, jasno je da je bio 

zrtva zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe. Na delu je bila sinhronizovana kaznena akcija 

organa vlasti prethodne SFRJ protiv Privatnog tuzioca sa ciljem da on bude podvrgnut 

zloupotrebi psihijatrije radi diskreditovanja na radnom mestu, i sire u drustvu. 

 

Cime je prekrsen zakon i pocinioci su povredjena njegova prava i nanete mu neprocenjive 

stete sto se tice zdravlja, ugleda, profesije i porodice, i na druge nacine. 

 

Nalaze se Opstinskom javnom tuzilastvu da sprovede istragu i da tuzene privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac  

Tomislav Krsmanovic                                                      u Beogradu  juna 2001 godine 

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU U BEOGRADU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava iz 

Beograda, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

 

Protiv:  

-...... direktora FGP Rekord, Rakovica 

- sudije za prekrsaje Opstine Rakovica  

-lekara Zavoda za mentalno zdravlje d... lekara P.B."Laza Lazarevic" dr....... i NN lekara 

Instituta za psihijatriju"Guberevac" 

-NN saradnika GSUP-a Beograda 

-sudije za prekrsaje SO Vozdovac  Z.Stojanovic 

-sudije za prekrsaje Skupstine Opstine Stari grad Ratomira Petrovica 

-sudija V Opstinskog suda koji su mi 1981 i 1982 godine sudili zbog pokretanja lista 

ISTINA(Kri.br.208/81 od 21.12.1981 godine) 
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- sudije Treceg optinskog suda u Beogradu 

-NN sudije Prvog opstinskog suda u Beogradu 

-rukovodioca preduzeca FGP "Rekord'Rakovica 

-rukovodioca preduzeca "BIP", Beograd 

-rukovodioca preduzeca"Jugoslovenski centar za istrazivanje i razvoj" 

-rukovodioca preduzeca "Biro za razmenu studeneta i omladine Jugoslavije" 

-rukovodioca preduzeca "Unimar" Borba 

-rukovodioca preduzeca "Galenika" 

 

Zato sto su ga zbog izrazavanja politicki nekonformnih misljenja  izlagali progonima pred 

sudovima (sudjenje za verbalni delikt), smestali u psihijatrijske bolnice po kazni 

pribegavajuci zloupotrebi psihijatrije u politicke svrhe i proglasavajuci Privatnog tuzioca za 

dusevno neuracunljivu osobu, sto on uopste nije bio, ili pak su ga onemnogucavali da ostvari 

svoja prava zi radnog odnosa , stana, plate, napredovanja. 

 

Dokazi: 

 

-Dopis V opstinskog javnog tuzilastva br.62 od 22.6.1982 godine upucen Sudiji za prekrsaje 

SO Vozdovac Z.Stojanovic 

-Resenje sudije za prekrsaje Skupstine Opstine Stari grad Ratomira Petrovica od 17.3.1983 

godine 

-dopis Privatnog tuzioca Sudiji za prekrsaje SO Vozdovac Z.Stojanovic od 17.9.1982 godine 

-dopis Privatnog tuzioca predsedniku Opstine Vozdovac Gradskom sudiji za prekrsaje ,Stanici 

milicije od 8.4.1998 godine  

-Saopstenje Pokreta za zastitu ljudskih prava od 8.1.1998 godine"Sudjenje Tomislavu 

Krsmanovicu zbog verbalnog delikta" 

-Krivicna prijava III OJT protiv T.Krsmanovica, od 25.1.1995 godine 

-Predlog za istrazivanje istraznih radnji poslat od Treceg opstinskog javnog tuzilastva Trecem 

opstinskom sudu 27.1.1995 godine 

-Dopis III OPstinskog suda u Beogradu MURP Srbije, od 6.3.1995 godine 

-Optuzni predlog Treceg opstinskog javnog tuzilastva od 19.5.1995 godine 

-Odbrana Privatnog tuzioca od 16.1.1996 godine, III Opstinskom sudu 

-Resenje Vrhovnog suda Srbije Kr.1460/96  od  9.7.1996 godine 

-Resenje Prvog opstinskog suda u Beogradu VII.K.br.298/98 od 10.3.1997 godine 

-Resenje Sudije za prekrsaje opstine Rakovica od 1.9.1977 g, II-Up.br.1613/77dopis 

Privatnog tuzioca Vecu za prekrsaje Skupstine grada Beograda od 10.9.1977 godine 

-Odluka radnickog saveta FGP"Rekord" br.91/LVI-1 od 15.3.1977 godine  

Opstinski sud u Beogradu, od 12.5.1981 godine 

-Resenje Prvog opstinskog suda u Beogradu, K.br.1737/81 od 29.1.1982 godine 

-Izvestaj lekara VMA od 24.10.1977 godine 

-Dopis V Opstinskom  sudu u Beogradu od strane Medecinsko-psihijatrijskog odeljenja  

.Medeciinskog fakulteta u Beogradu, od 5.2.1982 godine 

-dopis Privatnog tuzioca profesoru .....predsedniku Sudsko-psihijatrijskog odbora 

Medecinskog fakulteta u Beogradu od 14.7.1983 godine 

-Izvestaj US Helsinki Watch Committee 1982  

 

Privatni tuzilac ce naknadno dostaviti dokaze za represivne mere koje je pretrpeo kao saradnik 

preduzeca Unimar., Centar za istrazivanje i razvoj, Biroa za razmenu studenata i omladine 

Jugoslavije, BIP-a i Galenika. 

 



1182 

 

Cime su Privatnom tuziocu nanete neprocenjive stete i bio je podvrgnut krsenjima njegovih 

prava i progonima samo zato sto je ispoljio svoja misljenja na jedan nenasilan nacin.. 

 

Nalaze se Opstinskom javnom tuzilastvu da preduzme sve potrebne radnje i pocinioce privede 

pravdi. 

 

Privatni tuzilac                                                                 u Beogradu, juna 2001 godine 

Tomislav Krsmanovic  

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac:Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70,11090-Beograd,  

- 

Protiv: 

-, bivsi predsednik  Treceg opstinskog suda u Beogradu 

sudija Treceg Opstinskog suda u Beogradu 

- sudija Treceg opstinskog suda u Beogradu 

-sudija Treceg oiptinskog suda u Beogradu 

-, sudija Treceg opstinskog suda u Beogradu 

-svedok, nepoznata adresa 

-- zamenik javnog tuzioca Trece opstinsko javno tuzilastvo 

- sudija Treceg opstinskog suda 

- sudija Treceg optinskog suda u Beogradu 

- 

Zato sto su ucestvovali u  krsenju prava Privatnog tuzioca iz stambenog odnosa, i to tako sto 

su : 

- -......dodelio T.Krsmanovicu neuseljiv stan po nalogu politickih organa izvan Galenike, sa 

ciljem da on bude podvrgnut sikaniranju, placanju kirije, advokata, gubljenju vremena po 

advokatima i sudovima, itd, a zato jer je lider Pokreta za zastitu ljudskih prava 

...............koja je nezakonito koristila stan dodeljen T.Krsmanovicu u Velizara Kosanovica 

45 u Beogradu, je preko svojih veza u sudu obezbedila nezakonitu sudsku presudu u svoju 

korist a ....saradnika Opstine Zvezdara, koji su u upravnom postupku drzali stranu onih 

koji su krsili prava T.Krsmanovica 

-- bivsi predsednik  Treceg opstinskog suda u Beogradu, ...sudija Treceg Opstinskog suda u 

Beogradu, sudija Treceg opstinskog suda u Beogradu, sudija Treceg oiptinskog suda u 

Beogradu, , sudija Treceg opstinskog suda u Beograduzamenik javnog tuzioca Trece 

opstinsko javno tuzilastvo, , sudija Treceg opstinskog suda , Arezina( ime nepoznato) sudije 

Treceg oppstinskog suda u Beogradu, sto su bili pristrasni i doneli sudsku presudu na stetu 

T.Krsmanovica, sto su ucinili po direktivi da bi Krsmanovica kaznili za njegovu opoziconu 

aktivnost. 

-Balac Stana je svedocila lazno na stetu Krsmanovica 

 

DOKAZI: dokumenta u prilogu: 
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-Resenje Galenika Holding preduzeca DD"Stan" od 16.11.1992 godine 

-Ugovor  o koriscenju stana br.45/24 

-Tuzba za naknadu stete od 5.4.1993 god 

-Saopstenje Udruzenja podstanara Jugoslavije od  24.6.1993 godine 

-Tuzba za iseljenje iz stana sa predlogom izdavanja privremene mere od 29.4.1993 godine 

-Zakljucak  Opstine Zvezdara od 26.4.1993 godine 

-Dopis Udruzenja podstanara Jugoslavije ..... od 13.5.1993 godine 

-Potvrda  iznosu kirije od 28.6.1993 godine 

- dopis Pokreta za zastitu ljudskih prava Momiru Barovicu od 13.7.1993 godine 

- -Resenje Treceg opstinskog suda 19.1.1994 godine 

- -Resenje Treceg optinskog suda od 30.1.1996 godine 

- -Podnesak Trecem opstinskom sudu u Beogradu, od 17.3.1994 godine 

- -Zahtev Trecem opstinskom sudu u Beogradu, od 13.10.1994 godineKrivicna tuzba 

Trecem opstinskom sudu u Beogradu od 13.10.1994 godine 

- -JAVNOSTi, peticija od 14.4.1995 godine 

- -Dopis Treceg opstinskog javnog tuzilastva od 19.4.1995 godine 

- -uvid u spise Treceg opstinskog suda i Treceg opstinskog javnog tuzilastva u Beogradu 

- 

 

Cime su svi zajedno pocinili velike stete Privatnom tuziocu, krsili njegova prava koja mu 

pripadaju po zakonu. 

 

Poziva se opstinski javni tuzilac da pokrene sve potrebne radnje i pocinioce privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac                                                                  u Beogradu,  juna 2001 godine 

Tomislav Krsmanovic 

-  

 

 

 

30 јуна је Hašim Taĉi uhapšen u MaĊarskoj po jugoslovenskoj poternici iz 1997, ali ubrzo 

pušten na insistiranje šefa UNMIK-a..  

 

Био сам изненађен овом вешћу. 

 

 

 Хашим  Тачи. 

 

- 

-  

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

http://sh.wikipedia.org/wiki/30._6.
http://sh.wikipedia.org/wiki/30._6.
http://sh.wikipedia.org/wiki/1997
http://sh.wikipedia.org/wiki/UNMIK
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PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuizilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70, 11090-Beograd, 

 

Protiv: 

-Slobodan Milosevic, predsednik Srbije 

-Okruzni javni tuzilac u Beogradu(1990 godine) 

-Direktor Poste 11200( 1990 godine) 

-Okruzni javni tuzilac( 1989 godine) 

-Sekretar RSUP a- Beograd,( 1989) 

-Direktor"Gradski telefon"(1996 godine) 

-, perdsednik Veca sudija II Opstinski sud, Krivicno odeljenje ( 2000 godine) 

-Direktora PTT Srbija( 1980 do 1999 godine) 

-Direktora Telekoma Srbija 

 

Zato sto su blokirali Privatnog tuzioca u upotrebi prava na koriscene telefona, faksa, prepiske 

i interneta. 

 

DOKAZI: 

-Pokret za zastitu ljudskih prava, BELA KNJIGA , od maja 1993 godine 

-Potraznica br.94, od 5.3.19943 godine 

-Potraznica,304 od 13.7.1992 godine 

-Pokret za zastitu ljudskih prava, PTT blokada nase stranke, od 30.8.1996 godine 

-Pokret za zastitu ljudskih prava ,Poremecaji funkcionisanja PTT sistema od 25.5.1996 godine 

-Republickom javnom tuzilastvu, od 4.4.1990 godine 

-Pokret za zastitu ljudskih prava, Trecem opstinskom javnom tuzilastvu, Krivicna prijava, 

28.8.1991 godine 

-Okruznom javnom tuzilastvu od 4.12.1989 godine 

-Sekretaru RSUP-a od 21.8.1989 godine 

-Okruznom javnom tuzilastvu od 23.8.1989 godine 

-Republickom javnom tuziocu od 1.5.1990 godine 

-Petom opstinskom sudu u Beogradu, Tuzba za ometanje poseda od 22.6.1998 godine 

-II Opstinski sud u Beogradu, Dopuna podneska od 25.3.2000 godine 

-II Opstinskom sudu u Beogradu, Krivicna prijava, od 13.3.2000 godine 

-Gradski telefon od 3.6.1996 godine 

-II Opstinski sud, T.Krsmanovicu-od 16.3.2000 godine 

-Petom opstinskom sudu, Tuzba za ometanje poseda, od 22.6.12998 godine 

 

Cime su drasticno povredili prava privatnog tuzioca. Privatni tuzilac zahteva od opstinskog 

javnog tuzioca da pokrene potrebne radnje i pocinioce privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac 

Tomislav Krsmanovic                                           u Beogradu,  juna 2001 godine  

 

- 
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OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70,1109-Beograd 

 

Protiv:  

-Glavni i odgovorni urednik RTS I Program(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik  RTS II Program(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik RTS III Program(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik TV Politika 

-Glavni i odgovorni urednik TV BK(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik TV Beograd(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik Radio Beograd I i II Program( 1999) 

-Glavni i odg.urednik Radio Politika(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik Dnevnik, Novi Sad( 1999) 

- -Glavni i odg.urednik Radio 202(1999) 

-Glavni i odgovorni urednik lista "Politika ekspres"(1995) 

-Gl.i odg.urednik lista"Vecernje novosti"(1990) 

 

Zato sto su u njihovim glasilima objavljivali neistine, klevete, uvrede na racun Privatnog 

tuzioca,ili su ga pak  javno klevetali, bez da su mu dali pravo na ispravku ili demanti. 

 

DOKAZI: 

- Krivicna tuzba T.Krsmanovica podneta  Prvom opstisnkom sudu 1.7.1992 godine protuv 

V.Seselja za delo uvreda 

- -dopis gl. i odgovornom uredniku lista"Vecernje novostI"R.Brajovicu od 18.7.1992 

godine 

- -Saopstenje Komiteta za zastitu ljudskih prava od 7.7.1989 godine 

- -Krivicna prijava javnom tuziocu grada Beograda od 28.1.1999 godine 

- -dopis Gl. i odg.uredniku  lista"Politika ekspres"od 25.12.1995 god 

- -tekst u listu"Vecernje novosti"od 11.3.1990 godine 

 

Cime su naneli stete interesima privatnog tuzioca, njegovom ugledu i prestizu u javnosti 

 

Nalaze se opstinskom javnom tuziocu da preduzme sve potrebne radnje i pocinioce privede 

pravdi. 

 

Privatni tuzioc  

Tomislav Krsmanovic                                                     u Beogradu,  juna 2001 godine 

-  

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 
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PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70, 11090-Beograd. 

 

Protiv:  

- 

-Sekretara RSUP-a Srbije(1989) 

-.. sekretara  RSUP-a Srbije(1991) 

-Sekretara unutrasnjih poslova Bela Crkva( 1991 ) 

-Sekretara GSUPa Grada Beograda( 1992 ) 

-NN pocinioca( 1997 godine) 

-predsednika Drugog opstinskog javnog tuzilastva (1997) 

 

Zato sto su organizovali, ili ucestvovali u fizickim obracunima sa T.Krsmanovice, bez da je za 

to dao povoda. 

 

DOKAZI: 

-Sekretaru RSUP-a od 16.5.1989 godine 

-Radmilu Bogdanovicu, republickom sekretaru Srbije, Sekretaru MUP-aOpstine Bela Crkva  

od 9.4.1991 godine 

-Sekretaru GSUPa Beograd, od 6.4.1992 godine 

-Sekretaru GSUP-a Beograd., od 10.3.1992 godine 

-Ministru MUPa Srbije od 6.1.1993 godine 

-Ranjen T.Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava od 23.9.1997 godine 

-Uput doktoru specijalisti od 24.12.1997 godine 

-Uput za satcionarno lecenje, od 18.9.1997 godine 

-Krivicna prijava, Drugom opstinskom javnom tuzilastvu od 2.12.1997 godine 

- 

- 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70.11090-Beograd,  

 

-Slavoljuba Carica, sudije Prvog opstinskog suda u Beogradu 

-Kitarovica, sudije Prvog opstinskog suda u Beogradu 

-.... iz Beograda( VII Broj :K.11/97) 

-predsednika Treceg opstinskog javnog tuzilastva(1991) 

-predsednika Cetvrtog opstinskog javnog tuzilastva(1991) 

-predsednika Prvog opstinskog javnog tuzilastva( (1991) 

-Republickog javnog tuzioca( 1990) 

-predsedniku Okruznog javnog tuzilastva 

-predsedniku Petog opstinskog javnog tuzilastva 
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-......iz Baca ( VII-K.br.269/94 Prvi opstinski sud) 

-sudije Blazica, Prvi opstinski sud u Beogradu( I.b. k.330/95 K-1188/95 

---... Olge Alkalaj 8, Beograd                    (       "   ) 

-... Suvoborska 14, Beograd               (      "   ) 

-osoba koje su ugrozavale licnu bezbednost Privatnog tuzioca( I.b.k 330/95 K-1188/95 

-protiv osoba koje su nanosile stetu zdravlju(  Prvi opstinski sud u Beogradu, P.br.3547/94 i 

P.bb. 3547/94) 

-predsednika Drugog opstinskog javnog tuzilastva( 1997) 

-predsednika Drugog opstisnkog suda u Beogradu( 1997) 

-sudije za prekrsaje Opstine Zemun ( 1993) 

 

Zato sto su se nasilnicki ponasali prema Privatnom tuziocu, ugrozavali ga i klevetali, i zato sto 

sudski organi nisu preduzeli mere da zastite njegova prava nego su drzali stranu onih koji krse 

zakon. 

 

DOKAZI: 

-Prvi opstinski sud, Predlog za spajanje postupka, od 2.2.1998 godine 

-Prvi opstinski sud Beograd, 15.11.1995 godine 

-Resenje Prvog opstinskog suda u Beogradu, od 19.11.1996 godine 

-Sudiji za prekrsaje Opstine Zemun, 25.10.1993 godine 

-Prvom opstinskom sudu u Beogradu, od 15.5.1995 godine 

-Prvom opstinskom sudu u Beogradu, Krivicnom odeljenju od 25.3.1993 godine 

-Cetvrtom opstinskom javnom tuzilastvu od 21.11.1995 godine 

 

Cime su naneli stetu interesima privatnog tuzioca direktnim radnjama ili pak ne privodeci 

pravdi pocinioce. 

 

Privatni tuzilac                                                                            u Beogradu,  juna 2001 godine 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70, 11090-Beograd 

 

Protiv: 

- -...., sekretara SSIP-a( 1989) 

...., sekretara SS odbrane( 1989) 

-Sekretara RSUP-a Srbije( 1989) 

-Sekretara GSUP-a Beograda( 1989) 

-Sekretar MUP-a Vozdovac(1991) 

-Ministar MUP-a Srbije( 2000) 

 

Zato su davali naloge da se progone moj sin, njegova majka i moja sestricina, brat., sestra i majka. 
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Moj sin je decembra 2000 godine oboren na pesackom prelazu od strane nepoznatog 

automobiliste dok je vozio bicikil, a za vreme regrutacije 1999 godine je pred regrutima 

optuzen od zene lekara da je strani placenik i izdajnik. 

 

DOKAZI: 

 

-, od 6.6.1989 godine 

-Krivicna prijava, Peto opstinsko javno tuzilastvo, od 3.6.1996 godine 

-Krivicna prijava Trecem opstinskom javnom tuzilastvu od 18.11.1991 godine 

-Provala u stan T.Krsmanovica, Oruzana pljacka u stanu njegovog sina i njegove majke, od 

25.5.1996 godine 

-Funkcionerima SFRj, Funkcionerima Republike Srbije od 14.10.1991 godine 

-Sekretarijatu unutrasnjih poslova Vozdovac, od 14.10.1991 godine 

-Javnosti, od 17.6.1991 godine 

-Krivicna prijava, 3.6.1996 godine 

 

Cime su pocinila teska krivicna dela te se opstinski javni tuzilac poziva da preduzme potrebne 

radnje i pocinioce privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac 

Tomislav Krsmanovic                                                        u Beogradu,  juna 2001 godine 

 

 -21 јуна је преминуо Крста Петровић,  pevač (*1928) ( том 2). 

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac:Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

 

Protiv: 

-Sekretara GSUP-a Beograda( 1997) 

-NN pocinioca zbog nasilnih ulazaka u stan 

-Ministru pravosudja Srbije( 1991) 

-Predsedniku Skupstine Srbije(1991) 

-Komandira stanice milicije Zemun( 1996) 

--Predsedniku Drugog opstinskog javnog tuzilastva(1997) 

-Predsedniku Cetvrtog opstinskog javnog tuzilastva(1994) 

-Sekretar MUP-a Zemun(  1996) 

-Sekretar MUP-a Srbije( 1996 ) 

-Predsednika Okruznog javnog tuzilastva(1990) 

http://sh.wikipedia.org/wiki/1928
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Zato sto su neovlasceno ulazili u stan privatnog tuzioca, odnosili njegovu svojinu i nanosili  

razne stete njegovim interesima. 

 

DOKAZI: 

-Izvrsena provala u prostorije nase stranke, od Pokreta za zastitu ljudskih prava 12.7.1997 

godine 

-Sekretaru GSUP-a Beograda, Nezavisnim sredstvim javnog informisanja , Pokret od 

26.6.1997 godine 

-Krivicna tuzba, II Opstinskom javnom truzilastvu, od 30.4.1997 godine 

-Krivicna prijava, 18.7.1997 godine 

-Cetvrtom opstinskom javnom tuzilstvu, od  12.12.1994 godine 

-Krivicna prijava, 18.7.1997 godine 

-Skupstini Srbije, Ministarstvu pravosudja od 28.8.1991 godine 

-MUP Srbije, Beograd, od 23.5.1996 godine 

-Drugo opstinsko javno tuzilstvo, od 26.3.1997 godine 

-Cetvrto opstinko javno tuzilstvo od 27.9.1996 godine 

-Cetvrto opstinsko javno tuzilastvo od 29.8.1994 godine 

-MUP-u Republike Srbije od 23.6.1996 godine 

-Krivicna prijava, Okruznom javnom tuzilastvu od 4.4.1990 godine 

 

Cime su naneli stete interesima Privatnog tuzioca i drasticno ugrozili njegova prava. 

 

Nalaze se Opstinskom javnom tuziocu da pokrene potrebne istrazne radnje i pocinioce 

privede pravdi. 

 

 

Privatni tuzilac 

Tomislav Krsmanovic                                                          u Beogradu, juna 2001 godine 

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZILASTVU 

 

PRIVATNA KRIVICNA TUZBA 

 

Privatni tuzilac: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, Stanka 

Paunovica 70, 11090-Beograd. 

 

Protiv: 

-... predsednika Predsednistva SR Srbije(1986) 

-Sekretara GSUP-a Beograd ( 3.12.1981) 

-Ministra pravosudja SFRJ( 1986) 

-Ministra pravosudja republike Srbije( 1983) 

-Predsednika SFRJ ( 1981) 

-Predsedniku Skupstine SFRJ (1988) 

-Predsedniku Komisije za nadzor rada SDB ( 1988) 
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-Sekretara GSUP-a Beograd(1988) 

 

Zato sto su naredjivali progone protiv mene i mojih srodnika 

 

 DOKAZI: 

 

-Dopis Odbora za odbranu slobode misli i izrazavanja od 9.6.1986 godine 

-Zapisnik od 3.12.1981 godine 

-Stupam u strajk gladju od 1 septembra 21987 godine 

-Dopis Odbora za zastitu umetnickih sloboda od 12.9.1997 godine 

-Socijalistickoj partiji Srbije, Poslanicima opozicije u Skupstini Srbije, od 13.5.1991 godine 

-Predsednistvu SFRJ, Komisiji za nadzor rada SD bezbednosti , Skupstini SFRJ od 4.10.1998 

godine 

-Komisiji za nadzor rada SDB, Skupstini SFRJ od 20.6.1988 

 

Cime su prekrsili drasticno prava Privatnog tuzioca .Nalaze se OPstinskom javnom tuziocu da 

sprovede potrebne radnje i pocinioce privede pravdi. 

 

Privatni tuzilac 

Tomislav Krsmanovic                                           u Beogradu,   juna 2001 godine 

 

 

OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

 

-Јули 2001.године. Error! Bookmark not defined. 

 

3 јула се срушио руски авион, 145 погинулих у паду авиона Тупољев ТУ-154 у близини 

града Иркутска у Русији.  

 

Небојша Човић на челу Координационог центра СРЈ и Србије за Космет.У Србији 

ступио на снагу нови Закон о приватизацији (процес почиње у децембру 

приватизацијом четири цементаре). 

 

 

8 јули 2001.године. Милица доживела нервни шок, када је у моме стану видела 

црн застор на полици са књигама. 

 

Трудећи се да стан средим, да га учиним привлачнијим местом боравка, сам набавио у 

оближњој подавници црну застирку, и њоме прекрио полицу са на брзину наслаганим 

документима, новинама, часописима, и свакојаким дописима.   

 

Милицу очекујем да се појави на вратима стана. Измакао сам се мало устрану и 

загледао, соба сада ипак колико толико изгледа уреднија. Милица воли уредан  и чист 

кутак. 
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Врата се тихо отшкринуше, знао сам да је то она. Стаде на улаз у собу, загледа 

пажљиво у унутрашњост собе. На моје непријатно изненађење  узвикну дубоко 

потрешена:``Молим те, скини одмах ту црну крпу са сталаже``.  

 

Стави обе шаке на лице, седе за сто и расплака се. `` Имам панику од црне боје. У 

трамвају број 7, код Правног факултета сам седела са њим, били смо сретни, на 

седиште иза њега седе младић сав у црном. Узе мобилни уруке, Бранко се згрчи на 

седишту и ухвати руком за грудим, поче да кркља, умро је на мојим рукама``.  

 

Милица је гласно заридала.  

 

Већ сам чуо од ње о њеном покојнм пријатељу Бранку, архитекти, узудизала га је у 

небеса, био је диван. Мислила је да ће најзад засноваи брак и породицу. А све се тако у 

трену заврши највећом трагедијом која  се може замислити. 

 

Устадох и свукох црни застор. Знам да јој је још један пријатељ са којим се дуже 

забављала, и надала се да ће најзад у овој београдској ветрометини са њим створити 

стабилну вези и наћи мир, доживео сличну трагедију. И он је исто тако, иако је био 

здрав, изненадно преминуо. Такође и њега је покосио изненадни страховит инфаркт. 

   

 

-10 вгуст 2001.године. Агент МУП-а Драган Здравковић ми прети. 

 

-  
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-  

 

12 јула је преминуо мој дугодишпњи познаник-пријатељ Владимир Дапчевић  ( томови 

3-4), пуковник, шпански борац, "информбировац" (* 1917). 

 

 
 

Владимир Путин и Јанг Земин потписали Споразум  о пријатељству. 

 

17 јула Принц Александар Карађорђевић са породицом се уселио у Бели двор. 

 

У Женеви  одржан самит Г7 на којем је у чланство организације примљена Русија, те 

тако добила име Група 8. Самит је засењен 

масовним антиглобалистичким демонстрацијама које ескалирају у нереде. Том 

приликом је у окршају с полицијом убијен млади анархист Карло Ђулијани. 

 

 

Fatima Gorencevska je talentovana pesnikinja.Narocito mi se svidela njena pesma o starom 

mostu na Neretvi u Mostaru. 

 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/poktret.html) 

23 juli 2001 godine 

 

Zloupotrebe sa nasim Forumom  LJUDSKA PRAVA 

 

Nas Forum LJUDSKA PRAVA postoji vec dve godine, i sada zvanicno na listi ima blizu 700 

clanova, jedan je od najbrojnijih srpskih foruma,  svaki dan se prijavljuju novi ucesnici. 

 

Zelimo da obavestimo javnost da je nas Forum LJUDSKA PRAVA predmet zloupotreba i 

intervencija bez naseg znanja, sa ciljem da bude obezvredjen i da ne ispunjava svoju funkciju 

i svoje zadatke.I to upravo od onih koji krse nasa prava i naseg naroda, i koji bi to hteli da 

ovekovece.  

http://sh.wikipedia.org/wiki/12._7.
http://solair.eunet.yu/~pokret/poktret.html
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Mi smo proverili i saopstavamo u cemu se ove zloupotereb  sastoje: 

-mnogi koji su upisani u listu i kojima redovno saljemo nase poruke ih nisu nikad, nijednom 

dobili 

-mnogi koji su na listi, ili su bili na listi, nikad nisu mogli da nam posalju svoje poruke, nisu 

stizale do nas 

-mnogi ne mogu da se upisu na listu, neki ne mogu da se ispisu sa liste, jer njihove poruke ne 

stizu 

-stizale su poruke koje mi nismo slali 

-imaju teskoce u slanju, usporavanja, blokade, sto je na mnoge delovalo odbojno. 

-mnogima su slati virusi, pod nasim nazivom, sto je bila laz 

-zalbe i intrige protiv nas na adresu yahoo.groups moderatora 

itd. 

 

Ove intervencije protiv nas su stizale izvan zemlje, ili iz zemlje, sto je jos jedan dokaz sprege. 

domacih para krimin alaca( neformalnih centara moci) i obliznjeg geo-politickog okruzenja 

kojima svima zajedno smeta postovanje ljudskih prava, nase zalaganje za versku, etnicku i 

politicku toleranciju. Njima odgovara destablizacija, bezakonje, etnicke i verske podele, i tako 

dalje destablizovanje nacije i drzave. A na cemu oni zaradjuju  bogate se. A na stetu miliona. 

 

 Ove snage zla su glavni krivac za ratove i stoitine hiljada ljudskih nevinih zrtava svih 

etnickih grupa sa ovih prostora. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava se bori za mir, toleranciju i bolje razumevanje,.za 

rehabilitaciju Srba, slogu sa svim etnickim i verskim grupama u  nasoj zemlji, integraciju nasu 

zemlje u Evropu, podrzavamo nasu Vladu i VJ  za pristupanje Partnerstvu NATO  za mir. Da 

smo raninje bili mudri i tako postupali ne bi bilo gubitaka nasih teritorija, nas su oni koji su 

nam uzeli teritorije nahuskali protiv vladara sveta,  da bi nam uzeli nase, da nas lise podrske. 

Te iste snage zele da i dalje Srbe drze u izolaciji. I za to koriste raspamecene para snage u 

Srbiji i Crnoj Gori. 

 

Ukoliko imate problema sa Forumom, izvolite se obratiti Moderatoru- Pokret@eunet.yu. Bili 

bi Vam zahvalni za Vase misljenje, sugestije, i dobronamerne kritike. 

 

Blazo Popovic, clan Saveta 

-OPSTINSKOM JAVNOM TUZIOCU 

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Utorak, 24,7.2001 godine 

 

Susret T.Krsmanovica sa gdjom Gordanom Radovic, funkcionerom DS. 

 

Tomislav Krsmanovic, perdsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava je se juce sreo sa 

gospodjom Gordanom Radovic, funkcionerom DS  u prostorijama DS u Krunskoj ulici, i u 

polucasovnom prijateljskom razgovoru  je perdoceno uz obostrano slaganje, da nema 

promena na bolje u sudstvu, da su na kljucnim pozicijama i dalje isti ljudi koji blokiraju 

promene, da su gradjani vrlo nezadovoljni jer nisu ostvarili njihova prava, nisu rehabilitovani 

i obesteceni, a oni koji su ih unesretili su i dalje na istim polozajima. Istaknuto je da 

kriminalci i dalje vrsljaju. Krsmanovic je predocio da zbog ovakvog stanja DOS, DS, 

V.Kostunica i Z.Djindjic gube ugled u narodu, jer gradjani ne shvataju da nije lako zavesti 

mailto:Pokret@eunet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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zakonitost, nego  misle da je to manjkavost DOS-a, a sto nije tacno. Krsmanovic je objasnio 

da ankete javnog mnenja koje se obavljaju daju laznu sliku o navodnom zadovoljstvu sa 

DOS-om, sto DOS uspavljuje a on u isto vreme gubi podrsku gradjana. 

 

Govoreno je o paralelnoj vlasti, koju cine primitivni kriminalci( para neformalni centri moci) 

koja je zloupotrebljavana od obliznjeg geo-politickog okruzenja da nastavlja destabilizaciju i 

da blokira promene. 

 

Gospodja Radovic je kazala da je potrebna strpljivost, i da promene treba da dodju iz samih 

gradjana. Krsmanovic pak ima drugaciji stav,  strpljenja vise nema, i treba energicno 

reagovati i saseci bezakonje u korenu, efikasno i brzo. Inace ce ojacati. A sto se tice naroda, 

on nije kriv sto je snemocao posle pola veka tiranije, i 10 godina otvorenog unistavanja, narod 

treba ohrabriti, zastititi, ojacati, podici mu moral. Onda ce on biti efikasniji u borbi za svoja 

prava.  

 

Gospodja Radovic je uputila T.Krsmanovica da poseti funkcionere Vlade sto ce on i uciniti. 

 

24 јула бивши бугарски цар Симеон саскобурготски постао председник владе (до 2005). 

 

24.јула Тамилски тигрови напали Међународни аеродром Бандаранаика, уништено 

осам војних летелица и три цивилна авиона. 

  

-30.7.2001.година.  Pokret za zastitu ljudskih prava 
(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Tel/fax-3911829, Mob.tel-064-1693893, Pokret@eunet.yu 
Ponedeljak, 30.7.2001 godine 
 
 
Dusan Mihajlovic, Ministar unutrasnjih poslova Srbije 

Vladan Batic, MInistar pravde Srbije  

 

 
 

D.ZDRAVKOVIC i DALJE UGROZAVA TOMISLAVA KRSMANOVICA.. 
 
Pozivajuci se na nase saopstenje od 25 jula, u vezi pretnji smrcu izrecenih nasem 
predsedniku Tomislavu Krsmanovicu od strane Dragana Zdravkovica koji je zaplenio 
nasu arhivu jos aprila 2000 godine, obavestavamo da se pretnje nastavljaju. 
 

mailto:Pokret@eunet.yu
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Krsmanovic je odmah posle prijema pisma od strane Zdravkovica sa istim otisao u 
MUP, Stari Grad a zatim u GSUP u ul. 29 novembra u Beogradu i saopstio organima 
bezbednosti podatke o pretnjama i stavio im na raspolaganje dokaz- pismo. I 
obavestio ih da mu je preceno u vise navrata preko trelefona. 
 
D.Zdravkovic je i dalje na slobodi, nalazi se bespravno u prostoriji ciji je pravni titular 
Nole Lekaj, nas clan, iako je doneto Resenje da se iseli ,I i IV Opstinski sud odbijaju  
da ga isele, sto je trebalo biti uradjeno odmah, nije dat nalog da vrati ono sto je uzeo 
nasoj organizaciji aprila 2000 godine- cela nasa ariva sa nekoliko hiljada dosijea 
zalioca na povrede njihovih prava, 2.000 novih knjiga u vrednosti od 20.000 DEM, 
rukopisi 20 knjiga T.Krsmanovica, njegova licna prepiska, itd. 
 
Krsmanovic je primio od tada dva nova anonimna telefonska poziva, jedan u pozne 
nocne sate, bez ikakve poruke. Krsmanovic je  danas podneo krivicne prijave protiv 
D.Zdravkovica i onih organa sudstva i policije koji podsticu Zdravkovica protiv njega 
 
Umesto da Zdravkovic bude priveden pravdi, Krsmanovic je i dalje ugrozen. 
Zahtevamo od Vas da ODMAH preduzmete sledece mere: 
 
-da se Zdravkovic privede u policiju i tako zagarantuje bezbednost Krsmanovica 
- da se odmah sprovede u delo Resenje I Opstinskog suda  i on iseli 
- -da odmah vrati ono sto je bespravno prisvojio. 
- -i da bude kaznjen za svoje postupke 
- -da organi sudstva i policije koji nisu obavljali svoje zadatke budu privedeni pravdi 
 
Upozoravamo vas da su organi sudstva i policije dosada na delu pokazali da stite 
Zdravkovica i da ga ohrabruju. On je pre vise od godinu dana zaplenio nasu svojinu, 
mi smo odmah preduzeli sve zakonske mere, na koje je trebalo reagovati odmah. Sto 
nije ucinjeno. 
 
Zahtevamo od vas da postupite u granicama vasih ovlascenja i kompetencija i 
najhitnije preduzmete mere koje se nalazu.  
 
Slobodan Petrovic, clan Saveta. 
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- Август 2001.године. 

-  

- 3 августа након састанка са председником Коштуницом убијен Момир Гавриловић, 

оперативац српске Државне Безбедности. 

 

Момир Гавриловић. 

 

- 10.8-2001.године.CETVRTI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU    Posl.br.I 101/01 

Danas je u 12 casova je trebalo biti izvrseno iseljenje Dragana Zdravkovica ali je opet 

odlozeno. 

Na delu je odugovlacennje i vas sud to cini namerno da stiti pocinioca u njegovim nezakonitm 

radnjama.. Cime podsticete kriminal i sprovodite dalju destabllizaciju zemlje. Vas sudije 

varaju oni koji su razbili bezakonjerm SFRj, SKJ i JNA, ovu drzavu i naciju. Navodno da 

omogucite uklanjanje arhive koja moze da tereti pojedinne sudije.Sto ne stoji.  

 Mi imamo gomile d0kaza na drugim mestima, i to nismo uopste imali nameru da koristimo.. 

Dozvoljavate  da vas obmanjuju i podsticu u pogresnom pravcu.  

Zahtevamo od vas da date nalog da se Zdravkovic odmah iseli.Sudije treba da budu umni 

lljudi, multi-disciplimnarnog obrazovanja a ne povodljivi koje neprijatelji nacije i drzave 

zloupotreblljavaju da ruse obo sto je preostalo. 

Tomislav Krsmanovic   u Beogradu, 10.8.2001 godine  

 

-2001.година.- Provale i ranjavanja 

 

Povodom obijanja stanova gradonacelnika Beograda Vojislava Mihajlovica i  funkcionera 

SPO dr. Gvozdena Rosica  iza koji se na osnovu izvora iz SPO krije politicki obracun i 

zastrasivanje, predocavamo da je znacajnom postotku gradjana Beograda i drugih gradova u 

Srbiji dosada provaljeno u stanove. Mnogim opozicionim  strankama  i nevladinim 

organizacijama  su opljackane prostorije i infrastruktura pokradena ili unistena. To se desilo u 

vise navrata i nasim funkcionerima, bez adekvatne reakcije policije i sudstva, pocinioci nisu  

pronadjeni niti smo mi obesteceni. 
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Pozivamo SPO koji ima na raspolaganju Studio B i jos neka druga medija da kao jedna velika 

stranka saopsti srpskoj javnosti da se ne radi samo o dvojici funkcionera SPO, nego da su 

slicne nedace dosada imali mnogi gradjani i organizacije. I da najcesce masilnici nisu 

otkriveni. A neka kazu ko je dosada od ostecenih bio obestecen? 

 

Slicno se moze zakljuciti i kada se radi o saobracajnom udesu kod Lazarevca u kome su 

ubijena 4 funkcionera SPO. Ucestale su zalbe srodnika na slicne rezirane saobracajke. SPO  

ce se najbolje braniti i biti u sluzbi gradjana ako saopsti da se ne radi samo o njihovim 

funkcionerima nego o rasirenoj praksi. Vuk Draskovic i Vojislav Seselj,  su bili u zatvoru i 

znaju kakvo je stanje tamo, zasto to ne obznane? Juce je ranjen clan bezbednosti Vladana 

Batica. Neka Savez za promene stavi na uvid podatke o ranjavanjima, premlacivanjima, 

sumnjivim ubistvima, barem oni imaju mogucnosti da to urade. 

 

Zahtevamo da se opozicija udruzi  u samoodbrani. I da obznani rasiren terorizam. To je 

najbolji put za promene. Tako ce se najbolje odbraniti, i gradjane, i steci njihovo poljuljano 

poverenje( koje je upravo poljuljano  zato sto ga opozicija nije zastitila od bezakonja i tiranije 

). Pozivamo koaliciju na vlasti da prekine nepotrebno nasilje i sirenje vanredne situacije, jer 

time stete svi. Umesto toga pravo resenje je dijalog i potraga za mirnim resenjem najboljim za 

sve upletene strane. Nikome danas nije lako, najgore sto mozemo uciniti je da sirimo mrznju, 

umesto da je smirujemo. 

 

23 августа je  Милан Ст. Протић, амбасадор СР Југославије у Сједињеним Америчким 

Државама, смењен са своје дужности (постављен претходног фебруара). 

  

  

 Милан Протић 

 

-Септембар 2001.године. 

 

9 септембра је завршен ЕуроБаскет 2001 у Турској: Југославија 1, Хрватска 7, Босна 

дели 13. место; Предраг Стојаковић (МВП) и Марко Јарић у тиму првенства. 
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Бомбаш-самоубица прерушен у ТВ-репортера убија Ахмеда Шаха Масуда, 

вођу афганистанског анти-талибанског  Северног савеза.. 

Савет безбедности УН укида ембарго на увоз оружја у СРЈ уведен марта 1998. 

 

Војислава Ратковић је превела неколико либертаријанских памфлета на српски. 

 

 

-Напади 11. септембра 2001. Терористички напад на World trade center, New York 

и Пентагон. 

Напади 11. септембра 2001. били су серија координисаних терористичких 
[
напада 

против Сједињених Америчких Држава, који су се догодили у уторак 11. 

септембра 2001. године. Према званичном извештају Комисије 911, 19 особа у 

служби Ал Каиде
[
, мреже милитантних вахабијских организација, отело је 4 америчка 

авиона. Два су ударила у Светски трговински центар (СТЦ) на Менхетну у Њујорку, по 

један у сваки солитер у 17 минута разлике, убрзо након чега су се оба солитера 

срушила. Трећи авион је ударио у Пентагон, главно седиште Министарства одбране 

САД у Вашингтону. Четврти авион се срушио у руралном делу Пенсилваније 130 km 

источно од Питсбурга, након што су путници пружили отпор отмичарима. 

Извештај комисије 9/11 је показао да су нападачи претворили отете авионе у 

највеће самоубилачке бомбе у историји, те су извршили најубитачније нападе икад 

почињене против Сједињених Америчких Држава. Напади 11. септембра су 

релативно најзначајнији догађај који се до сада десио у 21. веку у смислу општих 

економских, социјалних, културних и војних последица које су уследиле у 

Сједињеним Америчким Државама и многим другим деловима света. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2001.
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_2001.#note-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/2001
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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                                                                 Секвенца удара авиона у кулу СТЦ-а 

 

 

 

                                                          Видео Осаме бин Ладена 29. октобра 2004. 

 

 

                                                                  Поглед на СТЦ и Кип слободе. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5
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                                                                      Разрушени део Пентагона 

 

 

                                                                 Рушевине на месту колапса СТЦ-а 

 

 

                                                                           Акције спасавања 

-  
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                                                                        Napadi 11. septembra 2001. 

 

16 септембра у превртању бродића код Светог Стефана су се утопило 4 ученика и 

наставница бањалучке ОШ "Петар Петровић Његош". 

 

У Чешкој завршено Европско првенство у одбојци 2001.: Југославија 1; међу најбољим 

играчима Иван Миљковић (МВП), Васа Мијић и Никола Грбић. 

 

У САД започињу терористички напади изведени спорама антракса у писмима 

посланима на адресе водећих медија, а због којих ће умрети 5 особа. 

 

Експлозија хемијске фабрике  Фертилисант у Тулузу  29 мртвих. 

 

  

-Октобар 2011.године. Рат у Авганистану. САД покреће Рат против 

тероризма ваздушним ударима у тој земљи. 

100 погинулих у авионској несрећи на миланском аеродрому након што се авион 

МД шведске компаније САС сударио с приватним авионом , а затим ударио и у 

зграду. 

У Хагу против Милошевића подигнута и оптужница за рат у Хрватској, наводи се још 

15 саучесника "заједничког злочиначког подухвата".  

Изгорео Саборни храм у Нишу. Званично отворена Рајфајзенбанк, прва банка са 

западним капиталом у Србији. 

 
 

- 18.10.2001.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Petak,  18.10.2001 godine 

 

AKCIJE ZA SPORT I PROTIV DROGE. 

 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Napadi_11._septembra_2001.
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Od sveg srca pozdravljamo danasnju akciju koju sprovode sportske organizacije Srbije" Za 

borbu protiv droge i za zdravlje".  

 

To je prava stvar. Dole droga, dole alkoholizam, dole rusenje nacionalnog identiteta, kidanje 

nacionalnih referenci, rusenje nacionalne sloge, dole lopovi i kriminalci koji nastavljaju da 

unistavaju vecinu. 

 

Pozivamo ne samo mlade, nego sve gradjane, dignimo glavu, pobedimo one koji nam cine 

zla, to cemo  postici uzdanjem u sebe, i svoje snage, ucimo, radimo, slazimo se, razvijajmo 

kult rada i ucenja, sloge, saradnje, ispomoci. 

 

I svi izolujmo one koji nam rade o glavi, iz potaje, koji nam cine zla, zavadjaju nas. Pobeda ce 

biti nasa. Vodimo racuna o nasem zdravlju, budimo optimisti, nemojmo se predati. Borimo se. 

I ne mrzimo nase neprijatelje koji nas unistavaju. Pobedimo ih mudroscu i visokim ljudskim 

moralom. Onda nam niko nista nece moci, bicemo nepobedivi." U zdravom telu je i zdrav 

duh". Bavimo se sportom, povedimo akcije protiv droge, alkohola, nerada, skitnicenja, 

kriminala, bezakonja. 

 

dr. P.Milanovic, clan Saveta Pokreta 

 

Генерал у пензији Павле Стругар се добровољно предао Хашком трибуналу. У три 

хрватске болнице умрло 23 бубрежних болесника, због неисправног филтера 

за дијализу фирме Баxтер. 

 

26 октобра Председник Буш потписао Patriot Act  против тероризма. 

 

-Новембар 2001.година. 

 

После више од пола века, у школе у Србији поново уведена веронаука (грађанско 

васпитање. 

 

 

.  

 

Укинута смртна казна у СРЈ.  
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9. новембра je oтпочела побуна припадника Јединице за специјалне операције Ресора 

државне безбедности Србије. 

 

 
 

Трибунал у Ден Хаагу подигао трећу и најтежу оптужницу против југословенског еx 

председника Слободана Милошевића. Прве две су се односиле на злочине почињене у 

Хрватској и Косову, а трећа на злочине у Босни и Херцеговини. Вицеадмирал у 

пензији Миодраг Јокић се добровољно предао Хашком трибуналу. Влада Србије 

сменила Горана Петровића са места шефа Државне безбедности, смирују се 

протести ЈСО. У парError! Bookmark not defined.ламентарним изборима на Косову: 

победио Демократски савез Косова (45,6% гласова), српска коалиција "Повратак" 

освојила 11,34%.. 

 

Након 15 година преговора НР Кина улази у Светску трговинску организацију. 

 

260 погинулих у ваздушној несрећи  American air lines у предграђу Qуееns.. 

 

У Афганистану Савезници улазе у главни град Кабул. 

 

У дистрибуцији је први филм из серијала Хари Потер . 

 

Папа Иван Павао ИИ постао је први Папа који је послао е-маил поруку из свог уреда.  

 

Патријарх Павле освештао звона за Храм Светог Саве. 

 

.  

 

Карићевој  Компанији Мобтел блокиран рачун због неплаћеног пореза на 

екстрапрофит. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
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29 новембра Дан републике је последњи пут празник у СРЈ. 
 

- 

-Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html). 

Ponedeljak, 26.11.2001 godine 

 

Ukradena tri pecata. 

 

 
 

Izmedju subote 24 novembra i danas su ukradena nasa  tri pecata: 

-Pokreta za zastitu ljudskih prava 

-Udruzenja ostecenih deviznih stedisa Srbije 

-Udruzenja podstanara Jugoslavije 

 

O tome smo obavestili MUP, sudove i oglasili u stampi. 

 

Plajcke i kradje se nastavljaju. 

 

Kradja vasih pecata ce jos vise ohrabriti lopove i kriminalce. To i jeste jedan od njenih 

ciljeva."DA KOMSIJI CRKVE KRAVA" 

 

Srbe na svim frontovima zavadjaju.  

 

Medjunarodne organizacije odbijaju da vas zastite, sto jos vise ohrabruje kriminalce. 

 

Kriminal je najopasniji virus kojui rastura drzavu i naciju, ako se ne eliminise. 

 

 

Otkud lopovi i kriminalci kod nas? 

 

Srbi su od pamtiveka bili poznati kao vredni tezaci, junaci i vrlo posteni i casni ljudi. Kradja, 

lopovluk i nemoral su kod nas zavedeni 1941 a zatim 1945 godine.  

 

Onda kada je oduzeto nekome nesto po politickom osnovu a onda dato u privatan posed, je 

pocelo moralno truljenje Srba.   

 

Onda su pocele privilegije, zaposljavanja preko reda, napredovanja, plate, dobijanje stanova, 

krediti, izgradnja kuca, dobijanje dozvola, skolovanje. 

 

Zatim se to nastavilo konfiskacijama, kolektivizacijama, korupcijom, potplacivanjima, da bi 

od 1990 godine stihija korupcije i bezakonja kao uragan dotuka SFRJ , rasturila je, SKJ, JNA 

i sve drzavne strukture. 

 

Nasu drzavu su unistili koropucija i nemoral.  

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)
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Nju mogu spasiti i nasu naciju ,postovanje zakona, eliminisanje kriminalaca, korupcije, 

nepotizma, bezakonja. 

 

Ukoliko to ne uspemo da ucinimo propascemo. 

 

Ne radi se samo o Srbiji, u istom polozaju su i ostale bivse republike SFRJ( sem Slovenije). i 

kada se radi i o drugim bivsim komuni. 

 

-Децембар 2001.године. 

 

 

1.12.2001.године. 

 

MUP STARI GRAD 

Majke Jevrosime                11.000-Beograd 

 

 

Pozivamo se na nas razgovor sa vasim saradnicima. Molimo vas da nam odobrite da obavimo 

Walk for capitalism-Setnja za kapitalizam , u nedelju 2 decembra 2001 godine, od 12 do 14 

casova priblizno , na Kalimegdanu , od Spomenika Zahvalnosti Francuskoj do  Spomenika 

Pobedniku, i natrag. 

 

Ova Setnja za kapitalizam se obavlja u preko sto gradova  sirom sveta i ima za cilj podrsku 

ekonomskom razvoju i trgovini i utakmici  najboljih, razvoju demokratije, itd. Organizator je 

PRODOS Institut iz Australije. Mi ulazimo u EEZ za dve godine. Ovo je podrska tome. 

 

Procenjujemo da bi moglo biti nekoliko desetina ucesnika, do 100 otprilike. Ali ne mozemo 

sigurno proceniti. Imacemo nekoliko nasih redara. Mozda ce neko nositi neki transparent ili 

nesto slicno sa porukama koje se strogo ticu cilja Setnje.i ukolik ih bude( mozda nece biti 

nijedan transparent) nece biti nimalo provokativne. Pozvacemo i novinare. Nikakve druge 

provokativne poruke koje mogu uznemiriti prisutne nece biti upotrebljavane. Skup ce biti 

miran, i vise simbolican. Odvijace se u miru i redu. 

 

Medjutim kako je nemoguce udovoljiti svaciji zahtev, pogotovu danas, moguce je da neko ne 

zeli da se ovaj skup odrzi zbog bilo koga razloga, ili da neko ne zeli kapitalizam. Postujemo 

svacije pravo misljenja i izbora, ali se ne moze dozvoliti da neko pravi nered. Neka izrazi 

svoje misljenje na civilizovan i kulturan nacin .Zato vas molimo da nam obezbedite nekoliko 

milicionera da cuvaju red i da sprece evenutalne asocijalne pojedince koji nas mogu 

uznemiravati i praviti ispade. Pogotovu jer su nasi cuvari stariji ljudi koji nemaju dovoljno 

snage da takve eventualne postupke i pojedince sprece. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

Вела Марковић, школски друг ( томови 1-4) би ме понекад посетио у моме стану на 

Миљаковцу. Његова сестра Тота ( томови 1-4) , станује на Видиковцу, а то није далеко 

од мога пребивалишта.  

 

Издавачка кућа Досије у оквиру Правног факултета је издала књигу светски бест селер 

Капитализам за децу, књигу је изврсно превела са енглеског на српски Војислава 



1206 

 

Ратковић. Захваљујући пријатељима из ИСИЛ-а , удовица аутора Карла Хеса, ми је 

поклонила издавачко право за Србију. 

 

ДСС гласа против владиног предлога Закона о раду и указује да је "гласао" и један 

одсутни посланик из ДС; остатак ДОС покреће опозив председника скупштине Драгана 

Маршићанина (ДСС) али он сам подноси оставку 

 

.  

 

--6 децембра- Наташа Мићић ( ДОС) изабрана за председницу Скупшину Србије након 

што је Драган Маршићанин  функциконер  ДСС,  поднео оставку на ту дужност. 

 

Драган Маршићанин. 

У грађанском рату у Авганистану талибани су предали своје последње 

упориште Кандахар. 

 

7 децембра - Дводневна посета Жака Ширака СРЈ. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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Исламски екстремисти у Неw Делхију изводе напад на индијски Парламент - 12 

мртвих, Индија и Пакистан на ивици рата. 

Температура у Београду се спустила до -15,9°Ц
[4]

. 

 

 

18 decembra predsednik SRJ Vojislav Koštunica u poseti Sarajevu. 

 

 

 

-18 децембра је  преминуо Жилбер Беко француски певач * 1927). 

 

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o slanju MeĊunarodnih bezbednosnih 

snaga za pomoć Avganistanu, pod komandom Velike Britanije, kao podršku privremenoj 

antitalibanskoj vladi. Hamid Karzai podneo zakletvu na ĉelu privremene 

uprave Afganistana (prema Bonskom sporazumu od 5. 12.).  

 

Richard Reid (Shoe Bomber) pokušao da eksplozivom sakrivenim u cipele raznese avion na 

liniji Pariz - Majami. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/18._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vojislav_Ko%C5%A1tunica
http://sh.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
http://sh.wikipedia.org/wiki/1927
http://sh.wikipedia.org/wiki/Savet_bezbednosti
http://sh.wikipedia.org/wiki/UN
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezolucija&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Avganistan
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamid_Karzai&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Afganistan
http://sh.wikipedia.org/wiki/5._12.
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Više od 540 ljudi poginulo u sukobima pobunjenika i vojske Burundija prilikom zauzimanja 

pobunjeniĉkog utoĉišta u šumi Tenga u blizini prestonice Budţumbure. 

  

 

 

--25.12.2001.године.. Pokret za zastitu ljudskih prava- 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

Utorak, 25.12.2001 godine 

 

 

 NESLOGE I SVADJE-OBELEZJE I  OVE GODINE. 

 

Pobeda DOS-a krajem 2000 godine je dala nade da ce biti bolje. Sada smo na kraju jedne cele 

godine vladanja DOS-a i mozemo zakljuciti da je bilo  poboljsanja , ali nazalost u mnogo 

cemu je po starom. 

 

 
 

Ono sto narocito zabrinjava je da nije doslo u dovoljnoj meri do ispravnih procena i sloge , 

saradnje  , pre svega medju politickim strankama u okviru DOS-a, izmedju pojedinih 

politickih stranaka medjusobno ili sa DOS-om, na relacijama Srbija -Crna Gora i u okviru 

Srbije sa Vojvodinom i Sandzakom, izmedju Srbijanaca i Srba izvan Srbije, izmedju izbeglica 

i starosedelaca Srbije, starosedeoca Vojvodine i dodjosa, medju etnickim grupama, verskim 

konfesijama, izmedju sindikata , nevladinih organizacija, medju gangovima, pa sve do 

porodica.  

 

Potreseni smo novim svedocanstvom raskola u DOS-u , narocito izmedju DSS i DS,  na 

relacijama Crna Gora-Srbija koje prete otcepljenjem, i  Srbija-Vojvodina, u okviru pojedinih 

politickih stranaka i NGO, izmedju sindikata,  raskola u sindikatima, ustanovama., izmedju 

pojedinih segmenata vlasti i gradjana( 

sudija koje blokiraju iz neznanja pravdu), u VJ, policiji, sa crvenim beretkama,potreseni smo 

novim pretnjama i svadjama,  hajkama i obracunima, mrznjom i destrukcijom. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html


1209 

 

Saopstavamo da su potrebni  smirenost, mirenje, ispravne procene, mi imamo dobre 

strucnjake, dobre  psihologe i psiho-sociologe sposobne da porade na mirenju. 

 

 Zemlja bukti u pozaru losih procena i tenzija. 

 

Posle pola veka komunizma ostale su omraze, lose procene, podele, srusio se prethodni 

poredak, bivsa vlast koja je bila represivna jer je mislila da cuva Revoluciju, Partiju, Naciju, 

Drzavu je nestala, ostali su ljudi koji su bili njeni nosioci. I ostale je vecina koji su bili nevine 

zrtve. Svako zazire od svakoga. 

 

Pozivamo na ispravne procene, mirenje, pokajanje, osvescivanje, zajednicki zivot i rad. 

 

Bez ikakve namere da kritikuje bilo  koga, nego  sa zeljom da doprinese slozi i  snazi  nase 

nacije, Pokret za zastitu ljudskih prava zeli i ovoga  puta,  da stavi na javnu diskusiju  svoja 

vidjenja  o uzrocima nasih nesporazuma i  nesloga 

 

 Umesto svadja treba  smireno da  razgovaramo  na bazi cinjenica.Da smo tako postupali  ne 

bi bilo  represije i hajki, ratova, sumnjicenja, zrtava, stradanja i razaranja. 

 

Izvucimo pouke.Treba da se pomire ideoloski neprijatelji, zrtve i progonitelji. To nije lako, ali 

je to jedino resenje. Oni koji se osveste i shvate svoje ranije zablude, koji se pokaju, treba da 

pomognu svojim zrtvama i da ih rehabilituju. Time ce pokazati da su shvatili da su bili zrtve 

indoktrinacije. Oni koji ne zele da se menjaju i zele da nastave po starom treba da budu 

smenjeni i privedeni pravdi.  

 

Kada se radi o drugim nacijama, nama vise ne trebaju zajednicke  drzave, ali mi ne mozemo 

pobeci od nekih cinjenica: slicni smo po jeziku, mentalitetu( cak postoje i znacajne slicnosti 

izmedju Srba I  Albanaca) blizu smo .upuceni smo na saradnju. Trgujmo, radimo, umesto sto 

se svadjamo. To je pravi put za vreme koje dolazi. 

 

Ovo pitanje je postavljeno od nas jos daleke 1975 godine, ali je na nesrecu jos uvek vrlo 

aktuelno. 

 

 Mi smo isticali da se ne radi samo o borbi za  licne interese nego pre svega o pogresnom 

nacinu kako je to artikulisano  i da se ustvari nesloga cesto svodi na  neadekvatnu sposobnost  

komuniciranja i saradnje. 

 

 Nesporna je cinjenica da je neslozan i pozavadjan narod, slab i memocan narod  koji nije u 

stanju da razresi svoje teskoce i probleme sa kojima  se susrece. Isto  tako regija koja se 

svadja, gde bukte ratovi, nema napretka. 

 

 Nacija je jos uvek neslozna i pozavadjana. Pobeda DOS-a je bila i pobeda  nacionalne  sloge. 

Jer je DOS uspeo u otsudnom momentu da se slozi. 

  

 Ali su se  opet u toku godine javila  nova zarista nesloga, kako unutar DOS-a, ili u odnosu na 

druge politicke snage, na relacijama Crna Gora -Srbija i  Srbija-Vojvodina, izmedju regija, 

izmedju DOS-a i bivse vlasti, medju samim  gradjanima, medju susedima, porodicama ,u 

preduzecima.,sa drugim nacijama I  verama.,izmedju vlasti i gradjana, itd. I Makedonija. 
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 Svesni smo toga, to svi mi vidimo, ali treba analizirati  uzroke, i poraditi  da  se nesloga 

otkloni. 

 

 Iako imamo izuzetne ljudske i intelektualne potencijale, koji su u  stanju  da  na naucan nacin 

analiziraju ovaj izuzetno znacajan nacionalni  fenomen i  procene  uzroke nesloge i da porade  

da   se ova sustinska i  fatalna manjkavost  otkloni, uprkos tome nema pravog  napora  i stanja  

duha   da    se u ovoj  cinjenici resava  sudbina   nacije.,i regije, nema  objektivne analize i  

sposobnosti emotivne distance. 

 

 DOS je bio u tome pravcu ostvario znacajne pomake, ali opet nastaju tenzije,  kao  i na 

drugim relacijama, opet balkanski duh losih procena i zavada pocinje da  izlazi iz boce.  

 

Ali pozdravljamo akcije Vlade koja popravlja odnose sa susedima. 

 

 Uzroci nesloge i nesposobnosti nacionalnih snaga da se ujedine ,su pre  svega jedno istorijsko 

pitanje. Setimo se razgovora i medjusobnih  optuzbi izmedju  Vuka Brankovica i Milosa 

Obilica  pred Kosovski boj. I vekovima su bili poremeceni medjunacionalni odnosi. 

 

 Ali ovi uzroci su brojni i slozeni i moguce ih je posmatrati i ovako:  nacija, nacionalne elite, 

su    vrlo  heterogene  skupine  pojedinaca  razlicitih sto se tice politickog  ubedjenja, 

drustvenog polozaja, egzistencijalne situacije, obrazovanja,  licne svesti i stanja  duha, 

zrelosti, politicke kulture, poznavanja drustva u kome zive usled ovih razlika, i razlicitog 

drustvenog polozaja, razlicitih licnih interesa, opredeljenja, privilegija,  na delu su znacajne 

razlike u  stepenu  intenziteta potrebe da se stanje menja, ima podosta onih cije su  pozicije i 

privilegije upravo zasnovane zahvaljujuci neslozi, oni  opstaju na neslozi. 

otuda proizilaze razliciti stepeni motivisanosti za borbu za promenu na  bolje, za 

prevazilazenje nesloga a iz cega nastaju i razliciti ciljevi i strategije da se oni ostvare 

 

 Povrh toga sto su u mnogo cemu razliciti, srpske zajednice i srpsko  drustvo,ali i  druge 

nacionalne elite(muslimanske, hrvatske, albanske, itd) su jos uvek isparcelisani i podeljeni , 

postoje vidljive i  nevidljive  komunikacione barijere, pojedinci  se ne poznaju dovoljno, 

prisutne  su  impulsivnosti  prebrze i pogresne procene. 

 

 Srpske zajednice i  elite nisu  ponekad istinske elite, nego proizvod favorizovanja i  

privilegija, podobnosti,  manipulacija, klanovskih i rodjackih veza. 

 

 Cesto su   nategnutih nerava, sto je normalno  znajuci teske  uslove  u  kojima zive. Moze se 

reci da medju njima nema  dovoljno kontakata,  podlozni  su bili intrigama i zavadama od 

strane  bivsih vlastodrzaca, ali i dan  danas od  strane neformalnih, skrivenih centara moci, 

koji ih usmeravaju jedne na  druge  koristeci se njihovim neusavrsenostima ili  manama, i  jos 

uvek delimicnim  monopolom na  vlast i svojom  moci. Ima i sitnih ljudskih sujeta, nerealnih  

ambicija liderstava, iskljucivosti, netolerancije, sile zavada i sve ovo  vrlo vesto koriste da bi 

tako sirile zavade. 

 

 Veliki je problem "nevidljiva ruka"koja na znacajne pozicije dovodi one bez dovoljno znanja 

i zrelosti.I onda ih potstice protiv onih koji znaju. 

 

 Jos je slozenije stanje kada se radi o odnosima razlicitih nacija i vera, koji su  krajnje 

nategnuti. Stvari treba smirivati. 
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 Nas Pokret za zastitu ljudskih prava i njegovi celnici su i dalje iskljuceni  izolovani.Izlozeni 

ogovaranjima. 

 

 Sada posle skoro 11 godina postojanja visepartijskog drustva, jasnije su se  iskristalisali 

odnosi. U DOS-u postoji jedno jezgro koje je slozno, ali je   nazalost dobar deo bivsih 

opozicionara   pozavadjan MEDJUSOBNO, rasturene stranke i koalicije, ostale su  lose 

procene  ,netrpeljivosti ili i mrznje. 

 Niko ni sa kim ne moze. 

 

Narocito je zategnuta situacija izmedju osoba iz bivse vlasti koje jos uvek imaju moc i onih 

koji su od te vlasti bili osteceni.  

 

Medjuljudski  odnosi su jako  poremeceni, porodicni, susedski.  Postoji velika psiholoska i 

moralna  kriza . 

 

 Pokret za zastitu ljudskih prava,  iako  je mala ili  nedovoljno uspela  stranka,(zbog gusenja-

zrtva je pomenute selektivnosti) se   vec godinama zalaze  za slogu ,ispravne procene, 

kooperaciju i integraciju  nacionalnih snaga.Ukoliko srpske elite uspeju da se sloze, mogu 

izvesti naciju iz krize. 

 

Potrebno je prevazici komunikacione i sve druge barijere. Eliminisati one sklone  rovarenjima 

i  intrigama, sujetama, nerealnim liderstvima  .Moraju se razvijati  poverenje  i ispravne  

procene, uzajamno uvazavanje i postovanje ,negovati bon ton i fer plej,  treba ukljuciti u  ovaj 

proces tim psihologa i psiho-sociologa  koji treba da otkriju  zarista  nesporazuma i losih  

procena i da ih blagovremeno eliminisu, treba uciti  umesnosti ophodjenja,   drustvenoj i 

psiholoskoj  kompetenciji. 

 

Ujedno, preporucljivo je da ne treba ulaziti u nepotrebna zaostravanja, ici na dijalog i 

uvazavanje,i voditi pre svega racuna o opstim  interesima. Svi smo u teskoj, slicnoj 

situaciji..Ugrozeni smo kao nacija. 

 

Ugrozen je Balkan  kao regija.Sve nacije i drzave. Mada neki misle da su sada u  inicijativi, to 

je sve varljivo i brzo prolazno.Izlaz je u slozi i saradnji., A ne  u svadjama. 

 

 Pozivamo sve bez obzira na politicko misljenje, versku i nacionalnu pripadnost da se okrenu 

smirenosti i saradnji. 

 

 
 

Primer Spanije moze biti za nas imitacija. Posle Gradjanskog rata u Spaniji vremenom je 

doslo do razumevanja i ispravnih procena, pomirenja, podigli su ogroman spomenik 

pomirenja republikanaca i monarhista. To trebamo i mi da ucinimo. 
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Израелски министар одбране Бењамин Бен-Елизер изабран је за председника 

Лабуристичке партије. 

 

Тендерска комисија Владе Србије објавила да су продате три цементаре: беочинска 

француском "Лафаржу", новопоповачка швајцарском "Холциму" и косјерићка грчком 

"Титану". Афера "Балканске птице": у Италији откривено 120.000 птица илегално 

уловљених у СР Југославији. 

 

Тенисерка Јелена Докић завршила сезону на осмом месту (спортисткиња године у СРЈ). 
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2002.година. 

-Јануар 2002.године. 

 

 

Razlike medju Srbima 

T.Krsmanovic 

 

 

Mi Srbi pokrivamo dobar deo Balkana, ali u poredjenju sa prostorima koje 

pokrivaju Rusi npr. i neki drugi narodi, prostor na kome zive Srbi na Balkanu 

nije tako veliki. Ali su zato prisutne razlike u mentalitetu, jeziku (naglasak, dijalekt), obicajima. Srbi su 

narod tolerantan prema drugim etnickim grupama, ali su npr. prilicno osetljivi na pomenute razlike 

medju njima. To bi se moglo podvesti pod kategorije kao "lokal patriotizam", "provincijalizam", sto je 

ostatak ranijih epoha nerazvijenosti, zatvorenosti, nedostatka transporta, komunikacija, 

obrazovanja, gde su pojedine srpske teritorije zivele izolovane.  

U Srbiji jos uvek postoje citave regije, koje jos uvek na neki nacin cuvaju svoja prethodna vekovna 

arhaicna obelezja i navike i obicaje. Spominju se, na primer, Ere. Koliko prica i sala o njima. Zatim 

Sumadinci,Vlasi, Banacani, Lale, Sose, Sremci, Cokalije (naziv za Makedonce i stanovnike Juzne 

Srbije), bugarasi (naziv za stanovnike pojedinih delova Srbije koji navodno gravitiraju Bugarskoj), 

Sopovi, Cincari. 

A posebna je prica o nominacijama, kojima se oznacavaju pojedini gradovi: 

carapani (Krusevac,) civijasi (Sabac), crevari, itd. 

 

I danas su prisutne teritorijalne zone u Srbiji, gde se zavrsavaju pojedini 

rasno-lingvisticki tipovi Srba, i koji dele Srbe i Srbiju. Dinarski Srbi sa 

svojim odlicjima (jezickim, telesnim, karakternim i drugo) pokrivaju delove 

Srbije od granice Crne Gore, Bosne i Hercegovine do Gornjeg Milanovca, 

Valjeva, Sabca, Cacka, ali se sire u blazim karakteristikama ka Beogradu 

(npr.pojedine opstine Beograda kao npr. Lazarevac, govore rastegnutim, 

"erskim" naglaskom i u udaljenim mestima se moze naci rec "dje ces, rijeka," 

isl. Dok npr, pojedini delovi i predgradja Beograda su naseljeni juznjackim 

migracijama, npr. Kumodraz, gde se govori izvorni leskovacki dijalekt, koji 

сe cuva par stotina godina. Rec Srbijanci se najcesce koristi od strane Srba izvan Srbije, da tako nazovu 

stanovnike i starosedeoce Srbije. 

 

Ono sto je interesantno je npr, da su stanovnici Srbije osetljivi i uocavaju 

razlike medju njima. Npr. stanovnici Istocne i donekle i Juzne Srbije i 
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delova Sumadije, gde preovladava juznjacki naglasak i mentalitet, skloni su 

da vide stanovnike Zapadne Srbije kao" stroge", "gospodarski nastrojene", a 

ovi opet njih kao "mekane", "romaneskne". U Sumadiji, na primer, liniji 

Gornji Milanovac ka Arandjelovcu, gde se razdvajaju "erski" i "juznjacki" 

elementi ""Ere"su ponekad sklone da "juznjake" ocene kao "bugarasi" i 

obratno. Izmedju Cacka i Kraljeva, kod sela Ladjevci, zavrsava se "erski" i 

 pocinje "juznjacki" naglasak.I ovde postoje slicne, blaze odbojnosti. 

 

Ali ono sto karakterise Srbe, to je da tu nema mrznje, to je jedna spontana reakcija na one koji su 

razliciti. Jos je znacajninje da Srbi npr. Jevreje ponekad nazivaju Civutima, Grke "Kir Janjama", 

cincarima,  i mnogim slicnim nazivima za pripadnike drugih etnickih grupa u Srbiji.  

Tu nije bilo rasizma i verske i nacionalne netrpeljivosti. Ako je, na primer, stanovnik Paracina nazvao 

Jevrejina "Civutin", tu nije bilo nista vise netrpeljivosti nego na primer, prema Srbinu sa Zlatibora, koji 

je dolazio sa konjem sa tovarom luca da mu ga proda, a koga je on nazivao "Era". 

 

Sve su ovo samo neka od pitanja koja pokrecu nova istrazivanja o tome, kako su nastajale nacije, 

teritorije i kulture. 

 

Tomislav Krsmanovic. 

 

 

-2002.godina. Knjiga profesora Kena Skulanda `` Avanture Dzonatana Galibla``, 

prevedena na mnoge jezike sirom planete.http://www.jonathangullible.com/jonathan-

gullible-language- translations. 

.  

 

Уведена је нова валута, еуро у папирнатим новчаницама и кованицама у 

државама Аустрији, Белгији, Финској, Француској, Грчкој, 

Ирској, Италији, Луксембургу, ХоландијиError! Bookmark not defined.,  

Немачкој, Португалији и Шпанији. 
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.  

 

На Божићној литургији се први пут огласила звона Храма Светог Саве. 7 јануара 

приликом ложења божићног бадњака у градском парку у Беранама, у Црној Гори, јаке 

полицијске снаге спречиле су сукоб између присталица Српске православне цркве и 

непризнате Црногорске православне цркве,  и ухапсиле више лица.  

 

 

-Јануар 2002.године. Са Милицом на Авали. 

 

На Авалу идемо често, не само када је ведро, него и када веје снег и дува кошава. Такво 

време највише волимо обадвоје. 

 

Узимали би аутобус на Трошарини, све до подножја мале љупке београдске планине. 

Одакле би се успињали до врха, на коме се  налази чувеии Споменик Незнаном јунаку, 

који је на коти од око 550 метара. Осматрали смо ка југу Космај, одавде удаљен 

петнаестак километара, он је мало виша планина од Авале, око 670 метара надморске 

висине. Према западу се у плаветнилу назиру веће планине, Рудник, Букуља, иза којих 

се ка југу уздижу све више и више планине. 

 

Миличино здравствено стање и форма су све бољи. Она је такорећи заборавила 

здравствене тешкоће. Радостан сам, због ње, али и за то, што је тако и захваљујући 

мојој подршци и охрабривањима да води здрав живот.  

 

Док смо се после мраза и мећаве у топлом опуштали у ресторану хотела на врху Авале, 

на вратима се појави мокре косе  и одеће, њена помињана пријатељица Цакана, то је 

она што нема среће са мушкарцима.  

 

Милица је радосно позва. Она седе без речи. На обрвама су јој се сјактале беле снежне 

пахуљице. Тихо промрмља неколико  речи у име поздрава, седе, и ућута се.  

 

`` Нешто нисам у форми, нису ми све козе на броју, тонем у лоше расположење, у 

депресију``, окрете се нехајно Милици. `` Свугде су присутни, надзиру и мој лични 

живот`` 
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Није дуго потрајала, она устаде, обуче зимски капут, и напусти нас, скоро без  

речи. 

 

`` Очигледно да је она имала трновит животни пут``? . радознао сам. По Цакани се види 

да је недовољно концентрисана, њене речи понекад нису праве, њен израз лица, 

гестови, одају особу утонулу у бриге и дубоку личну кризу. Нагло јој се мењају 

расположења и одлуке.  

 

`` Кад би знао шта се све са њом догађало``, скоро да се Милица насмеши. Погледах је , 

радознао сам? 

 

`` Њена покојна мајка, гимназијски професор психологије, је извршила  самоубиство, 

брат јој одавно живи у Америци``. Узе чашу, гуцну, па настави:`` Становали су сви 

троје у повећој соби од око 25 квадрата, она, мајка и њен брат``?  

 

Упадох нестрпљив у реч:`` А шта је са њеним оцем``?  

 

 `` Убио га аутомобил на улици``, сазнах и тај податак. 

 

`` Слушај даље:  Њена 50 годишња мајка се удала за за момка од око 25 година, 

вршњака Цакане и њеног брата, имали су мали стан, сви су спавали у повећој соби, 

ставила брачни кревет у ћошак, да страсно ужива ноћу са младим мужом. Било је ноћу 

уздаха, нежних речи, или бучних излива задовољства. А Цакана и њен брат, у истој 

соби, све чују. Брат, да избегне самоубиство, се одсели главом без обзира у Америку, 

Цакана се једно време одала дроги, једва се отргла``. 

 

`` Чиме се бавио њен отац``?  

 

 `` Он је такође био гимназијски професор физичке  културе``. 

 

`` Становао у суседству средовени мужеван човек, намамио је тринаестогодишњу 

Цакану у његов стан, убрзо је завео, узео  јој невиност. То је трајало дуго, нико није 

запазио.`, настави Милица`. 

 

Прво што би ми пало на памет слушајући ове Цаканине речи, би било, да Цаканини 

родитељи нису довољно водили рачуна где иде, и шта ради њихова кћерка. Логично, 

када јој је мајка таква неразумна соба, очигледни психопата, која није у стању да 

контролише своје сексуалне прохтеве, да је се то одразило на личност њене ћерке.  

 

Упитах Милицу, мене занима да сазнам више о њеном оцу. `` Отац јој је био још већа 

цвећка. Он је негде из Баната, одвео је лети ћерку на Тису, када је имала мало више од 

12 година, да се купају на дивљој плажи, натерао је да се купа гола. Она још дете скине 

се. У води јој се прибије, милује јој груди, и међу ногама. Она му сва потрешена викне 

полупрекорно, али скоро помирљиво–Тајо, немој тајо!. `. 

 

Милица ме тужно погледа, ставила је своју шаку са врло израженим модрим венама, на 

сто:`` Вајни професори, зар они да васпитавају  наше децу``?, 

 

 

-8 јануар 2002.године. Први општински суд у Београду. ( Tuzba za naknadu stete). 
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-  

TUZILAC: TOMISLAV KRSMANOVIC iz Beograda , ul.Stanka Paunovica 70 

TUZENI: 1.  REPUBLIKA SRBIJA , Beograd 

                 2. DRZAVA SRJ, Beograd 

 

                                                 TUZBA      

 

                                                                                               Radi:Naknade stete 

                                                                                               Vrednost: 120,000,000 din 

                                                                                                                   4,000.000 DEM 

 

Svojom tuzbom od 25.5.1994 godine  tuzilac je od tuzenih trazio naknadu stete pretrpljene 

usled nezakonitog i nepravilnog rada organa tuzenih , za sta su tuzeni odgovorni po ustavu i 

zakonu o osnovama sistema drzavne uprave. 

 

Kako je u to vreme postupak vodjen godinu i po dana ,a  da nije izveden ni jedan predlozeni 

dokaz , niti druga predvidjena radnja u postupku zbog opstepoznatog odugovlacenja i 

nesavesnog rada i nefunkcionisanja sudstva, kao posledica prethodnog rezima, tuzilac je 

shvatio besmislenost vodjenja ovakvog postupka  u takvim uslovima te se zbog mirovanja 

postupka ,resenjem toga suda od 29.9.1996 godine smatralo da je tuzba  povucena. 

 

S,obzirom da je  bilo zimenjeno stanje i zbog povratka vere tuzioca u savestan i zakonit rad 

novoizabranih drzavnih organa i sudstva, tuzilac ponovo podnosi ovu tuzbu 6.1.2001 godine, 

ali Prvi opstinski sud ponovo nastavlja da opstruira postupak po njoj i svojim nezakonitim 

Resenjem od 7.3.2001 godine odbacuje i ovu Tuzbu. 

 

Kako se u pomenutom predmetu toga suda arhiviranom prvo pod brojem XX.P.3457/94 a 

januara prosle godine pod brojem VII P.br.176/2001 nalazi celokupna dokumentacija  koju je 

tuzilac podneo kao dokaz  u prilog svojih navoda , to predlaze da se spisi toga predmeta 

zdruze ovoj tuzbi i po istoj zapocne postupak u najhitnijem roku. Obavestavam sud da je 

dokumentacija podneta Unesco-Paris, i Evropskom sudu, Haskom tribunalu  i da ce sve sudije 

koje nisu postupale po zakonu biti predmet odvojenog sudskog postupka i njihova imena ce 

biti predata nadleznim drzavnim organima i medijima. 

 

u Beogradu, 8.1.2002 godine                                  Tomislav Krsmanovic,Tuzilac 

 

 

     У Београду по потерници Интерпола ухапшен Алија Делимустафић. Скупштина 

Србије у начелу усвојила омнибус-закон којим је Војводини враћено преко 200 

овлашћења из 24 области. 

 

Експлозија у складишту оружја у Лагосу, Нигерија, услед чијих последица страда преко 

1.000 људи. 

 

Амерички председник  Џорџ Буш у својој Посланици о стању нације, први пут користи 

израз "Осовина зла",  како би описао Ирак, Иран и Северну Кореју. 

 

Ирска католичка црква пристала је да плати одштету од 110 милиона долара људима, 

који су детињство провели у црквеним сиротиштима, где су их свештена лица 
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сексуално злостављала. За сада је тужбе поднело 3.500 људи, који су живели у таквим 

црквеним институцијама. 

 

  

 -. 

 

-31.1.2002.године. - Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Ponedeljak, 4.2.2002 godine 

 

Izvestaj sa konferencije za stampu. 

 

Na danasnjoj Konferenciji za stampu na temu IZVESTAJ  O STANJU LJUDSKIH PRAVA u 

SRBIJI I CRNOJ GORI u 2001 godini, koja je odrzana uz prisustvo desetak novinara u 

Hotelu"Ekscelzior "u Beogradu  govorili su Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za 

zastitu ljudskih prava, Miroslav Maksimovic, predsednik Veca za odnose sa dijasporom PDS 

( Pokreta za demokratsku Srbiju), Olivera Budimir, funkcioner Odbora kidnapovanih i 

nestalih lica sa Kosova, dr.Nina Drndarski, naucni savetnik Nuklearnog instituta u Vinci, ing. 

Ranko Milovanovic, publicista i mr.Miroslav Kostic novinar Radio Beograda. 

 

T.Krsmanovic je pozvao novinare da prouce ceo Izvestaj na web-u ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokert. html) i napravio je jadn rezime.2001 godina je bila 

godina borbe starog i novog,  DOS i nova vlast su veliki napredak, postizu znacajne poene, ali 

i ne uspevaju u mnogim oblastima da ostvare napredak. Ljudska prava pred sudovima se i 

dalje masovno i drasticno krse, nisu rehabilitovane zrtve progona prethodnih rezima, niti 

obestecene, i dalje su mnogi uznemiravani, nije iskorenjen kriminal nije vracena oduzeta 

imovina, privreda je zamrla i vlada siromastvo i beda. Zdravstveno stanje vecine je lose. 

Politicke stranke, sindikati, i NGO, organizacije za zastitu ljudskih prava su podeljeni i 

pozavadjani, radi se o ogromnim resursima koji su zbog toga neiskorisceni, DOS ne 

manifestuje zelju da sve ukljuci koji mogu pomoci. 

 

M.Maksimovic je saopstio da se treba zalagati da se pospesi participacija dijaspore, da se 

ljudska prava krse i dalje i da je potrebno vreme da se to otkloni, da je potrebna saradnja i rad 

na tome planu. 

 

Olivera Budimir je saopstila da su oni izbeglice sa Kosova ciji bliski su kidnapovani ili 

nestali, da su ovde tudjinci, bez domova i bez prava da saopste istinu. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokert
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ing. Ranko Milovanovic je saopstio da je sustina u ekonomiji i orijentaciji na ozivljavanje 

proizvodnje . 

 

Mr.Miroslav Kostic je malo ostrije kritikovao DOS i vladu zbog nesloge i neresavanja 

sudskih problema i pitanja ljudskih prava. 

 

Svi su se slozili da je postojanje onih koji zele da nastave krsenja ljudskih prava nacionalni 

problem broj 1 i faktor destabilizacije nacije i prirucni materijal svima onima koji zele da 

ovde blokiraju pomake, da zloupotrebljavaju neznalice i politicke diletante da nam svima 

stete. 

 

Da napomenemo da  nekoliko govornika nije doslo zbog naglog pogorsanja zdravstvenog 

stanja. Profesor dr. Jovan Marjanovic je danas naglo dobio krvarenje u plucima, nedavno je 

prelezao zapaljenje pluca, dobio je injekcije i treba da se oporavi. dr.Misa Djuric je bio 

sprecen jer se njegovo osoblje u Sindikatu Nezavisnost razbolelo od gripa i bio je time 

sprecen da dodje. Takodje iznenada je umro njegov prijatelj profesor Miladin Korac od izliva 

krvi u mozak, te ga je i to sprecilo da dodje. dr.Zivorad Vukovic je jutros pred polazak na 

konferenciju se naglo razboleo i dobio velike bolove u stomaku koji su ga oborili u krevet. 

Nas istaknuti naucnik profesor dr.Zika Vukovic, je zeleo da govori o zdravlju, i porucio nam 

je veceras preko telefona i zamolio da obavestimo da je znacajno porasla smrtnost u Beogradu 

i Srbiji, sahrane pocinju u 10 casova vec. ( Uzgred da napomenemo da su skoro svi govornici 

bili gripozni). 

 

dr.Janko Popovic 

 

--Фебруар 2002.године. 

 

12 фебруара је почело суђења Слободану Милошевићу у Хагу.  

 

Профункционисала је наша Правна служба, захваљујући скромној подршци господина 

из Енглеске. 

 

Са мамом сам био у Ортопедској клиници на Бањици. 

 

15 фебруара је одржан погреб британске принцезе Маргарет, тачно 50 година од 

сахране њеног оца  Џорџа Шестог,  последње појављивање краљице мајке. 

 

Сретење први пут обележено као Дан државности Србије. 

 

-6 фебруар 2002.године. Милица отишла за Суботицу на неколико дана. 

 

Отпутовала је аутобусом.  
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`` Дремала сам , више сањарила, уживам у војвођанском пејзажу, та бескрајна равница, 

понеки салаш``, чуо сам њен носталгични глас  у слушалици. 

 

Добио сам од ње лепу разгледницу слику старе Суботице. Каже да је тамо Средња 

Европа. 

 

 
                              Стара Суботица.  

 
 

-18 фебруар Кривична пријава. 
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Пожар у возу на линији Каиро-Луксор, званично 383 погинулих. 

 

Роми су признати као ммањина у СРЈ.  

 

Неуспела СФОР-ова акција хапшења Радована Караџића у Челебићима. 

 

 

-28 фебруар 2002.године.Увече бачене две кашикаре у ходник зграде у улици. 

Браће Југовића у којој се налази седиште ДСС.  Медија кажу да су у томе 

учествовала и браћа Крсмановић ( томови 1-4). 

 

Ову вест сам чуо на телевизији Студио Б. За мене је невероватно да се у таквом 

контексту могу споменути синови драгог рођака Драгана Крсмановића ( томови 1-4).  
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Познајем их од малена, њихови родитељи се никад нису нимало занимали за политику. 

Уз напомену да су њихов отац Драган и његов брат Симо, подржавали наш Покрет за 

заштиту људских права, и да су били на изборима кандидати за посланике у 

Скупштини Србије . То су учинили на мој захтев, али нису учствовали нкада ни у 

каквим активностима, нити су се посебно занимали за ствар људских права ( Напомена 

аутора:  касније ће, на запрепашћење не само родбине, него и свих оних који их 

познају, бити оптужени да су на неки начин били уплетени  у атентат на Зорана 

Ђинђића. Питали су се тада сви-Они се никад нису нимало бавили политиком, да би 

учествовали у политичком атентату на шефа државе?) .  

 

 
 

А њих двојица, два снажна момка, су били окренути сасвим другим изазовима и 

животним циљевима. Један је првак Југославије у кајаку. Не изненађује ме то што су 

физички снажни, такав је био и њихов отац Ђојо, а нарочито стриц Љубомир  

Крсмановић, официр ЈНА који је био и првак Југославије у боксу ( полутешка 

категорија, томови 1, 2, 3 и 4). У претходним томовима сам се осврнуо и на оца њихове 

бабе ( Бојке, супруге њиховог деде Ђоје), Селимира Пановића, надалеко познатог у 

Азбуковици по својој физичкој снази.( томови 1 и 2). 

 

Виђао сам их обадвојицу понекад у топлим летњим месецима на плажи на Ратном 

острву у Земуну, пролазили би поносно и самоуверено, пуни снаге и младалачког 

елана. 

 

Шта је сад ово?  

 

У суседној згради  у Господар Јевремовој улици, станује председник ДСС Војислав 

Коштуница ( томови 3 и 4). У претходном тому сам описао, како је се Коштуница из  

родитељског стана на дну Скадарске улице,  преселио у стан у Господар Јевремовој 

улици.  

 

Коштуници бих протеклих година повремено сусрео у његовом стану на дну Скадарске 

улице, тамо где додирује улицу Џорџа Вапшингтона, преко пута Бајлонове пијаце, баш 

наспрам чувене кафане `` Скадарлија``, када бих му достављао наша поједина  

саопштења. Он би ме понекад накратко позвао унутра, мало би поседели, његова 

љубазна и учтива супруга би нас остављала да попричамо насамо.  

 

Ово са његовом сеобом у нови стан у Господар Јевремовој улици, је за мене посебно 

занимљива коинциденција, јер се доселио у стан покојног Милана Николића, нашег 

запаженог члана и сарадника,  у коме је држао копирницу ( том 4). 
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Још једна занимљивост у вези зграде у Господар Јевремовој улици где се доселио 

Војислав Кошуница, у приземљу ове вишеспратне лепе зграде саграђене у Краљевини 

Југославији станује инжењер Александар Алемпијевић, познат као упорни жалиоц на 

повреде његових законских права. 

 

Скоро да ми је тај `` бомбашки напад`` био помало забаван. Поготову јер није било 

штете, нити повређених . 

 

Ипак сам се забринуо, чувши ову необичну вест. Они су млади, пуни снаге, а ово време 

је сложено и врло замршено, у овој балканској и планетарној енигми се понекад загубе 

и поједини врло образовани људи.  

 

Када чух ову необичну вест, помислих, може их се дохватити неко злонамеран, да 

злоупотреби њихову енергију и патриотизам, а они потичу из врло патриотске 

породице, да помоћу њих убирају некакве своје ускостраначке поене .  

 

Хтео бих да о њима поразговарам са њиховим оцем Драганом, или мајком, они станују 

на уздигнутом брду Гардош у Земуну, а они су  разведени. Драган је често ван земље, 

или код брата Раденка у Замбији, где Раденко има успешан бизнис, а њихову мајку 

скоро и да не познајем. 

 

Синови остају сами на београдској ветрометини. 

 
 
--Др.Миша Ђурић, председник Синдиката пензионера Независност-О 

ПЕНЗИЈАМА. 

 

Миша Ђурић је доктор економских наука, врло образован и интелигентан. Прилично је 

старији од мене. Упознао сам га као бескомпромисног борца за права пензионера, он је 

тврдио да се над пензионерима спроводи смишљени геноцид, са циљем растерећивања 

државне касе.  

 

 
 

Већ самим тим је побудио мој необичан интерес. Утолико више, јер је цео радни век 

провео на  руководећим позицијама. То ми је чудно, једанпут сам га запитао, како је то 

било могуће,  а он је такав острашћени критичар званичне политике. `` Требали су 

стручњаци``, одговорио  ми је кратко.  

 

Долазио би повремено на наше састанке, он је Херцеговац, има сина успешног 

стручњака, који живи у САД. Иначе, станује у Париској улици, у згради у којој је у 

приземљу смештен познати београдски ресторан `` Парк``. 
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-Март 2002.године. 
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14 марта је потписан споразум о преуређењу односа између Србије и Црне Горе. 

Споразум су потписали тадашњи председник СРЈ, Војислав Коштуница, високи 

представник ЕУ Хавијер Солана, потпредседник савезне Владе Мирољуб Лабус, 

премијер Србије Зоран Ђинђић и највиши црногорски функционери: Филип 

Вујановић и Мило Ђукановић. 

 

Умерени политичар Ибрахим Ругова  је постао председник Косова, а Бајрам 

Реџепи премијер. 

 

 

.  

Ибрахим Ругова. 

 

15 марта  потпредседник српске владе Момчило Перишић и први секретар америчке 

амбасаде су ухапшени у мотелу надомак Београда, у тренутку док је први предавао 

извесна документа војне природе.  

 

ММФ одобрио СРЈ кредит од 800 мил. долара. Афера "Дијамант": приведен генерални 

директор Саво Кнежевић поводом спорне приватизације. 

 

Земунски клан је  киднаповао бизнисмена Милију Бабовића - пуштен после 40 дана и 

исплате 10,5 милиона евра
      

 

Масакр на Пасху: самоубица убио тридесет цивила у Нетанyи, Израел одговара два 

дана касније операцијом Одбрамбени штит на Западној обали. 

 

-19 март 2002.године. Милица се на Авали љутито окренула, и отишла без речи. 

 

Кренули смо на успон Авале са северне стране, из подавалског села Бели поток. 

Запазио сам одавно да мештани овога села говоре убрзаним јужњачким језиком. Јер су 

се доселили са југа, као и они из Кумодража, Пнносаве.  

 

Понекад, док би се пењали ка врху Авале, би се забављали изговарајући назив села 

Бели поток, уз убрзани јужњачки нагласак.  

 

Док она села према Лазаревцу, Степојевцу и Ваљеву, имају другачији нагласак. Када 

говоре помало растежу. Зато што је се тамошње становништво насељавало из западних 

крајева. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(1992%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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                          Авала.  

 

Овај дан је био топао. Милица је помало полиглота. Зна и француски. Понео сам књигу 

белгијског чувеног психолога Пјера Дакоа `` Les prodigieuses victoires de la psychologie 

moderne`` ( Чудесне победе модерне психологије). Договорили смо се да је заједно 

проучавамо. Људи са ових простора су изнад свега у душевној, и духовној, дубокој 

кризи идентитета. Колико ми се чини, Милици треба самопоуздања, и пре свега да 

боље разуме саму себе.  

 

`` Упознај самог себе, је казао познати хеленски филозоф``, хоћу да потстакнем размену 

мисли на ову тему.  

 

Тако би већ извесно време обрађивали једно по једно поглавље. Сели би на неку мирну 

клупу, или би се одавали удубљивању у мудре мисли  аутора.  

 

Ценим свесне и пробуђене особе, они који то нису су робови својих потсвесних или 

несвесних импулса, још боље речено они су врста робота. Као аутомобилчићи којима 

би се даљинским управљачем забављала мала деца. 

 

`` Живимо у време роботизације људских бића, уместо да будемо свесна бића, јер само 

пробућени и освешћени можемо бити своји господари, они који нису свесни себе, 

постају робови свакојаких импулса изнутра и изван њихових личности``, желим да је 

усмерим у моје намере.  

 

Али сам упознао једну жену која ми је казала отворено и јасно:`` Не желим да будем 

свесна, овако без освешћивања живим много интензивније``. 

 

Настависмо узбрдо. Милица стаде у месту, успаничи се:`` Заборавила сам негде ташну, 

шта ћу сад, кључеви, документа``? 

 

 `` Ено ташне на оној клупи где смо седели``,показах јој радосно руком.наниже на 

напуштену клупу и сто  Она смирена отрча брже боље и врати се задовољна . 

 

Нешто се замисли:`` Намерно ниси хтео да ми кажеш да сам заборавила ташну``, 

постаде натмурена и нервозна. 

 

Ћутао сам. 

 

Она се из места без речи окрете, и крете брзим кораком низбрдо ка аутобуској станици.  
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Стојао сам и пратио је како нестаје иза кривине, тамо поред сеоског белопоточког 

гробља. Нисам знао да ли је се озбиљно наљутила, или је посреди мала пролазна 

љутина, импулсиван гест. 

 

Који је разлог овог њеног изненадног поступка?  

 

 

---21.3.2002.године.Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)  

Pokret@eunet.yu; Tel/faks-3911829, Mob. tel.064-1693893 

Cetvrtak, 21.3.2002 godine  

 

Pravo glasa za dijasporu  

 

 

 
Predocavamo da gradjani Srbije i Crne Gore (SRJ) , koji se nalaze van zemlje, imaju pravo da 

glasaju na sledecim izborima, i isto tako pravo, da budu birani . Ovo pravo je garantovano 

medjunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, ustavima obe republike i njihovim 

zakonima.  

 

Prema clanu 2 najnovijeg Zakona o izboru saveznih poslanika u vece  republika savezne 

skupstine (Sluzbeni list SRJ, 24 juli 2000 godine, br.32, str.5-koji ce biti promenjen posle 

najnovijih dogadjaja): "Niko nema pravo da glasaca sprecava da glasa". Dakle, to vazi i za 

nase  ljude van zemlje, oni imaju pravo da glasaju. Prema clanu 9 ovoga Zakona:  "Svi 

gradjani imaju pravo da biraju i da budu birani i da ravnopravno  ucestvuju izbornim 

aktivnostima"  

 

Prema clanu 10 Zakona: "Pravo da bira poslanika (i predsednika) ima jugoslovenski 

drzavljanin koji je navrsio 18 godina zivota, koji je poslovno sposoban   (npr. da mu nije 

oduzeta poslovna sposobnost zbog dusevnog stanja, i sl.) i koji ima prebivaliste na podrucju 

izborne jedinice, u kojoj ostvaruje izborno pravo".  

Birac ne moze biti lisen prava glasanja niti mu to pravo moze biti  uskraceno". Isti uslovi su i 

za izbor poslanika. Prema  clanu  83 ovoga  Zakona stoji: "Biraci koj u vreme odrzavanja 

izbora privremeno borave u inostranstvu, glasaju na birackom mestu na podrucju poslednjeg 

prebivalista na teritoriji  SRJ pre dolaska u inostranstvo. ".  Znaci svaki drzavljanin SRJ, koji 

se nalazi van zemlje, ima pravo na  glasanje na osnovu svoga poslednjeg prebivalista pre 

odlaska van zemlje.  

 

Medjutim ovo pravo koje je formalno, na papiru garantovano, u praksi je  izigrano. Glasaci 

moraju da dodju u zemlju da glasaju i to u mesto gde su  poslednji put boravili. To je za 

vecinu apsolutno nemoguce. Ko ce da dodje  iz neke daleke zemlje da glasa? Treba da napusti 

mailto:Pokret@eunet.yu;
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radno mesto ili obrazovnu  ustanovu, porodicu, obaveze, da odsustvuje nekoliko dana, da 

placa  troskove. Mnogi zbog nekih licnih razloga ili iz straha ne zele da dodju da  glasaju. 

Postoji jos uvek kod mnogih strah da dodju u zemlju.  

 

Prema zakonu glasaci i predlagaci (oni koji predlazu kandidate, kao i sami  kandidati) imaju 

pravo da ucestvuju u kampanjama informisanja, u kontroli,  radu izbornih komisija i organa, a 

to znaci da treba da budu u zemlji i to  duze, da se angazuju. Malo ce ko to moci i hteti da 

uradi.  

 

Rezultat je apstinencija od glasanja ogromne vecine nasih ljudi van zemlje. Ako je ovde ranije 

oko 50% gradjana apstiniralo (nema volje da glasa) cak i ako mu je glasacko mesto u 

susednoj zgradi, kako ce onda biti ako je glasacko mesto  udaljeno hiljadama kilometara? 

Razume se sada ce biti mnogo manje abstinenata zbog nade  naroda i poverenja u DOS-

,DSS,DS i druge,  ali bez obzira na to ogromna vecina glasaca van zemlje nece moci da dodje 

u zemlju da glasa.  

 

Vladajuce stranke su se ranije plasile glasova dijaspore, pokusavajuci  da ih drze u  obmani, 

trudile se da dijasporu drze u stanju produzene neobavestenosti,  nesvesti i neznanja. 

Vladajuce stranke su se plasile  masovnog ukljucivanje  dijaspore u izbore i njihove 

politizacije, sto bi ukazivalo na politicko  sazrevanje. Ujedno su zazirale od njihove 

ekonomske moci i strahovale da se ovde ne ugnjezde bogatiji od njih. Zato su vladajuce 

stranke svim silama nastojale, da dijasporu  iskljuce iz politickog procesa. Sada je DOS na 

vlasti. Zato treba omoguciti dijaspori da glasa i da da svoj doprinos koji je od ogromnog 

znacaja. Dijaspora je izuzetna unutrasnja rezerva koja ukoliko se ukljuci moze da omoguci 

ekonomski i svaki drugi preporod. 

 

Izlaz je u omogucavanju nasim ljudima, da glasaju u zemlji boravka i da ova  materija bude 

regulisana na demokratski i pravican nacin.  

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

--27.3.2002.годне. 2002.година. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

О природи власти.. 

 

Имам у виду максиме: Не пресуђују, просуђуј. Не суди да ти не буде суђено. Французи 

пак иду даље, кажу: Разумети, значи опростити. 

 

Одувек ми је познато да власт држе под контролом јавности недовољно познати 

неформални центри моћи. То, ако би се буквално схватило, би могло значити да овом 

државом није владао Слободан Милошевић, да је он уствари био параван иза кога се 

укривају стварни владари. 

 

Маколике постојале омразе према Јоспипу Брозу Титу, моје сва досадашња виђење 

његове моћи и улоге вође, и његовог доприноса свему ономе што се догађало, и што се 
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сада дешава у овој земљи, сусе сводило на размишљања о природи, о двојству, 

вишеслојности власти ( томови 2-4). 

 

Када је Југославија треперила и пуцала  по свим шавовима, буктала у крвавим 

ратовима, док се распадала и доживљава трагичан финале вековног сна о заједничкој 

држави свих Јужнх Словена, питао сам се, да ли је барем сада Милошевић постао 

освешћен, и да ли схвата,  да када су дошли отсудни тренуци БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ, да 

је остао сам, без икакев стварне подршке не сам ван езмље, него ни  земљи. Сви су га 

оставили на цедилу. Њега нико у земљи није мога заштити од хапшења и нешто 

каснијег транфера у Хашки зтвор. 

 

Да ли је Милошевић барем тада схвати своје заблуде, и погрешне одлуке? 

  

 

 
Слободан Милошевић и Мирјана Марковић. 

 

Тито је пред крај своје владавине ( том 4) доживео трагична понижавања, са којима ме 

је упознао Титов лични психијатар др. Стеван Петровић, пуковнк ЈНА и директр 

Психијатријске клинике ВМА у Београду ( томови 3 и 4).  

 

 
 

Још пре него што се тешко разболео, настали су по њега теша понижавања и 

неподношљивис стресови. Др. Петровић ми је дословце саопштио: ``Стане Доланц је 

скоро заповедио Титу, ти Јоже седи овде  ти Јованка тамо, Тито је већ тада био 

претворен у играчку појединих моћника из његовог личног окружења``. 

 

 

-1 април 2002.година. Милица се јавила телефоном. 
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Зазвонио је телефон. Чух весео Миличин глас:`` Сутра ће бити сунце и лепо време, 

идемо на Космај``? .  

 

Застах накратко пре него што јој одговорих, значи није се била наљутила, помало је 

детињаста, пребрза, а одавно сам јој предлагао да и Космај укључимо у нашу 

планинарску туру, поред Авале. `` Добро``, рекох кратко. `` Да се сутра нађемо у 10 

сати на Аутобуској станици Ласта код Хотела Бристол``.  

 

Још смо мало поразговарали и завршили весело наш телефонски разговор. 

 

Милицу полако упознајем. 

 

-Април 2002.године. 

 

-2 април. На Космају. 

 

Из пренатрпаног аутобуса Београд-Младеновац смо изашли код манасттира у подножју 

Космаја. Банули смо на асфалтни пут, случајни намерник рече да тај пут води све до 

врха Космаја.  

 

 
 

Милица тешко прати моју брзину хода, застаје и одмара се. Космај и Авала су сличне, 

питоме шумадијске планине.  

 

Доћи ћемо опет. Излет је био освежавајући. 

 

11 априла је бивши министар српске полиције, Влајко Стојиљковић, извршио  

самоубиство испред зграде савезне Скупштине у Београду. 

 

.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/Vlajko_Stojiljkovi%C4%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Влајко Стојиљковић. 

 

Бивши ученик гимназије у немачком граду Ерфурту, отворио ватру на своје учитеље и 

остале ученике, убивши том приликом 16 особа, пре него што је починио самоубиство. 

 

.  

. 

-Април 2002.година. Преминула Мама. 

 
 
Мама је рођена 14 јула 1914. године, преминула је са непуних 88 година живота.( 

томови, 1, 2, 3 и 4).  

 

Она је цео живот била врло здрава и витална жена. Такорећи до смрти је обављала све 

кућне послове, ишла у куповине силазећи горе, доле , са високих спратова зграде у 

Пожешкој улици ( где нема лифт). 

 

Имала је извесних здравственх потешкоћа својствених њеним годинама, например  

имала је благу остеопорозу. Али је ипак била врло витална за њене године.  

 

Зазвонио је изненада телефон, стара жена у бригама, у врло тешким и опасним 

временима, преплашена да се није нешто некоме десило, је јурнула да зграби 

слушалицу, саплела се пала, и сломила кук.  

 

Тако је нагло убрзано њено превремено умирање, да није било тога кобног пада, 

доживела би дубоку старост, њена мајка, бака Сава је поживела 97 година. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82


1234 

 

 
С`лева не десно: сестричина Валерија, мајка Зора, сестра Нада држи малог Милана у на ручју, 

и мали Влада, син Воје, Сашиног брата. 
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Убрзо је допутовао из Лиона , Француска, брат Бора ( томови 1-4), заказао  је  да је  

прегледају на скенеру у Ургентном Центру ``преко везе``, пошто нигде није било места 

где би могла дан-два да добије кревет, да би је спремили за преглед. Настао је неки 

поремећај у функционисању скенера, па је морала да остане и чека у Ургентном центру 

читаву недељу дана.  

 

Тамо су се о њој врло лоше бринули, добијала је само  инфузије, због чега је ослабила и 

дехидрирала (старе особе не могу то да издрже).  

 

Када су је донели кући на носилима, знало се да јој остаје само неколико дана живота. 

 

Сви смо се окупили у стану у Пожешкој улици, мама је лежала непомична у кревету, 

није изгледала као оронула, није била ни бледа, нити намрштена од болова. Бора, као 

најстарији, ја, млађи брат Милић, сестра Нада, Надина ћерка Валерија, смо бдили над 

њом.  

 

Њој се приближавала неумитна смрт.  

 

Пред нама је нестајала наша МАЈКА, жена која нас је све донела на овај свет, одгајила, 

жртвовала се за нас, заједно са нашим оцем, за  оно што смо данас. Она је увек била 

врло мудра, и доносила праве животне одлуке. Породица, муж, деца, су јој биле 

најважније ствари у животу. 

 

Родитељи су нас учили како да се понашамо у животу, они су били наш путоказ. 

 

Пре десет година је преминуо  наш отац Милан, сада је на самртном одру наша мајка. 

 

Са њима одлази читава један епоха. Долазе нека нова времена. 
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Сестричина Валерија, син Милан, Саша супруга, мајка Зора. 1982.године у 
Београду. 
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Будући да се у претходном тому 4 , нисам довољно изјаснио о смрти оца Милана, хтео 

бих сада да на овом месту изнесем додатне детаље. 

 

Отац Милан ( томови 1-4), је рођен 16 маја 1908. године, преминуо је у 85 години 

новембра 1992. године. Он је могао да живи много дуже, уз напомену да је био страстан 

пушач од своје седме године. Целог живота имао је један бубрег атрофиран (јако 

смањен), па је тако функцију вршио онај здрави, али када је дошао у осамдесете године, 

то није било довољно, па је имао све више и више уреје у крви, што је било изузетно 

штетно по његово здравље (зато је се и губио понекад у болници , пред смрт  

није ни препознавао присутне). На неколико месеци пред смрт, био је пребачен у 

болницу, тамо су га болничарке грдиле када упрља постељу, па му тако нису давали 

скоро ништа да једе, није било инфузије, већ само неке течности (вода или незнам шта 

?). Особље је било нељубазно.  

 

Бора је тражио  неки документ  од Начелнице Нефрологије где је лежао, али она му је 

одговорила да је он у предсмртном стању, да има општу инфекцију, и да треба да буде 

задовољан, што су га уопште прихватили (преко његове везе), будући да има много 

млађих које нису примили.  

 

Бора је тражио  да га третирају антибиотицима, био је спреман да иде у Беч, да купи све 

што треба од лекова, одговорено му је да то ништа не вреди у тој његовој здравственој 

ситуацији. То је био и почетак рата, гужва у болници, по ходницима наоружани 

цивили, рањеници из Босне. 

 

Мама је преминула тихо. 

 

Она је видела шта се са нама свима дешавало . Да ли је одлазила са овог чудног света 

забр инута? Или у недоумици, шта ће са нама бити после њене смрти?  

  

-2002.година.  
 

-Kako su nastali kriminal i korupcija u nasoj zemlji? 

 

 
 

Odgovoriti  na ovo pitanje nije tesko. Objasniti to znaci objasniti kako je kriminal razorio 

nasu drzavu i naciju doveo do sadasnjeg krajnje teskog stanja. 

 

Kriminal je poceo da ulazi u nasu naciju onda kada su bila zavadjena dva brata:komunista i 

cetnik, kada su poceli da se biju. Zatim 1945 godine kada je konfiskovana imovina od 

navodnih narodnih neprijatelja i data u ruke onima kome nije pripadala. Zatim je bujao iz 

dana u dan: 
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-narezi i nameti, porezi 

-otimanje zemlje od kulaka, od onih koji nisu platili kuluke i namete 

-konfiskacije imovine reakciji 

-diskriminacija nepartijaca i privilegije clanova Partije 

-zaposljavanje i napredovanje preko reda 

-dobijanje stanova preko reda 

-dobijanje  raznih beneficija, privilegije. 

-sudjenje po nalogu 

-intervencije u obrazovnim ustanovama 

-razvili su se korupcija i mito, protekcije do dzinovskih razmera 

itd. 

 

To je iz godine u godinu bujalo kao korov posle kise, niko taj korov nije cistio. Naprotiv i iz 

zemlje i izinostranstva je skriveno ali vrlo efikasno jacan. Da nas zadavi. On je jacao iz dana u 

dan da bi vec pocetkom 1990-ih srusio drzavu, rasturio SKJ, JNA, ekonomiju, zdravstvo, 

pravosudje, policiju, vojsku i sve ostale sisteme drzave. 

 

Kriminal i korupciju je proizveo totalitarni jednopartijski sistem. Kriminal, korupcija, mito, 

privilegije zdruzeni sa tiranijom vladajuceg sloja  su se kao rak sirili i polozili svoje metastaze 

na svakom znacajnijem mestu u drustvu.  

 

Oni koji su na to ukazivali su bili izlozeni progonima i unistavanju. 

 

Tako je drzava sama sebe urusila i rasturila.Tj. bila je navedena da to ucini, prevarena. 

 

Nalazimo se na pragu 21 Veka. Kriminal i korupcija, jos uvek plamte. DOS i nova vlast nisu 

uspeli da ih otklone. 

 

Sudstvo, javna tuzilastva, policija, itd, svugde i dalje vuku konce kriminalci koji se tako 

bogate.Njima car, a vecini stradanje i dalje rastakanje drzave i nacije..I pretvaranje nase nacije 

i drzave u Treci svet i ropsku Afriku. 

 

Nasoj organizaciji svakodnevno kriminalci prave smetnje i probleme: provaljuju, pljackaju, 

blokiraju telekomunikacije, potkradaju nas, provociraju, sudije su protiv pravde, itd. I DOS, 

MUP, vlasti cute. Kazu da ne znaju ko to cini? 

 

Vecina gradjana je u raljama kriminalaca. 

 

Oni su zaslepljeni carom i ne shvataju da je to danajski poklon koji im daju oni koji pomocu 

njih ovde sprovode unutrasnje slabljenje i dalju destabilizaciju. 

 

Tako su kriminalci instrumentalizovani da nastavljaju da ruse ostatak drzave i nacije, kao sto 

su bili instrumentalizovani do 1945 godine. Samo su ih oblacili u razlicite oblande i jagnjece 

koze. ranije su to bili komunisti, samoupravljaci, nesvrstani, branitelji nacije, Srpstva, 

itd.Cinili su sva nedozvoljena dela jer je to bilo neophodno u to vreme da drzava ojaca. 

Vidimo kako je ojacala, tj da su je srusili. Sada naivnima pricaju iste price: "Sada cinimo ovo 

sve, sve nam je dozvoljeno da prezivimo tranziciju i sacuvamo vlast i zgrabimo imovinu, da 

se carimo. A posle cemo zavesti red i zakon " .Tako su govorili i ranije. Opet varaju naivne. 

Ovoga puta svi vidimo sta je bilo ali jos ima neznalica i diletanata koji ne shvataju o cemu se 

radi. 
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Kriminal i korupcija , krsenja ljudskih prava su nacionalni problem broj 1. 

 

Mi nismo losa nacija nego se radi o spletu istorijskih i geo-politickih okolnosti koje su nam 

nametnute protiv nase volje. 

 

Neophodne su drakonske kazne i sustinske reforme. Ukoliko to ne ucinimo nestacemo sa lica 

planete kao drzava i nacija. 

 

-24 април 2002.године. Телеком пљачка грађане Србије. 
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--24 април 2002.године. Главном и одговорном уреднику листа Глас јавности: 

Телеком Србије пљачка грађане. 

 

Glavnom i odgovornom uredniku lista Glas javnosti. 

 

U Glasu javnosti od 24 aprila strana 22 je objavljeno nase saopstenje pod nazivom "Telekom 

Srbija pljacka gradjane". Ovim povodom je Vas list dana 27 aprila objavio reakciju g.Draska 

Petrovica generalnog  direktora "Telekom"-a, na str. 19. 

 

Pozivajuci se na Zakon o javnom informisanju molim Vas da objavite ovu repliku. 

 

g.Drasko Petrovic nije dao nikakav odgovor na zalbe znacajnog postotka telefonskih 

pretplatnika da su im isporucivani cesto preuvelicani racuni za telefon. Poznato je da se vrlo 

veliki broj gradjana zali na to. 
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On tvrdi da se procenat reklamacija vec duze vremena ne menja i da se krece izmedju 0,16 i 

0,28 posto. A takva tvrdnja je demantovana masovnim zalbama gradjana na sve 

strane:medijima, politickim strankama, organizacijama za zastitu ljudskih prava, na razne 

druge  adrese, i u medjusobnim razgovorima, i samom "Telekom"u. Ovakva simbolicna 

brojka reklamacija ne moze biti ocenjena kao cinjenica ,kao tacna.. Posto je stvarnost sasvim 

drugacija jer su zalba masovne,logican zakljucak je da "Telekom" ne daje tacne podatke 

.Potrebno je da ovaj podatak o broju zalbi proveri  jedna komisija nezavisnih i nepristrasnih 

eksperata uvidom u cinjenicno stanje koje ocigledno "Telekom"ukriva. Postoji jedna druga 

cinjenica a to je da vrlo veliki broj ostecenih pretplatnika se i ne zali jer smatraju da  nista 

nece postici, nije onako kako nalazu cinjenice nego kako kaze "Telekom". Gradjani su 

visegodisnjim bezakonjem i masovnim pljackama izgubili  poverenje u institucije i pravni 

poredak. I borbenost. 

 

Mi smo prilozili imena i prezimena 100 telefonskih pretplatnika od kojih vecina tvrdi da su 

potkradani.Mi smo anketirali jos oko 200 osoba.Nalazi su slicni.Ako se ovo ekstrapolira na 

celokupnu populaciju telefonskih pretplatnika dolazi se do zastrasujucih rezultata. Radi se o 

pljacki sirokih razmera. Uzorak nije reprezentativan, ovo bi bilo neko preliminarno 

istrazivanje. Ali svako ko procita ove redove moze sam proveriti svoja iskustva sa racunima 

za telefon, i sa svojim srodnicima, susedima, prijateljima, itd. Zalbe su masovne. Ukoliko 

ovako ogroman broj gradjana se zali da su racuni preuvelicani, onda to treba da bude jasan 

znak da se desavaju ceste zloupotrebe. 

 

Pokusavajuci da opravda masovne zloupotrebe sa racunima za telefon u vreme  Slobodana 

Milosevica i u 2001 godini on tvrdi da je ustanovljeno u 2001 godini da je doslo do znacajnog 

povecanja utrosenih telefonskih impulsa sa sluzbenih telefona "Telekom"-a Srbija zato jer su 

cesto radnici"Telekom"-a zvali preko broja 041 Agenciju"Fonto" i da je "Telekom" ovo 

otklonio i da takvih pojava  sada nema, i da su zloupotrebe vrsene samo sa telefona kompanije 

"Telekom". Dakle, priznaju se zloupotrebe. Ako su radnici "Telekom"-a to cinili, znaci da su 

vrata zloupotrebama bila otvorena, a zasto bi neko ko je lopov zvao samo sa telefona 

kompanije"Telekom", lopov ce to da cini i da koristi neovlasceno telefone gradjana 

pretplatnika.  Da li je "Telekom"primerno kaznio prekrsioce? Kako je to bilo moguce?  

 

Zasto drzavni organi dozvoljavaju agenciji"FONTO" da ispostavlja svoj broj koji pravi 

enormne racune za telefon koji su drugaciji nego kada se radi o drugim  brojevima telefona? 

Zasto je "Telekom"potpisao ugovor sa ovom firmom sa mogucnoscu produzenja za jos tri 

godine ako je bilo zloupotreba? 

 

"Telekom" je firma koja nije bila imuna na razne malverzacije pocev od zvanja telefonom 

agencije"Fonto", privatizacije, preprodaja linija, itd. Ocigledno je da je kriminal zakoracio i u 

"Teleklom" Srbija. 

 

Ali kada se radi o preuvelicanim racunima za telefon to moze dolaziti ne samo od "Telekom"a 

nego i od strane drugih instanci. 

 

Advokat Milenko Radic tvrdi da ako neko moze da se prikaci neovlasceno na neciju privatnu 

liniju da pozove"Fonto" moze i da prisluskuje istu liniju. Znaci da postoje i dalje osobe i 

organizacije koje uzurpiraju tudja prava i kontrolisu telekomunikacije, telefonske razgovore, 

slanje faks i internet poruka, i to cine bez znanja i kontrole gradjana i institucija jedne 

demokratske drzave. Mnogi se zale na prisluskivanja, smetnje u upotrebi telefona, faksa  

interneta .Ukoliko neko moze bez kontrole( dakle neovlasceno) da nekome nadzorava ili 
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blokira ove usluge, taj isti moze i da telefonira sa tudjeg telefona za svoje licne privatne 

svrhe.Ako jos ucek moze sudija da sudi protiv pravde, policija da jos uvek nazalost svercuje, 

ili prodaje drogu( ipak odajemo priznanje da u policiji ima znacajnih poboljsanja)itd. zasto to 

ne mogu da cine ove kriminalne strukture na pozicijama vlasti zarad svoga cara? 

 

Nama se zale gradjani da im prete preko telefona, "Telekom"instalira lovca ali na kraju 

saopsti da je utvrdjeno da je bilo pretnji ali da zbog losih tehnickih instalacija ne mogu da 

ustanove identitet pocinioca. A kako onda mogu ustanoviti da li neko krade nekom 

pretplatniku impulse.? 

 

Mnogi pretplatnici ne mogu da dobiju listing. U mnogim slucajevima je sporno pitanje 

kontrole telefonskih sanducica. Kako ce neko dokazati da mu se neko prikacio na liniju, 

iz"Telekoma" ili izvan njega? 

 

Moguci nacini zloupotreba su jos: prikacivanje mobilnim telefonima; kroz koriscenje raznih 

tehnickih instalacija; preko telefonskih sanducica u zgradama. 

 

Postojeci zakonski propisi ( Zakon o sistemu veza, Sl.glasnik Republike Srbije br.38/91, 

cl..11 i  39)obavezuju "Telekom" da  zastiti korisnike usluga i njihove interese, i regulise 

pitanje nadzora tehnickih instalacija u zgradama gde oni stanuju. Ali se ne primenjuju u 

praksi. 

 

Sve ovo mogu ciniti pojedini zvanicni organi vlasti, bande kriminalaca, razvlasceni bivsi 

vlastodrsci, i mnogi drugi. Ne funkcionise sudstvo, organi policije, vlasti, a onda je tako nesto 

lako moguce.  

 

Predlazemo da se osnuje drzavna komisija koja bi ispitala zalbe gradjana i preduzela 

konktretne mere na raznim nivoima. Da se donesu novi zakonski propisi, da pretplatnici budu 

zasticeni, da pocinioci budu otkriveni i drasticno kaznjeni, da osteceni budu obesteceni i ad ne 

dobijaju i dalje preuvelicane racune. 

 

"Telekom" ne postuje zakon .Telekom ne obezbedjuje nesmetane usluge korisnicima na sta je 

obavezan po zakonu. A posledice snose pretplatnici.Ali je krivica i do drugih.  

 

Zato je potrebno preduzeti najhitnije mere. Svi osteceni gradjani treba da tuze"Telekom", da 

se udruze, organizuju javne proteste, potpisivanje peticije, da idu preko medija i organizacija 

za zastitu ljudskih prava, sindikata, medjunarodnih institucija. I"Telekom" ne sme nikome 

vise da isporucuje netacan racun, i da sve sadasnje i buduce zalbe preispita i dodje do 

cinjenicnog stanja. 

 

24 априла се десио  јак земљотрес код Гњилана.  

 

25 априла  генерал Драгољуб Ојданић стигао у Хаг (добровољна предаја). 

 

Марк Шутлеорт је други свемирски туриста. 

 

-Мај 2002.године. 
 
Нада Кијановић је у Канади.  
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Милош Богдановић ми се јавио из Грахова у Црној Гори, где је са његовом породицом. 

 

Представници 36 од 44 земље Савета Европе, потписали документ о потпуној забрани 

смртне казне.  

 

Левичарски активиста у Холандији  убија антиимигрантског политичара Пима 

Фортуyна. 

 

-4 мај 2002.године. Миличине симпатије. 

 

Она је боравила подуже у Енглеској и Италији.  Када би била расположена, сећала би се 

сусрета и дружења са мушкарцима које је сретала за време боравака у тим земљама.  

Спомињала је њих неколико, можда три четири, распричала би се, износила 

најзанимљивије детаље. У неколико наврата радознао бих је запитао: `` Да ли је са 

неким од њих било нешто озбиљно``?.  

 

`` Не, то су била младалачка дружења, ја сам тада била студент``, увек би био њен 

одговор. 

 

Боравио сам у Белгији скоро седам година, онда када сам био скоро младић, никада се 

ниједна Белгијанка није распитивала о мојим љубавним везама,  нити сам било када 

могао чути баналне фразе као.`` ти си ми први, други, трећи, нисам ја таква`` и тд. 

 

Код нас још увек понегде и понекад царују старе вековне навике. 
 

  

-7.5.2002.година. Pokret  za zastitu ljudskih prava                      u Beogradu, 

7.5.2002 god. 

( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)  . 

Tel/faks-3911829; Mob.tel-064.1693893; Pokret@eunet.yu 

 

Ceste i drasticne blokade telekomunikacija. 

 

Gradjani se ne zale samo  na preuvelicane racune za telefon, nego ima i  prilicno zalbi na 

prisluskivanje telefonskih razgovora, i drugih zloupotreba.Nasoj organizaciji su  se obratili 

brojni pojedinci i neke organizacije i politicke stranke, zaleci se  da imaju ceste i velike 

probleme prilikom upotrebe interneta, telefona i faksa. Da su izlozeni smetnjama i teskocama 

u radu za telefonskim vezama i opstrukcijama u vezi upotrebe interneta, faksa i telefona. Ima 

zalbi na pretnje telefonom, i na nemoc zvanicne telefonske kompanije da ustanovi identitet 

pocinioca. 

 

Nasi ljudi su izlozeni istinskoj agresiji. Narocito su cesti upadi u internet veze ( prekidi, 

resetovanja, usporavanja, nestajanje fajlova, blokada PC sistema, itd), teskoce da nas mnogi 

dobiju telefonom, ili da mi dobijemo zeljeni broj, u upotrebi faksa,  nasim celinicima prete 

telefonom a Telekom Srbija konstatuje da to neko cini ali nema tehnicke mogucnosti da 

ustanovi identitet pocinioca..Rad na internetu za nase aktiviste je svakodnevni stres, gubitak 

vremena, energije, novca, nerviranje.  

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Zalbe sudovima, MUP-u, drzavnim organima ne pomazu. Odgovor je da to cine neformalni 

centri moci i osobe van kontrole drzavnog formalnog aparata. I da ne mogu da ustanove ko to 

cini i da ih sprece. 

 

Sa ovakvim obrazlozenjem se ne moze sloziti jer MUP i Telekom mogu valjda da ustanove 

identitet osoba koje upadaju svakodnevno u nase internet komunikacije?  Ko nam smeta u 

upotrebi telefona?  Telekom Srbija tvrdi da je ustanovljeno da neko preti ali da ne mogu da 

ustanove identitet onoga ko to cini. Zar to ne moze da ucini policija? Ako MUP moze da 

instalira internu TV u stan ministra Simica, bez njegovog znanja, ako nas svakodnevno 

prisluskuje, zar ne moze da uhvati one koji nas svakodnevno blokiraju i maltretiraju?  

 

I ovo je dokaz da i posle pobede DOS-a nije doslo do promena na bolje i dokaz da treba hitno 

poceti sa zavodjenjem zakona i  institucija pravne drzave. I sa obracunom sa kriminalcima, jer 

su to kriminalne radnje i napad na ustavni i drzavni poredak. 

 

Zahtevamo od nadleznih drzavnih organa da nas zastite i da pocinioce privedu pravdi. I da 

gradjanima obezbede neometanu upotrebu telekomunukacionih sredstava. 

 

za Pokret za zastitu ljudskih prava 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

--8 мај 2002.године. Милица се опет наљутила и отишла без речи. 

 

Кренули смо од трга Славија ка Теразијама. Била је нерасположена:`` Морам сутра да 

одем код лекара, да обавим налазе тироидне жљезде``, већ је била нервозна и 

свадљива.`` Ниси увиђаван, не знаш како ми је. Баш те брига за мене``, то рече, окрете 

леђа и оде брзим кораком.   
 

 

Maj 2002 godine- Danilo Krstajic o odnosu medjunarodne zajednice и Zapada prema 

nama ( tomovi 2-4) 
 

Na skupu Pokreta u MZ Terazije 45 uze rec Danilo Krstajic:” 

Bio sam borac u Drugom svetskom ratu, bio oficir JNA do 1949 

kada sam uhapsen kao informbi rovac, bio na Golom otoku, posle 

na slobodi bio sve do danasnjih dana zrtva teskih progona. To 

traje i dan danas.  
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С` лева на десно: непознати совјетски политичар, Ј.В.Стаљин и Ј.Б. Тито. 

 

Zapadne drzave su za vreme Drugog svetskog rata podrzavale 

Tita,jer je on njima bolje odg ovarao do cetnika, koji su bili 

nacionalisti. Ja sam bio posten covek, komunista idealista, 

verovao u Tita, Staljina, SSSR, komunizam. Ali sam prozreo u 

igru, politika je velika prevara, krajnje amoralna. Za vreme 

Drugog svetskog rata, Zapad je govorio da se bori protiv 

komunizma , u Jugoslaviji je on zaveo komunizam. Zatim je i 

pre i posle 1948 godine skriveno, diskretno, ali vrlo efиkasno 

podрzavao Jugoslaviju,  Tita, vecina komunista je bila postena, 

ali su Titovci oterali postene,  sve vise ovde podrzavali 

amoralne, karijeriste. Zapadni krediti i podrska su odrzavali 

SFRJ u zivotu. A za to vreme su ovdasnji vlastodrsci govorili 

da se bore proti Zapada, kapitalizma, anti-komunisticke 

emigracije, protiv domacih neprijatelja, zapadanih agenata. Da 

bi sebe ukrili, jer su oni radili tajno za Zapad. Zapadne 

socioloske laboartorije su izmislile komunizam i ubacile ga 

slovenskim drzavama da slabe Slovene. Ceo 20 vek je vek zavere 

i obracuna sa Slovenima, oni zauzimaju najvece i najbogatije 

teritorije na planeti, da ih napadnu otvoreno ne bi im mogli 

nista, ali podlo ubacujuci im komunizam su uspeli da ih 

oslabe.Komunizam je ubacen i u Rusiju, da zbace ruske careve 

cuvare nacije. To je prevara. Sada razne zapadne deleagcije 

govore da se ovde uznaprеdjuje u postovanju ljudskih prava, sto 

nije tacno. Kao sto su zapadne drzave podrzavale asocijalne, 

bezakonje u Drugom svetskom ratu, i sve do raspada zemlje 

1990-ih godina, tako Zapad i sada ovde podrzava asocijalne, 

jaca ih, suzbija sposobne i konstruktivne. Mi moramo prozreti 

igru. Ne da se boimo protiv Zapada, mi treba da udjemo u EEZ, 

ako treba i u Nato, ali mi znamo za jadac.Budimo mudri 

shvatimo igru, slozimo se, radimo, i onda nam niko nista nece 

moci.Istorija se ponavlja do tancina kao sto su za vreme 

Drugog svetskog rata varali nas ovde, i kasnijih decenija, 

sada isto Zapad perfidno ovde ophrabruje kriminace i 

asocijalne. Budimo mudri. 
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Neko upita Danila iz publike sta misli o Kinezima. Danilo 

odgovori tiho ali odmereno:” Oni su jedini imali sevapa od 

komunizma, udvstrucili su se sa 700 ,miliona na milijardu  30 

miliona, oni su stara kulturna nacija, prozrei su  podvalu, 

njihov odgovor je bio:radjati decu. oni su sada veliki problem 

za Zapad, koji nije uspeo da ih prevari. Rusi to treba da 

urade, neka napune ogromnu Rusiju decom, onda ce biti 

pobednici. Ako to ne urade izgubice Sibir, koji ce biti 

pripojen Americi, jedan deo Sibira Kini,  Kazahastan ce dati 

Kini”. 

- 

 

-12 мај 2002.године. Опет са Милицом.  

 

Позвао сам је телефоном. Обрадовала се, била је весела:`` Извини, када ми проради 

штитаста, почне да ме зеза срчка, не могу да поднесем ни саму себе, а камоли друге``. 

 

У Русији бачена бомба током параде за Дан победе убија 43, а рањава најмање 130 

особа. 

 

Бивши председник РСК Милан Мартић се предао Хашком трибуналу. 

 

Југословенски динар  конвертибилан за текућа плаћања са иностранством. 

 

23. мај  на заседању Скупштине Србије, је дошло до тежих инцидената између 

посланика владајућег ДОС-а и опозиционе Српске радикалне странке. Радикалска 

посланица, Наташа Јовановић, насрнула бокалом воде  на председницу Наташу Мићић. 

 

 

.  
 

Педи Ешдаун је нови Високи представник у БиХ, уместо Волфганга Петрича. 

 

5 маја се срушио кинески авион , 225 жртава. 

 

-Јуни 2002.године. Милица се опет осећа лоше.  

 

Код ње је све променљиво, као живи песак у пустињи. Да ли је стварно болесна, или 

претерује? 

. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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-Јуни 2002.године. 

 

ДСС у Србији представила Владу у сенци, председник Драган Маршићанин. 

 

На паркингу испред београдског хотела „Југославија―, убијен генерал српске 

полиције Бошко Буха 

 

.  

 

У женском финалу  Роланд Гароса, Серена Вилијамс побеђује властиту сестру  Венус 

Вилијамс.. 

 

Цеца певала на Маракани 

 

.  

 

Бивши директор РТС Драгољуб Милановић осуђен на 10 година затвора. 

 

Error! Bookmark not defined.Коштуница сменио начелника генералштаба ВЈ Небојшу 

Павковића, који затим изјављује да је Војсци Југославије 4/5. јуна 2001. било наређено 

да упадне у Биро за комуникације Владе Србије. Током лета то испитује Анкетни одбор 

Скупштине Србије. 

Први Загреб Геј Прајд. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0
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 - 

-Јули 2002.године.- Majkl Hadson za „Novosti―: Iz Srbije izneta 51 milijarda dolara  

Aleksandar Palić | 12. oktobar 2013. 21:28 | Komentara: 71  

Majkl Hadson, urednik iz Vašingtona, o „ofšor skandalima― u našoj zemlji posle 2000. 

godine. Srbija u samom svetskom vrhu po ilegalnim tokovima kapitala. U stotinama 

privatizacija strani kupac uĉestvovao samo formalno. Imovina preduzeća preuzimana, a 

radnici terani na ulicu. 

Ilustracija Toše Borkovića 

DOMAĆI biznismeni bliski vlastima su preko ofšor firmi, a na tuĊe ime, od 2000. do 2011. 

godine kupovali bagatelno preduzeća u Srbiji i na taj naĉin izneli ĉak 51 milijardu dolara. Ovo 

u razgovoru za „Novosti― iznosi Majkl Hadson, urednik „MeĊunarodnog konzorcijuma za 

istraţivaĉko novinarstvo― iz Vašingtona, koji je nedavno objavio rezultate 15-meseĉnog 

prouĉavanja ofšor skandala u našoj zemlji. 

 GraĊanima Srbije je tako samo nekoliko dana posle 5. oktobra stigla „ĉestitka― za godišnjicu 

demokratskih promena, ali umesto posvete, meĊunarodni tim novinara je poslao statistiku o 

tome kako su u prvoj deceniji ovog veka opljaĉkana drţavna preduzeća, a novac raznim 

transakcijama prebaĉen u inostranstvo. 

- Podaci do kojih smo došli pokazuju da je Srbija meĊu vodećim drţavama u svetu kada su u 

pitanju ilegalni tokovi kapitala. Istraţivanje Globalnog finansijskog integriteta svrstalo je vašu 

zemlju u top 16 nacija po broju ofšor skandala. Ako se u obzir uzme i broj stanovnika, Srbija 

je iza sebe ostavila i višestruko veće drţave. Na primer, iz Vijetnama, koji ima ĉak 12 puta 

više ljudi, ilegalno je izneto 17,5 milijardi. Nije ovo problem samo Srbije, ofšor skandala ima 

u celom svetu, pa i u najrazvijenijim drţavama kao što su SAD i Velika Britanija, ali je cifra 

od preko 50 milijardi dolara zaista šokantna - objašnjava Hadson. 

OBIMNIJE OD ―VIKILIKSA― MAJKL Hadson istiĉe da je konzorcijum za koji radi pre dve 

godine poštom dobio hard-disk sa dokumentima o tome ko su vlasnici, odnosno ko je 

pokrenuo biznis u ofšor zonama širom sveta. Po njegovim reĉima, poverljive informacije o 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458538-Majkl-Hadson-za-Novosti-Iz-Srbije-izneta-51-milijarda-dolara?fb_action_ids=327459317395147&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B525704834188708%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D


1250 

 

ovim skandalima su 160 puta obimnije od „Vikiliksa―.  

- Angaţovali smo više od 100 reportera, koji su poslednjih godinu i po dana proveravali sve 

informacije. Pozvali smo i vlasnike firmi iz tih dokumenata, u ţelji da ĉujemo i drugu stranu 

priĉe. Tek onda smo saznanja pustili u javnost - navodi naš sagovornik. 

* Na koji način je novac iznošen iz zemlje? 

- Posle promena u oktobru 2000. godine, novo prozapadno rukovodstvo je graĊanima obećalo 

bolji standard i radna mesta. U tom cilju su pokrenuli privatizaciju drţavnih preduzeća kako 

bi privukli strane investicije. MeĊutim, Agencija za privatizaciju nije osigurala da kupac ne 

izbaci radnike na ulicu kada otuĊi neku firmu, a sporni Zakon o privatizaciji je kupcu dao za 

pravo da ne obelodani svoj identitet ili vlasniĉku strukturu svoje kompanije. Tako se u 

stotinama srpskih privatizacija strani kupac samo formalno pojavljivao, a zapravo je iza njega 

stajao domaći biznismen. Moćan i blizak s vlastima, koristio je ofšor kompaniju kako bi 

preuzeo imovinu nekog srpskog preduzeća, njenu vrednost prebacio u inostranstvo, a radnike 

isterao na ulicu. Jednostavno, u vladajućoj garnituri u Srbiji nije bilo politiĉke volje da se 

ovako nešto zaustavi. 

* Koliko srpskih preduzeća je uništeno u ofšor skandalima? 

- Skoro 2.000 od 3.017 drţavnih preduzeća koja su privatizovana izmeĊu 2001. i 2011. godine 

je obustavilo rad, potonula su u steĉaj ili su na ivici zatvaranja. Stotine hiljade radnika je 

ostalo bez posla. Deo njih je propao jer se posle teške ekonomske situacije, ratova i sankcija 

iz devedesetih godina nisu snašli na slobodnom trţištu, ali je znatno veći broj firmi koje su 

uništene spornom privatizacijom i preko tajnih ofšor kompanija. 

 * Šta Srbija sada moţe da preduzme kada je ovo u pitanju? 

- Sumnjam da se makar deo para koji je završio na ofšor raĉunima moţe ikada povratiti. Ono 

što drţava Srbija moţe da uradi jeste da istraţi sve sluĉajeve i procesuira one koji su kršili 

zakon. Vidim da su neki pojedinci kriviĉno gonjeni za sluĉajeve koji se tiĉu zloupotrebe 

privatizacije. MeĊutim, situacija je i dalje nejasna zbog nedostatka informacija o tome koji su 

dalji potezi vlasti, istraţnih i sudskih organa. Nadam se da će i podaci koje smo objavili da 

pomognu vladinim i drugim institucijama. 

* U vašem istraživanju navodite da je u ofšor skandalima sa srpskim i stranim 

biznismenima učestvovao i bivši ministar privrede Makedonije Žanko Čado. Da li imate 

saznanja i o njegovim vezama sa srpskim političarima? 

- Ne, ali to je pitanje koje bi svakako trebalo da istraţe mediji u Srbiji - zakljuĉuje Majkl 

Hadson. 

STRANI FAKTOR 

* ĈINI se da ni Evropska unija nije dovoljno doprinela da se zaustavi ilegalni odliv kapitala iz 

Srbije? 

- Sigurno je da su pored Vlade Srbije, i meĊunarodne organizacije mogle više da doprinesu u 

borbi protiv ove vrste zloupotreba. Kritiĉari ofšor sistema tvrde da za dešavanja u Srbiji 

krivicu snose i takozvani ofšor promoteri kao što su raĉunovoĊe, bankari i posrednici. Oni su 
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dizajnirali sistem koji malu i ekonomski zavisnu zemlju poput Srbije ostavlja na milost i 

nemilost ofšor manipulatorima - naglašava Hadson. 

-Успостављен Међународни кривични суд овлаштен да прогања 

починитеље геноцида, злочина против човечности, ратни злочина иагресије. 

1 јула су  72 особе погинуле у судару руско путничког са теретним авионом  изнад 

јужне Немачке. 

 

--5 juli 2002 godine. PRVI OPSTINSKI SUD u BEOGRADU                             

XXIV.br.1952/02 

 

ЖALBA OKRUZNOM SUDU U BEOGRADU 

 

Povodom vaseg RESENJA od  10.04.2002 godine koje ste mi dostavili i koje je kucano na 

pisacoj masini koja je losa i tekst je necitak, ulazem ovu Zalbu. Vi  tvrdite da ja nisam 

postupio po nalogu suda u ostavljenom roku po clanu 409 stav 4 u vezi clana 408 ZPP jer 

navodno nisam naveo cinjenice na kojima zasnivam moj zahtev, nisam dao dokaze. 

 

Vasa tvrdnja ne stoji. Vi ste i ranije odbacivali moj Ostetni zahtev sa slicnim obrazlozenjem. 

jos od 1994 godine sto stoji u mojoj arhivi. Umesto da kazete u cemu se sastoji navodni moj 

propust, jasno i konkretno, vi se pozivate na siroku i nedovoljno jasnu i preciznu zakonsku 

formulaciju, koja omogucava subjektivne i proizvoljne interpretacije i tvrdite da ja nisam dao 

jasne odgovore i dokaze. 

 

Cime krsite zakon i stitite one koji su u prethodnom periodu krsili prava gradjana i tako i vi 

nastavlja te da to cinite.. Zato cete snositi posledice. Moj slucaj se razmatra pred UNESCo, i 

drugim medjunarodnim forumima, a uskoro ce i pred Evropskim savetom. Ja cu ceo dosije sa 

imenima svih pravosudnih radnika i vasim, dostaviti nadleznim drzavnim organima u zemlji, i 

medjunarodnim forumima i traziti sankcije prema vama jer krsite zakon i stitite sudski 

kriminal. 

 

Zahtevam od vas pod  pretnjom kaznenih mera da ODMAH  uzmete u razmatranje moj 

Ostetni zahtev i donesete zakonitu odluku. Ocekujem d a ODMAH izvrsite moj zahtev. 

 

 

-Јули 2002.године. Са Милицом на Гардошу. 

 

Срели смо се на Земунском кеју. Уопште не изгледа нимало болесна, заборавила је да 

ми се жалила на здравствене проблеме. `` Идемо на Гардош``, упутисмо се прво у 

ресторан кајакашког клуба на обали Дунава, баш испод брда Гардош. 
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Панорама Гардоша. 

 

`` Јој, овде сам имала обичај да дођем понекад са Драганом``, била је скоро потрешена. 

 

Ко је сад овај, никад га није спомињала.  

 

Полако је упознајем. Да не измишља?  

 

 

Tomislav Krsmanovic                 u Beogradu, 5 jula 2002 godine 

 

Cetvrti opstinski sud stiti lopova Stevana Miljusa. 

 

 
 

Odlozeno danasnje rociste. 

 

Danas je pred IV Opstinskim sudom bilo zakazano u 11 casova rociste u predmetu KP.797/01 

za krivicno delo  clan 171 KZS , Stevanu Miljusu koji je nezakonito prisvojio oko 8.000 DM 

Aleksandri Pesic iz Beograda. Iako je Miljus bio pritesnjen dokazima i svedocima i priznao 

optuzbu A.Pesic, iako je ostetio i na prevaru prisvojio nezakonito velike sume od stotinak 

gradjana , iako se on tim zanatom bavi vec desetak godina, on nije u tome osujecen , priveden 

pravdi i nije obestetio one koje je prevario. 

 

Danasnje rociste je odlozeno jer nije dosao sudija. 

 

Ocigledno je da ovaj sud rasteze i stiti Miljusa, da navija za njega. Slicno postupa i MUP 

Novi Beograd i MUP Srbije.  

 

Miljus je pretio A. Pesic da ce je ubiti ako trazi njen novac. Ona je zatim u nejasnim 

okolnostima u zgradi MUP-a Novi Beograd pala niz stepenice i teze se povredila. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava cija je clanica i istaknuti aktivista A.Pesic, privlaci paznju 

javnosti na postupke Cetvrtog opstinskog suda i MUP-a koji stite lopova i koji se solidarisu sa 

njim. Cime na delu dokazuju da u pravosudju i MUP-u nema stvarnih pomaka. Sudije 

zahtevaju vece plate, povecavaju sudske takse, da pokriju svoje plate, a nastavljaju da stite 

lopove i kriminalce. 

 

Zahtevamo da A.Pecic bude zasticena i obestecena i da Miljus budu najhitnije priveden 

pravdi.  

 

 

Zasto sudije blokiraju pravdu i dalje? 

 

U prethodnom komunistickom periodu i za vreme S.Milosevica sudije su bile pristrasne, 

korumpirane, stitile su clanove svoje grupe i kaznjavali one koji im se nisu svidjali. 

 

Posle pobede DOS-a oktobra 2000 godine nastavljaju se sudske nepravde. 

 

Zasto? Ko stoji iza toga? Zasto DOS i vlada to ne sprece? 

 

Nije dovoljno jasno ni nama, niti sudijama zasto to cine?  

 

Mozda misle da tako manifestuju svoju vlast? Ali time se ofiraju i mogu biti smenjeni.Ili sto 

su korumpirani? Ima i toga ali ne najcesce  i uvek. Zele da kazne svoje nesitomisljenike? 

Mozda, ali to je masovno, ne mogu biti vecina sudeonika neistomisljenici. Zele da blamiraju 

DOS, da zaplase neistomisljenike, da ojacaju SPS i JUL, SRS, da se vrate na vlast? Verovatno 

je to jedno od rasirenih misljenja. Ali je fatalno zabluda, jer time nece oziveti mrtvog konja, 

sto zele mnogi,( a narocito Pristina, Tirana, Sarajevo, Zagreb  i mnogi drugi kojima 

odgovaraju asocijalni levicari da nastrave dalje slabljenje zemlje iznutra, zahvaljujuci njima 

su dobili sadasnje nase teritorije), nego ce nastaviti dalje slabljenje i rastakanje zemlje. Sudije 

to ne razumeju. Njih zloupotrebljavaju daljinskim upravljacem da sprovode 

destabilizaciju.Radi se i o navici, razvijenim podlicnostima( sto je psihijatrijski problem). 

 

Protiv nas zloupotrebljavaju raspamecene koji mis,le da su vrlo mudri 

.Moze se razumeti da se oni zdruzuju i konsoliduju da sacuvaju pozicije i privilegije. Ali to ni 

cine trapavo i ekstremno, destruktivno po vlast i drzavu, po vecimnu gradjana i po sebe. 

 

KO stoji iza toga? Neformalni centri moci, Pristina, Tirana, Sarajevo, Zagreb ..... 

 

DOS i vlast treba svakoga sudiju koji ne radi kako treba da odmah smeni. 

 

Odlicni sportisti- zast ne i bogatasi. 

 

Ako mozemo da budemo odlicni sportisti, kada je nacija umorna ili bolesna, siromasna, ako 

imamo motiva i poleta za to, zasto onda nemamo motiva da napravimo nasu zemlju da bude 

bogata, smazna, da gradjani budu zdravi, da nema bolesnih, droge,nezaposlenih? Da imamo 

vrhunske programere, inzenjere, ekonomiste, parvnike, naucnike. 

 

Vrlo cudno izgleda i zvuci kada vidimo polet da budem najboljki sportisti, a nemamo polet da 

napravimo sto pre zemlju da bude bogata i razvijena. U svetu se cude kada to vide i cuju. to je 

neobicno i nelogicno. 
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Divno je da imamo dobre sportiste i da je to nas nacionalni ponos. Budimo ponosni da 

budemo bogata i 

 tehnoloski razvijena drzava i nacija., ne samo da budemo dobri sportisti. Mi to mozemo. 

 

Da nam se cudom ne cude da zelimo da budemo prvi u sportu a poslednji u svemu drugome, 

nego da budemo prvi i u bogatstvu, radu, nauci, tehnologiji, kulturi. 

 

-2002.година. Trihineloza- dokaz kraha zdravstvene zastite 

 

Masovna zaraza trihinelozom u Vojvodini je istinski skandal. Ali se zaraze desavaju vec 

godinama, epidemije, i mnoge krajnje uznemiravajuce stvari sa zdravljem, i medicinom i niko 

nе reaguje na pravi nacin. 

 

 
 

Prema analizama zdravstvenih organa, vecina javnih cesama ima vodu zarazenu i pomesanu 

sa fekalijama, od 10 uzoraka sladoleda nekoliko je opasno po zdravlje, cesto je bilo slicno i sa 

uzorcima druge hrane, rokovi namrinica u prodavnicama su zastareli, hrana u restoranima je 

bajata, itd. 

 

To se stalno ponavlja i tvrdi godinama , a nema kazne za pocinioce, nema poboljsanja. Sve je 

isgto. Zasto se pocinioci ne privedu pravdi? Neko ih stitii? Odgovor nije lako naci  jer se 

nalazi u sferi iracionalnog i nelogicnog  rezonovanja, svojstvenog onima koji nemaju kriticnu 

mozdanu masu da racionalno procenjuju stvarnost. 

 

Gradjani imaju probleme sa stomakom, dijareje, crna stolica, cirevi, itd. Prema ICN Galenika 

enormno su porasli zahtevi za lekovima za stomacne poremecaje. Zahtev je bio toliki da je to 

bilo zaprepascujuce. 

 

Gde su sanitarne inspekcije, gde su kazne? Zasto DOS i vlade cute? 

 

Stanje zdravlja je na liniji nacionalne katastrofe. I niko to ne kaze. Kako? Zasto? Ko? 

 

O tome treba da govorimo na Ljudskim pravima, a ne da neznalice( ili zlonamerni) skrecu 

paznju na svadje, rekla kazala, sterilne rasprave. Jer nije lose zdravlje samo Srba u SRJ nego i 

onih 33% gradjana koji nisu Srbi. Jer je slicno stanje sa zdravljem gradjana i u RS, Bosni i 

Hercegovini, na Kosovu, u Albaniji, Hrvatskoj i u Makedoniji. 

 

Recite sta mislite zasto je ovakvo stanje u zdravstvu? 
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-Telekom Srbija nastavlja da potkrada telefonske pretplatnike. 

 

Iz meseca u mesec Telekom Srbija isporucuje gradjanima racune za telegfon koji su enormno 

povecani. Nama se mnogo njih obratiulo, npr. J. Ugonjic is Nehruove ulice je dobila racun za 

prosli mesec u iznosu od 45.000 dinara a ranije je imala nekoliko stotina najvise. Tako je 

cesto.   

 

Telekom pljacka i destabilizuje naciju. Sada je u upravi Telekoma ugledni profesor Pravnog 

fakulteta i jedan od lidera DOs-a. Zasto on ne predzume mere da se sa time  prekine. 

 

 

-2002.година- O TRAGICNOM OPTIMIZMU SRBA 

T.Krsmanovic 

 

Ova tema je vrlo aktuelna i dobro izabrana, jer pokrece neka od sustinskih pitanja 
ovoga momenta. To su: svest o stanju i polozaju srpske nacije, licna odgovornost 
nacionalnih elita i pojedinaca za danasnju krizu, pravo na odbranu, istorijski i drugi 
determinizmi i njihov uticaj na nasu nacionalnu sudbinu. 
 

 
 
Nacionalna karakterologija srpskog naroda i Srba je danas u svetu vrlo aktuelna tema 
i ovakve rasprave treba pozdraviti i podstaci. Ne treba dozvoliti lokalnim vladajucim 
politikantima da trube kako "srpski narod ima takvu vlast kakvu zasluzuje",navodno 
ima losu vlast jer je sam genetski los.. Isto tako su stetne i tvrdnje da su Srbi boziji , 
jedinstven , izabrani narod 
 
Forum " LJUDSKA PRAVA" pokrecuci ovu temu, pre svega stavlja na dnevni red 
polozaj kulture u zemlji, i Dijaspori takodje. Jer kultura jedne nacije podrazumeva  
ceo stil i nacin zivota-jezik, nacin zapazanja, kategorizacije i misljenja o svetu, 
socijalne interakcije, pravila i obicaje ponasanja, moralne vrednosti i ideale, 
tehnologiju  i materijalnu kulturu, umetnost, nauku, knjizevnost, istoriju ,sve ovo 
utice na drustveno ponasanje, direktno i indirektno. 
 
Ovo nije mesto i prilika da se raspravlja o tome zasto su danas pojedine nacije 
bogate i mocne a druge siromasne i gubitnici. I kako  kulturni nivo nacije utice na 
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njenu moc i ekonomsko bogatstvo. Ali se moze analizirati zasto je nasa nacija danas 
u ovoj drugoj grupi nacija. 
 
Ayn Rand je jos pre vise od cetvrt veka ustvrdila da nema istorijskih i drugih 
determinizama, nego su tu najvazniji ljudi koji stvaraju  svet i polozaj svoje nacije. 
 
Dok npr. americki mislilac Nathan Glazer zauzima drugacije stanoviste, prema njemu 
pogodnosti odnosno nepogodnosti automatski se dobijaju pripadnoscu jednoj naciji-
radjanjem u jednoj drzavi ili nacionalnoj zajednici. 
 
Ukoliko bi krajnje uprostili tvrdnju  Ayn Rand i projecirali je  na nasu naciju i drzavu, 
mi bi trebali biti znacajni ili iskljucivi krivci za sadasnju krizu. Dok prema Nathanu 
Glazeru , nasa krivica bi bila zato sto smo rodjeni u nasoj drzavi i sto pripadamo 
odredjenoj naciji. 
 
dr.Mary Ruwart, poznata americka naucnica u svojoj knjizi "Isceljenje  naseg 
sveta"koja je nedavno prevedena na srpski i druge juznoslovenske jezike, ispoljava 
drugaciji prilaz, ona naime tvrdi da se  licna odgovornost pojedinca, ili elita,  odvija u 
oba konteksta, u isto vreme deluju  pogodnosti i nepogodnosti nastale  pripadnoscu  
jednoj naciji, ali  i licna  odgovornost i angazman  pojedinca.i nacionalnih grupa i 
elita. 
 
Sa ovakvim obrazlozenjem dr.Ruwart se moze sloziti kao sa utemeljenijem i 
zasnovanom na cinjenicama. Nama su nametnuti sadasnji ishodi sticajem istorijskih, 
geo-politickih i drugih koincidencija, i oni su sustinski predodredili nasu sudbinu. 
Drugo je pitanje koje je vrlo umesno, a to je , da li smo mi kao pojedinci, ili nase 
elite, ucinili sve sto smo mogli  da izbegnemo danasnju sudbinu?  Ukoliko se to nije 
desilo, zasto? 
 
Forum"LJUDSKA PRAVA"upravo  moze dati znacajan doprinos postavljanjem pitanja 
odgovornosti za sudbinu naciju i da traga za mobilisanjem nacionalnih  snaga da se iz 
corsokaka izadje. 
 
Francuski mislilac Frederic Bastiat je jos pre pola veka kazao da je Bog stvorio coveka 
i stavio ga usred neizmernih zemaljskih resursa ,ali da covek nije u stanju da ostvari 
svoju misiju na zemlji jer ga u tome sprecavaju vlade, ili najobicniji kriminalci koji mu 
otimaju plodove rada ili ga sprecavaju da bude  kreativan. 
  
Iako se nalazimo u vrlo lepom i bogatom kraju planete, sticajem okolnosti imali smo 
cesto kroz istoriju pojavu da smo bili zrtve osvajaca i pljackasa ,samo zato sto smo se 
nalazili na svetskoj raskrsinici Balkanu, koji su nam otimali, tiranisali nas, sprecavali 
nas da ostvarimo nase potencijale. 
 
Da li je nasa krivica sto se nalazimo na Balkanu, sto smo na raskrsnici 
civilizacija:Islama, Pravoslavlja, Katolicizma? Dok su se drugi evropski narodi 
posvecivali ekonomskom,tehnoloskom, kulturnom  i naucnom razvoju mi smo se 
borili sa osvajacima. Da li se moze govoriti  o nasoj odgovornosti, kada se  zna da 
nam je nametnuta  poluvekovna vladavina komunizma bez naseg slaganja, to nije 
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bio nas izbor. Stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i  komunisticke 
Jugoslavije  su bile vise rezultat odluka  pojedinaca a ne nasi nacionalni izbori.? 
 
Posle pola veka tiranije, nas narod je snemocao, u dubokoj krzi identiteta, nemocan 
da resi svoje probleme. Bez svoje krivice. Reci kriza identiteta znaci reci mentalna 
devijacija,  na delu je odgovarajuce  stanje organskog i dusevnog zdravlja.  Lekari 
kazu da je nacija u vrlo losem stanju organskog , pogotovu dusevnog  zdravlja. 
 
Kako ozdraviti? 
 
Tacna je  tvrdnja da je nas narod gurnut u izolaciju, da su medjusobne veze,(od vrha 
do dna drustva) komuniciranja, presecene, da se svako povukao u svoj svet, da 
nema saradnje, a onda nema efikasnih akcija da se stanje popravi, i da je to 
mehanizam najperverznije tiranije. Atomizacija drustva, nekooperativnost, lose 
procene, svako sam za sebe. 
 
Nemoc nacije pre rezultira iz nametnutih okolnosti nego  li iz neke genetske 
karakterologije. Manje se radi o genetici a vise o okolnostima. 
 
U najmanju ruku ovo zahteva multidisciplinaran pristup. Stvari treba razjasniti. Treba 
primeniti naucni metod, umesto rekla-kazala. 
 
Treba pre svega razjasniti zasto je nas narod nemocan da resi problem pred kojim se 
nalazi.  Umoran i neurotican,ili psihotican narod, nije u stanju da se izvuce iz krize, tu 
vise nije sustina njegova dinarska karakterologija, to postaje sporedno, sustina je 
njegova nemoc, zamor, kriza identiteta, .Neprihvatljiva bi  bila tvrdnja da je nacija 
zbog svoje karakterologije zapala u krizu? 
 
Ovakvo stanje nemoci srpskog i drugih balkanskih naroda je zloupotrebljeno od 
lokalnh balkanskih  profitera  da svoje obespomocene narode guraju u konflikte da bi 
profitirali.  
 
Balkanizacija kao izraz koji oznacava suceljavanje etnickih delova celine uz 
medjunarodno posredovanje je nastao na Balkanu, ne zato sto su takvi balkanski 
narodi nego sticajem opisanih okolnosti.   
 
Sludjen narod je pretvoren u medjunarodno  strasilo. Rec BALKANIZACIJA je 
zastrasujuca!  
 
Na nama lezi velika odgovornost. 
  
Sta ciniti? 
 
Naciju treba izvuci iz krize identiteta, a to je pravo pitanje za psihijatre? Naciju treba 
leciti, ojacati, ozdraviti, uciniti je sposobnom da razresava svoje probleme. A za to je 
potrebna sloboda i demokratija. Treba ohrabriti, podrzati, treba da zazivi utakmica 
najboljih, umesto pola veka iskljucivanja, (ukljucujuci i izgon van zemlje)  zbog cega 
smo i zapali u krizu . 
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Ustvari dozivljavamo  bolan prelazak iz etnickog u gradjansko drustvo. Umesto da 
narod vode u tom pravcu ljudi intelektualno  kadri da shvate sustinu vremena i 
momenta, nju vode upravo oni koji usled svoje  usplahirenosti ,ili zle cudi, 
pogorsavaju stanje.  
 
Nasa odgovornost za sudbinu nacije je velika, ali mi trebamo  podrsku da 
prevazidjemo  krizu u kojoj se nalazimo dobrim delom jer smo gurnuti u nju bez nase 
saglasnosti i volje. 
 
Ustvari dozivljavamo prelazak iz etnickih drzava u gradjan ska drustva .To je bolan 
tranzitivan period. Nasli sm,o se u teskoj krizi, vise sticajem koincidencija a manje 
nasom krivciom. 
 
Potrebna je sloboda, prosperitet , onda ce doci obrazovanja, snaga i energija, 
zdravlje. Samo slobodna i zdrava nacija moze razresiti svoje probleme.  
 
 
 
Evo ostvarenih projekata u vezi knjige `` Avanture Dzonatana Galibla`` u 
2002.godini: 
 
  -2002 Flash Animation, Kerry Pearson, Spanish weekly, Costa Rican Television, SINART, Channel 13, 2002 

PoL animation, French translation, Kerry Pearson & Louis Zizka, 2002 PoL animation, Portuguese translation, 
Kerry Pearson & Gustavo Lacerda, 2002 PoL animation, Spanish translation, Kerry Pearson & Judy Nagy, 2002 
Philosophy of Liberty (PoL) animation, English edition, Kerry Pearson, 2002 KXEM radio, Dick Morris and 
Students in Free Enterprise, weekly series, Phoenix Arizona, 2002 Serbian e-edition, Tomislav Krsmanovic, 
Belgrad, Serbia, 2002 French e-edition, translation by Louise Zizka, Phoenix Accrual Corporation, London, 
Ontario, Canada, 2002 Mongolian edition, Dulmaa Baatar, Munkhiin USEG Co. Ltd., Ulaan Baatar, Mongolia, 
2002 Russian revised second ed., K. DeGraaf/E. Mamontova, Inst. for Privatization & Management, Belarus, 
2002 ''The Trials of Jonathan Gullible,'' Kiswahili theatrical production, Moreno University, Nairobi, Kenya, 2002 
Kiswahili ed. on-line, Shikuku James Shikwati, Director, Inter Region Economic Network, Nairobi, Kenya, 2002 
Hawaii Reporter, weekly serialization of English edition, beginning February 12, 2002, Honolulu, Hawaii 2001 - 
See more at: http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-
projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf. 
 

На паради за Дан Бастиље на  Жака Ширака покушан безуспешан атентат. 

 

У Србији донет закон по којем је Ресор Државне Безбедности трансформисан 

у Безбедносно-информативну агенцију (БИА). 

 

).  

 

Савезни уставни суд поништио одлуку о одузимању 21 мандата ДСС-у. Председништво 

ДОС затим објавило одлуку о искључењу ДСС из те коалиције. 

 

http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf
http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf
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Судар два украјинска авиона приликом аеромитинга на лавовском аеродрому изазива 

смрт 85 особа. 

 

Драган Чедић (32), у Лесковцу, пуцајући из аутоматске пушке "калашњиков", убио 

бившу жену и још шест особа. После злочина починио самоубиство, а полиција његово 

тело пронашла месец дана касније. 

   

 
 

 

-Август 2002.године. 

 

- 5.8.2002.године. Pokret za zastitu ljudskih prava                                                                                      
u Beogradu 5.8.2002 g 

(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html), C/O Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 

11090-Beograd. Tel/fax-3911829; Pokret@eunet.yu 

 

za gospodina Nenada Milica, zamenika ministra MUP-a 

 

dr.Vojislav Kostunica, pretsednik SR Jugoslavije 

dr.Zoran Djindjic, pretsednik Vlade Republike Srbije 

dr.Vladan Batic, ministar pravde Srbije 

Dusan Mihajlovic, ministar MUP-a Srbije 

 

Krsenja mojih zakonskih i ljudskih prava 

 

Pozivajuci se na Ustav i zakone  nase zemlje, i na medjunarodne konvencije o ljudskim 

pravima kojima se garantuju postovanja ljudskih prava, dostavljam vam ovu predstavku koja 

sadrzi detaljne podatke o drasticnim krsenjima mojih prava,i mojih bliskih srodnika. U isto 

vreme predocavam da se ljudska prava u nasoj zemlji i dalje krse masovno i flagrantno. 

Zahtevam od vas da istu proucite i postupite  u skladu sa zakonom i vasim 

ovlascenjima.Predocavam da je UNESCO ,Paris postupio po mojoj zalbi i da je predstavnik 

Vlade SRJ u Unesco saopstio u vezi toga generalnom sekretaru UNESCO da ce biti preduzete 

mere, sto nije uopste ucinjeno, ali ce moj slucaj pred UNESCO biti razmatran oktobra meseca 

.. Upoznajem vas sa cinjenicom da sam dobio vise priznanja za moj doprinos stvari ljudskih 

prava, poslednje u Kopenhagenu 19 marta 1999 godine-Bruce Evoy Memorial Award, 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)
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Posle pobede DOS-a oktobra 2000 godine, nije doslo do osetnijih poboljsanja sa ljudskim 

pravima. Mi smo ocekivali da ce posle pobede DOS-a oktobra 2002 godine doci do 

poboljsanja, to su bila i vasa izborna obecanja.Na nesrecu to se nije uopste desilo. Sudovi i 

javna tuzilastva su i dalje u rukama onih koji krse zakon i prkose naciji, kljucne pozicije u 

biznisu, sportu, kulturi, nauci, ekonomiji, u pojedinim drzavnim telima i organima, su cesto 

jos uvek u rukama stetocina, onih koji su navikli u prethodnom periodu da krse zakon i da 

uzurpiraju tudja prava zarad svojih, i to cine i danas. Vise stotina hiljada bivsih vlastodrzaca 

su i dalje na znacajnim pozicijama vlasti. Postoje kriminalci  i mafije koji su povezani sa 

formalnom vlascu ,koji svi zajednoi nastavljaju bezakonje, pljacke i tiraniju. Vecina gradjana 

jos nije nasla svoju pravdu pred sudovima i u javnim tuzilastvima, u policiji, drzavnim telima, 

socijalnim ustanovama, sto se tice obrazovanja, zdravlja ,zaposljavanja i privatnog biznisa, 

nisu rehabilitovani ili obesteceni, nije im vracena oduzeta imovina. Oni su izlozeni rizicima 

napada od kriminalaca i zive svakodnevno u intenzivnom strahu ,stresu i siromastvu., bez 

adekvatne medicinske zastite i sredstava da prezive. 

 

Kriminalci i svi oni koji i dalje krse zakon blamiraju vas licno i vladu, drzavu, zarad svojega 

licnog cara nastavljaju destabilizaciju zemlje, i bivaju manipulisani i podrzavani od snaga 

mraka izvan zemlje da ometaju napretke. 

 

Dosada sam vam se u vise navrata obratio  povodom drasticnih krsenja mojih zakonskih i 

ljudskih prava i zahtevao  od vas da ODMAH preduzmete mere da  moja prava budu 

ispostovana i da oni koji krse zakon budu privedeni pravdi. 

 

Ni jednom nisam dobio vase odgovore, umesto toga i poboljsanja doslo je do drasticnih 

pogorsanja na svim nivoima. 

 

Potsecam vas da ste vi u zakonskoj obavezi da svakome ko vam se obrati odgovorite i 

preduzmete mere u granicama vasih ovlascenja i kompetencija, sto vi niste ucinili. Iako sam 

je pretsednik jedne organizacije koja se bori za ljudska prava. 

 

Mi smo ocvekivali da ce prilikom uvodjenja visestranacja 1990 a pogotovu posle pobede 

DOS-a oktobra 2000 godine doci do ustrojstva pravne drzave i postovanja ljuidskih prava, da 

ce zrtve bezakonja biti rehabilitovane, i da gradjani ziveti bez straha i bez ucena i pritisaka.  

 

To se uopste nije desilo.  
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Koristim ovu priliku da vam saopstim da se ljudska prava i dalje krse, skoro u istoj meri i na 

isti nacin kao i za vreme vladavine S.Milosevica i J.B.Tita. 

 

Vi ne preduzimate adekvatne mere da se stanje popravi..Vi niste u stanju da zaustavite tiraniju 

manjine nad vecinom, i kriminal, nasilje nad Srbima u juznoj Srbiji i  Sandzaku od strane 

Albanaca i Bosnjaka , problem Kosova i Vojvodine, i tiraniju u Srbiji od strane lokalnih 

kriminalaca, koje podrzava geo-politicko okruzenje. Iz straha, ili sto ste sa njima povezani 

ranijim prijateljstvima i vezama, sto ste se udaljili od problema masa. Sit gladnog ne razume, 

kada  ste bili izlozeni udarima onda ste bili radikalni, sada ste postali vrlo umereni jer je vama 

licno bolje. Vi dozvoljavate da sa vama manipulisu, sto se tice MOMENTA i MESTA. Kada 

ste bili opozicija( Mesto i Vreme) bili ste militantni, sada kada ste vlast ( promena Mesta i 

Vremena) vi ste postali mekani i sterilni. Ali vecini nije bolje, te tako bivate izmanipulisani od 

onih koji podesavaju vase egzistencije sa ciljem da nastave prevara nad vecinom. Vi trebate 

da u vase postupke i reci projecirate probleme vecine, ciji ste predstavnici., a ne svoju sada 

mnogo bolju i lagodnu licnu situaciju. To je tako sa vama ali ne sa vecinom gradjana. 

 

Vas zavadjaju parakriminalci i vi niste u stanju da prevazidjete njihove intrige. 

 

Svestan sam vrlo dobro da je zavera protiv vas vrlo podla i lukava i da nije lako odoleti , da je 

to krajnje slozeno  tesko, ali bez obzira na to vi trebate da saradjujete i tragate za resenjima 

ljudskih prava  i nacionalne sloge. 

 

Povrh svega vi ste se okruzili svojim klanovima i dalje drzite kao u vreme komunizma 

iskljucenu vecinu sposobnih ljudi. A i sami vidite da ljudi nestaju, da sada ima daleko manje 

sposobnih ljudi nego li ranije. I da i zbog toga treba druge da vise koristite. 

 

Ukoliko niste u stanju da zaustavite  trend bezakonja, i da se obracunate sa kriminalcima koji 

unistavaju i dalje vecinu gradjana i  nasu drzavu, mozete dati ostavke. Ukoliko to ne cinite, 

onda treba da budete gazde u ovoj drzavi, a ne da dozvoljavate da kriminalci u redovima 

sudija, policije, itd,  nastavljaju da cine ono sto su cinili i ranije. 

 

Vi ste odgovorni pred nacijom i istorijom, za ono sto cinite i ono sto ne cinite. Omogucavate 

vasom pasivnoscu da bezakonje opstaje i dalje. 

 

Upoznajem vas ponovo sa mojim licnim problemima, uz opasku da je tako na neki nacin sa 

vecinom gradjana. 

 

 2 aprila 2000 godine Dragan Zdravkovic saradnik MUP-a Stari Grad je uz podrsku 

inspektora ovoga MUP-a Bjeletica i drugih organa policije i sudstva, usao nasilno u prostoriju 

u ul.Visokog Stevana broj 11 ciji je pravni titular Nole Lekaj, clan Saveta nase organizacije, 

kojom prilikom je prisvojio i odneo u nepoznatom pravcu svu nasu stranacku arhivu, moje 

licne stvari -vise hiljada dosijea zalbi na krsenja ljudskih prava, rukopise 20 mojih 

neobjavljenih knjiga koje su trebale da budu objavljene uskoro, celokupnu moju dugogodisnju 

prepisku, kao i prepisku nase organizacije, sve moje neobjavljene naucne  i politicke tekstove 

i analize,  stotinak primeraka domacih i stranih casopisa u kojima su bili 

objavljivani moji strucni i naucni radovi, 2.000 primeraka knjiga "Avanture  Dzonatana 

Galibla" autora  Kena Skulanda profesora Havajskog drzavnog univerziteta  i dr.Mary Ruwart 

koje sam ja kao predstavnik 
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ISIL-a San Francisco za Srbiju publikovao  na juzno-slovenskim jezicima, stotinak strucnih 

knjiga iz marketinga, nasa saopstenja, primerke naseg casopisa LJUDSKA PRAVA, razne 

stvari,  tekstove, fotografije, itd. 

 

Jednom recju MUP i sudije su zaplenile svo moje knjizevno stvaralastvo, sve sto sam stvarao 

ceo moj zivot, prema meni je pocinjen istinski duhovni zlocin.Ujedno je ostecena nasa 

organizacija, a vrednost odnetih knjiga je oko 20.000 DM. 

 

Odmah sam o tome obavestio MUP, Prvi opstinski sud ( predmeti 2082/200 i 2083/200 ) i 

javna tuzilastva, nadlezne drzavne organe , ukljucujuci i Ministarstvo  pravde i ministra 

pravde dr. V.Batica. , MUP Srbije i g. Dusana Mihailovica. Vec vise od dve godine  dana traje 

moja borba za moje vlasnistvo, ali bez  uspeha.Iako je ocigledno da je pravda na mojoj strani, 

Zdravkovic, odbija da vrati moju svojinu, 

postoje dokazi, sudovi odbijaju da pocinioca privedu pravdi. Navodno je doneta nekakva 

odluka, ali Zdravkovic ne vraca meni oduzetu imovinu. 

 

Ocigledno je da sudovi i MUP stite Zdravkovica da bi tako prisvojili nasu arhivu i ukrili 

tragove svojih nedela, i da bi mene kao borca za ljudska prava kaznili i sprovodili produzeno 

bezakonje kao i ranije. 

 

Povrh svega, oni podsticu protiv mene Zdravkovica koj mi je pretio pismom i telefonom 

ubistvom, dokaz pismo sam predao sudu i MUP-u .Prete mi ubistvom, Telekom je postavio 

lovca i ustanovljeno je da je neko uznemiravao, ali navodno ne mogu da ustanove identitet. 

 

Ja ne mogu i ne sme da koristim preostalu arhivu u Visokog Stevana broj 11 jer se plasim od 

agenta MUP-a D.Zdravkovica koji je narkoman. 

 

Podneo sam Prvom opstinskom sudu u Beogradu Ostetni zahtev zbog progona i mucenja u 

psihijatrijskim ustanovama u prethodnom periodu, i zbog drugih obracuna sa mnom, ovaj sud 

odbija da ovaj moj zahtev uzme u razmatranje. Podneo sam krivicne prijave protiv pojedinaca 

funkcionera i sudija zbog krsenja mojih prava u prethodnom periodu, bez ikakvog odgovora 

sudova. 

 

Ja sam izlozen velikim smetnjama u mome radu sa telefonom, ( teskoce dobijanje veze, mene 

ne mogu drugi da dobiju, zvoni ja sam kod kuce a ja to ne cujem, i obratno, zvoni kod 

drugoga a on ne cuje, kupio sam mobilni, niko ne moze da me dobije), faksom( pali se crveno 

svetlo, prekid poruke, ne stize, necitko, itd) .A svakodnevni rad sa internetom je veliki 

svakodenvni stres, upadi u sistem od strane hakera, prekidi, 

resetovanja, usporavanje, kradje vremena, slanje virusa, nestajanje fajlova, inboxova, kvarovi. 

.A tome cesto prethodi telefonski poziv i pretnja onoga ko to radi. Nastaju svakodnevna 

nerviranja, popravke, 

troskovi, nemogucnost rada. 

 

Meni je 1997 kada sam otisao u prevremenu penziju od strane nadleznih organa odredjen 

penzioni iznos koji je drasticno umanjen, sto je kazna od strane SPS za moju aktivnost 

ljudskih prava.  Zbog politicke diskriminacije kao moralno-politicki nepodoban sam bio 

onemogucen da radim u periodu od 1971 do 1975 godine cime mi je nezakonito umanjena 

penziona osnovica.  Ja sam sada na ivici socijale, ceo zivot sam bio pljackan i tiranisan, i sada 

se to nastavlja. Da kazem i to da su komunisti 1945 zaplenili do oca moje 
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majke pokojnog Vasilija Popovica, imucnog trgovca iz Bratunca( sada Republika Srpska) 

imovinu koja sada vredi vise miliona dolara. Opstina Bratunac odbija da to vrati sa 

obrazlozenjem da nema novca.  

 

4 juna 2002 godine sam bio napadnut u mome stanu od strane suseda Dragana Trivana ,agenta 

SDB bez sstvarnog povoda sa moje strane, koji mi je pretio ubistvom, protiv njega sam 

podneo Krivicnu prijavu po kojoj dosada nije nista preduzeto. 

 

Drzan sam i dalje u izolaciji, i izlozen skoro svakodnevnim provokacijama i udarima 

kriminalizovanih parastruktura koje to cine u sprezi sa drzavnim organima. 

 

Sada kada imam 66 godina umesto da budem rehabilitovan i obestecen, da bude vraceno sto 

je oteto, da mi se priznaju  u staz za penziju godine koje nisam radio kao moralno-politicki 

nepodoban, umesto da mi se odredi adekvatan iznos penzije, ja sam izlozen novim pritiscima 

ciji je cilj guranje u beznadje i definitivan obracun. Ujedno sam ometan da nadjem posao da 

zaradjujem dodatna sredstva za zivot, sa ciljem da budem zadavljen egzistencijalno. 

 

 Povrh svega moji srodnici su takodje izlozeni uznemiravanjima i represalijama na slican 

nacin kao i ja. Moj sin Milan koji zivi sa njegovom majkom od koje sam se ja razveo je 

prevaren i opljackan od strane Stevana Miljusa organa MUP-a, koji im je pre godinu i po dana 

obecao da ce im nabaviti vize za Kanadu, oni su prodali za bescenje stan, i njemu dali  8.000 

DM, nisu dobili ni vize niti im je vratio novac natrag, i sada je nekaznjen na slobodi.(Miljus je 

prevario na slicne nacine na stotine gradjana, ja ih znam vise). Njih su u dva navrata 

provalnici opljackali jednom sa revolverom, i odneli sve sto je vredelo, MUP jos to nije 

rasvetlio. Moja bivsa supruga je nedavno teze povredjena u prostorija MUP-a Novi Beograd. 

Moj sin Milan( 1981 g) je nedavno bio oboren na ulici dok je vozio bicikl od strane 

nepoznatog vozaca i lakse povredjen, identitet pocinioca nije otkriven. Telekom, Srbija 

isporucuje mome sinu i njegovoj majci previsoke racune za telefon. 

 

Zahtevam od vas da ODMAH: 

-preduzmete mere da Zdravkovic vrati moje i nase predmete u celosti i neostecene 

-da bude priveden pravdi  i svi oni koji su ga podrzavali 

-da sudije koje su nepravedno sudile mi plate obestecenje i budu kaznjeni 

-da se da nalog da svi moji sudski predmeti budu uzeti u razmatranje 

-da se ustanovi ko, i zasto blokira moje telekomunikacije, da bude sprecen u tome i da bude 

priveden pravdi. 

-da S.Miljus vrati oteto i da oni koji su  opljackali moga sina i njegovu majku zadnjih godina 

budu privedeni pravdi. 

 

Nasa organizacija Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/poktret.html) 

je i dalje drzana u medijskoj i svakoj drugoj izolaciji i blokadi., bez prostorija, nasi celnici 

koji mogu dati dragocen doprinos unapredjenju ljudskih prava su  u tome onemoguceni, 

nasim celnicima je onemoguceno  da sa svojim vidjenjima izadju u javnost preko medija. 

 

Zahtevamo od vas da preduzmete ODMAH mere koje se nalazu, mi cemo izneti ovaj dosije  u 

javnost, i zatraziti najurgentniju zastitu od medjunarodnih organizacija za zastitu ljudskih 

prava. 

 

Preduzimajuci mere zastite nasih prava, DOS ce unaprediti zakonitost i povratiti poljuljano 

poverenje vecine gradjana. 

http://solair.eunet.yu/~pokret/poktret.html
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Stojim na raspolaganju  i molim vas da me ODMAH pozovete na razgovor da tragamo za 

najboljim resenjima da se ljudska prava unaprede. 

- 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

-Слободан Милошевић из Хага предлаже Шешеља за заједничког 

опозиционог патриотског кандидата. СПС то одбија и кандидује  Бату Живојиновића 

 

.  

Бата Живојиновић. 

 

Столетне поплаве у централној Европи, погођена и Хрватска. 

 

7 август 2002.године. Данас сам  на Ади Циганлији срео Оливеру Бошњак. 

 

Раније поменута Оливера Бошњак (1950), је  плава и висока, средовечна шармантна 

дама, она је и један од оснивача Покрета за заштиту људских права.Ћерка је покојног 

оца, судије, пореклом из  Херцеговине, који је био пао у политичку немилост. Удовица 

је без деце, чији је муж био син генерала КОС ( Контра обавештајне службе ЈНА, 

Југословенске народне армије).  

 

Сада живи сама у кући у Ченти у Банату, јер су она и брат Срба ( 1949), службеник 

(који је добио више домаћих и страних признања на такмичењима математичара,) , 

продали стан у Београду на Карабурми, да би тако добили неопходна новчана средства 

за преживљавање. 

 

Оливера је одувек маштала да живи у мирној сеоској идили, да се опусти од стресног 

Београда, у коме је већ дуги низ година доживљавала све веће и веће неприлике. Казала 

ми је недавно да је бацила око на стару сеоску кућу у Ченти, хоће да је купи.  

 

Посаветовао сам је да буде опрезна, и да боље проучи тржиште кућа и некретнина, и да 

припази где се досељава, јер ипак она је сама и незаштићена жена.  

 

Она је становала у приземљу стабилне зграде од неколико спратова, у прилично 

пространом, лепо одржаваном стану, која се налазила недалеко од стана Драгољуба 

Игњатовића. Када бих посећивао Драгољуба, понекад бих навратио и до ње. То су били 

радосни сусрети. Читав висок зид од пода до плафона је био прекривен сликом 

прекрасне медитеранске природе, плажа, плаво море, палме, сунце.  

 

Поверавала ми се, да јој та слика мора на зиду даје јако пријатан осећај евазије, да су јој 

најдражи тренуци да се управо наслони на тај зид, и да тако медитира са шољицом 

топле црне кафе у рукама. 
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Њен брат Срба се одмах сврстао на моју страну, био је озбиљно забринут да она не 

изабере прави стамбени објекат, и да је свакојаки трговци некретнина не преваре. 

Поврх свега, Срба се није  слагао да  она, сама и незаштићена жена, оде да живи у 

туђем селу које не познаје, и његове житеље.  

 

Ништа нису вредела наша убеђивања. Она је купила кућу у Ченти. ( Читалац ће сазнати 

из следећих поглавља за трагичну судбину Оливере у овоме мирном банатском селу).. 

 

Срба је пак отишао да живи код кћерке. 
 

 
 

Хтео бих да поближе упознам читаоце са њеним тегобним животом. 

 

Provela je godinu dana u Centralnom zatvoru u Beogradu, gde je bila smestena  na 

montiranom kaznenom sudskom procesu. Odlicno poznaje stanje u zatvorima, stavila mi je na 

uvid hrpu svakojakih podataka o korupciji rukovodioca ove zatvorske ustanove. I od nje sam 

cuo podosta od onoga, ono sto sam vec anije vidjao u ovoj zatvorskoj ustanovi  svojim ocima. 

Kaze, kada bi dolazile  supruge da posete muzeve politicke zatvorenike, kada bi se 

pozdravljale sa njima i kretale  svojim kucama, onda bi ih strazari stipkali za zadnjice, da to 

vide njihovi ponizeni muzevi, koji bi  ostajali u zatvoru, dok su se pojedine odlazeci radosne 

kikotale iz sveg glasa. 

 

Izneo sam moje stanoviste, da se zatvorski cuvari tako ponasaju sa suprugama politickih 

zatvorenika, da bi time ponizili politicke neistomisljenike.  

 

Ona i ja smo jos ranije konstatovali, da su oholi vlastodrsci u prethodnom komunizmu 

orgasticki uzivali da ponize i omalovaze neistomisljenike,  da im slabe ljubavne veze i 

rasturaju porodice.  

 

Olivera:" Oni misle da je to cilj, a ustvari to je samo opravdanje, koristili su vlast da  dodju do 

zenskih tela, a sto je bilo olaksano, jer su komunisti rasturili  javni moral, i zaveli hedonizam, 

feminizam, ateizam i materijalizam, nemoral, i tako rasturili srpsku porodicu, a ne i 

muslimanske albanske i bosnjacke porodice. Nas Srbe su prevarili i zloupotrebili budale iz 

vlasti". 

 

Ja:" U toj pojavi treba trazitui uzroke i genezu masovnih silovanja u poslednjim ratovima u 

Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu, komunizam je kaznjavao neistomisljenike na taj nacin, pa je taj 

oziljak u dusama mnogih u ratu proradio " 

 

Olivera:" Ti koji su silovali Albanke, Muslimanke, i obratno Srpkinje, su mahom deca iz 

rasturenih brakova, ili koji su bili zrtve mesanja u ljubavne odnose, bracne, koje su kaznjavali 
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rasturajuci im veze, porodice njih i njihovuh roditelja, nabijajuci im rogove. Kada je buknuo 

rat, iz njih su provalili strah i frustracije, i iskalili se na drugima". 

 

Olivera mi je jedanput ispricala kako je dozivela moje hapsenje 21 juna 1975 u Klubu 

prosvetnih radnika u Beogradu ( tom 3), tada smo se znali samo iz vidjenja, ona je tada bila 

mlada devojka, jos nije bila disident, otac joj je u to vreme bio ugledni sudija, druzio se sa 

istaknutim drzavnim rukovodiocima, cak i sa Titom.  

 

Ustade i uputi se fijoci u ormaru, poce da pretura, odahnu zadovoljna:`` Evo nasla  sam tu 

sliku sa Titom, da ti pokazem``. U rukama mi se nadje poveca uramljena slika u boji, videh 

Tita za povecim stolom, u drustvu meni nepoznaih osoba, sa njegove leve strane sedi Olivera.  

 

`` Voleo me je kao rodjenu cerku``, skoro da se pohvali . 

 

Priblizih joj se:`` Prica se da je Tito odavao utisak, da je vrsta erotomana, cak da se priblizava 

suvise devojcicama, mozda je bio i pedofil.``?.  

 

Olivera se nikako ne slaze:" Ni govora, prema meni se uvek odnosio sa izuzetnim 

uvazavanjem i postovanjem, pred Jovankom i kada smo bili sami, nikada i ni jednim gestom, 

nije pokazao da mi se udvara. On je bio vrlo dostojanstven i dobar covek`` 

 

Danas sam se sa Oliverom nasao u 19 casova na Adi Ciganliji, kod takozvanog Kamengrada. 

 

Da citaoce prethodno upoznam, da mi je Olivera  nedavno javila telefonom da me je videla na 

plazi iz daljine na Adi, sa jednim bivsim uticajnim agentom, koga ona poznaje iz zatvora. `` 

Otkud ti sa njim, odakle ti poznajes Ratimira``?  bila je.istinski zacudjena.`` Znas li ti sta je 

sve taj pravio pojedinim zatvorenicima``?, dodala je u telefonsku slusalicu. 

 

Nisam  hteo da raspredam pricu telefonom, ali sam joj ukrato predocio da smo nas dvojica bili 

dobri drugovi jos  iz djackih dana, uprkos sto je on bezbednjak( tomovi 2-4) 

 

 ". Ne veruju Turcinu nikada ", rekla mi je tada Olivera.." Kada su te 1988 godine uhapsili u 

Pionirskom parku, gde smo organizovali javni skup koji je rasturila policija, i kad su vas 

dvadesetak odveli u GSUP u 29 novembra, on mi je prisao, i pozvao me na razgovor, 

ubedjivao me je da saradjujem sa njim, i da se ne druzim sa tobom, obecavao mi je novac, i 

ko zna sta, udvarao mi se ". 

 

Iznenadih se kada ovo cuh, znam da su ucenjivali moju suprugu:" Sto mi to nisi kazala onda"?  

 

Olivera zavrsi razgovor:" Nisam smatrala da je to potrebno, nastavicemo kada se vidimo, 

navrati``? 

 

Na plazi na Adi sam tokom letnjih dana skoro svaki dan, sem za vreme mojih otsustvovanja 

kada bih boravio na Drini. Ponekad bi mi se pridruzila i Olivera. Suncajuci se i plivajuci, bili 

smo nemi svedoci, ili slusaoci svakojakih komentara, ili pak ocevici neobicnih dogadjanja.  

Ovi dogadjaji su za mene bili znacajni, jer su na poseban nacin otslikavali stvarnu sliku ovoga 

izvitoperenog i moralno duboko natrulog drustva u kome sada zivimo. 

 

Nalazili bi se na plazi gde se okupljaju penzioneri,  ljudi i zene, kako bi se to moglo kazati, u 

zrelim godinama.  
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Culi smo ispovest koscatog Krajisnika, bivseg oficira JNA, pricao je  o nekom visokom 

oficiru KOS-a JNA, koji je bio na sluzbi u Celju u Sloveniji, on stalno na  terenu juri nekakve 

sumnjive Janeze, a zena se za to vreme spandjala sa nekim vojnikom.  

 

Jedan drugi Sumadinac iz Kragujevca se zali da mu je njegovu zenu preoteo rodjak iz sela, 

posle toga je nesretnik bio dva meseca na psihijatriji. Setih se da mi se on licno hvalisao, kako 

je nekom nasem coveku gastabajteru, dok su bili na radu u Nemackoj preoteo suprugu,. 

Vratilo mu se milo za drago. 

 

Umesa se jedna postarija zena, ali jos drzeca:" U mojoj bivsoj firmi sve udate zene su imale 

mlade svalere, one su gore od neudatih, muzevi sonje, dok se osveste, ode voz". 

 

Sumadinac se trze:" Lakse ce prevariti muza, nego li ljubavnika". 

 

Onda jedan intelektualac sa plaze dodade:" Posmatrajte ovde sta se desava na plazi, muz ode 

na svoju stranu, zena na svoju". 

 

Utom jedan jos drzeci postariji kupac odgovori na poziv mladjoj dami, da malo poplivaju, 

zaplivase daleko u jezero. Njegova supruga ih je posmatrala zacudjeno, kako se gube prema 

dalekom sumarku sa druge obale jezera. Nije imala vremena ni da bude uvredjena i 

povredjena. Bila je zatecena. Pitam se, kako muz moze biti prema njoj  tako neuvidjavan?  

 

Pridje joj jedna uspijusa, koja se tu vazno vrckajuci seckala s `kraja na kraj plaze:" Ama ne 

budi naivna, vrati mu milo za drago", skoro da je munu u slabinu.  

 

Jos nije ni zavrsila, kad ojadjenoj supruzi pridje jedan mladic i povuce je u vodu.  

 

Onda i oni otplivase na drugu tamnu obalu. Ojadjena supruga sva sretna, da se osveti suprugu, 

sva likuje. 

 

Boris Hujber ( tomovi 2-4) je intelektualac:" Radi se o smisljenoj socioloskoj sabotazi, da 

stvore nove bracne odnose, zivotinjsko krdo, svako sa svakima, da sruse brak i porodicu, Srbe 

opet prave budalama, navodno tako je moderno, a to nije moderno nego glupo". 

 

`` Upravo tako``, dodade Akim Djilas, Akim je brat slavnog Milovana Djilasa ( tomovi 3 i 4) 

koji se zavukao ispod malog suncobrana. Akim je osedeo, nosi bradu, lici na dokonog cudaka, 

a ispod toga prvog varljivog utiska se skivao mudar i valjan intelektualac. On bi dolazio 

ponekad po ceo bogovetni dan na plazu, izabrao bi pogodno mesto na pesku, i odavao se 

uzivanju u letnjim carima  divne prirode 

 

Lezale su pored nas na travi dve mlade zgodne zene, jedna ima sina mentalno retardiranog 

posnaznog decaka, od oko 12 -13 godina, on iznenada i prilicno snazno, ali na neki nacin 

frivolno, udari rukom prijateljicu majke izmedju nogu pravo u zenskost. Ova se zasmeja  

glasno, zakikota,  prija joj, poljubi sva ushicena decaka. Decak se raspolozi, najednom se baci 

na majku, i poce da je hvata medju noge. Svi su to gledali, postarija kupacica sapnu 

prijateljici:" Kucka ga je to naucila". 

 

Boris Hujber je uporan moralista:" Dobijamo svugde poruke i na Internetu, u medijima, koje 

lansiraju stetan nacin i ruse javni moral i porodicu, sire cak i incest, pod plastom navodne 
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modernosti, da navodno ne budimo zastareli, a cilj je da se srusi porodica, natalitet. Drugo su 

zapadne zemlje, tamo je kultura, zakon, Crkva, obrazovanje, ovde je sasvim drugo, narod je u 

kaljugi,i povodljiv, Sodoma i Gomora". 

 

Olivera kada ovo cu mi sapnu:" Nas pokojni saborac i jedan od osnivaca Pokreta  NN koji je 

sa nama nastupao na TV na izborima, je imao vrlo lepu i frivolnu suprugu, nestabilnu, koju su 

daljinskim upravljacem usmeravali prema raznim muskarcima, neki od njih su bili agenti 

SDB, koji su spavali sa njom, da nabiju rogove ``izdajniku`` NN``. 

 

Olivera nastavi:" Bila sam prisutna kada je NN umirao od kancera na prostati, pred njim i 

njegovom majkom, je Divna  vodila ljubav sa jednim bezbednjakom. Imala je dete koje nije 

bilo njegovo. Kada je NN umro tukla je njegovu majku" 

 

Ja:" Njegov otac je bio ministar u Kraljevini Jugoslaviji" 

 

Dok smo ovo razgovarali, na betonu ispred nas su leskarile na suncu tri vitke devojke. Zaista 

su zenstvene. Ali na Adi na plazi ima toliko privlacnih devojaka i zena. Ove tri devojke su 

privukle moju paznju, ne toliko njihovom  privlacnoscu, nego ponajvise svojim neobicnim 

ponasanjem. Vrlo diskretno su se golicale i povremeno milovale po ledjima, slabinama i 

butinama.  

 

Prisutni na plazi su ih povremeno znatizeljno pogledali, cuh sapat:``Lezbejke``. 

 

 
 

Olivera shvati da i ja zakljucuјem da su one lezbejke. Uhvati me za ruku, i povuce u stranu: `` 

Znam sta mislis, da su ove tri devojke lezbejke, ni govora, licno ih poznajem``.  

 

Posmatrao sam je upitno? `` To je njihov dogovorni trik, placene su da sire lezbejski stil 

polnih odnosa na plazi``. 

 

Olivera se zbog necega oraspolozi za pricu:`` Znas, seti se, da ti je  L…trazila da je upoznas 

sa M….``?  

 

Setih se tog dogadjaja:`` Ali joj nisam izasao u susret``.  

 

Olivera mi se unese u lice:`` Znas zasto ti je trazila da je upoznas sa njim``?. Ne cekajuci moj 

odgovor, me preduhitri:`` Poverila mi se L…., zna ona da je M….. veliki neprijatelj rezima, 

cula od drugarice da mu bezbednjaci kvare veze, kada bi mu bilo stalo do neke zene, oni bi joj 

podmetali muskarca bezbednjaka njenih snova, i ona bi M..ostavljala``.  

 

Nije mi bilo jasno o cemu se tu radilo, pogledah je upitno?   
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Odmah mi je pojasnila :`` L… bi htela da se nabaci M…., pa da bezbednjaci i njoj nabacuju 

najzgodnije frajere, da mu tako nabija rogove, njega kaznjavaju, a njoj lepo``. 

 

`` L….je perverzna zena, ima osam macaka, uziva da spava sa njima u krevetu, da joj leze na 

sisama, i da joj se zavlace medju noge``, cuh i to.  

] 

`` Bila L… u braku nekoliko godina, muz joj poce da okrece ledja. Znala sam njenog muza, 

fini covek, kaze on meni-znas L… je pregorela, izgubila zelju za seksom, posle sam vidjala 

njenog muza sa drugim zenama. Pitam ga-a sta je sa L…., opet kaze-okrece mi ledja, nju vise 

seks ne zanima``.   

 

Zastade, pa nastavi: `` Vidim ja L… sa jednim novim frajerom, pitam je, a sta je sa muzom``?  

 

`` Znas sta mi je kazala- ama njega vise ne zanima seks, krstenica, samo mi okrene ledja u 

krevetu``.  

 

`` Da su otisli kod dobrog bracnog savetnika, ili seksologa, oni bi im pomogli``?   

 

Olivera se na ove moje reci nasmeja ironicno:`` Pa ja sam isla kod bracnog savetnika, umesto 

da mi pomogne da popravim odnose sa mojim muzem, on poceo da mi se nabacuje``. 

 

 

GRUPA  KRIMINALACA  U  BANATSKOM  DESPOTOVCU. ing.MIHAJLO  

PAVLICA  ZRTVA. 

 
Napomena: Ne samo Banat, Vojvodina, nego cela zemlja su pozornica ovakvih krajnje 

masovnih sumnjicenja i hajki i obracuma kao sto je to sa M.Pavlicom. 

 

Ing Mihajlo Pavlica ( 47 godina) inzenjer iz Banatskog Despotovca, ul.Krajiska 32, je nas 

predstavnik za Srednji Banat, i bio je nekoliko puta kandidat na izborima za poslanika 

Skupstine Srbije i Vojvodine, i za odbornika. Potice iz politicki proganjane porodice, njegovi 

pokojni roditelji su bili  proganjani i on je prosao kroz razne oblike diskriminacije, ukljucujuci 

isterivanje iz radnog odnosa, diskriminaciju u vezi zaposlenja, obrazovanja, u bavljenju 

literarnim i naucnim radom, sto se tice prava na privatni biznis, obradu svoje zemlje, bio je 

zrtva svakojakih progona ukljuc ujuci drzanje u zatvoru, ludnici, sudjenja, fizicke obracune, 

itd. Nekolko nasih saradnika i Banatskog Despotovca su izgubili zivote u nejasnim 

okolnostima.i on je nekolkiko puta za dlaku izbegao smrt. 

 

Ing.Pavlica je sada bez zaposlenja, bez sredstava za zivot, onemogucen da dobije zaposlenje, 

svakodnevno nailazi na svakojake blokade od strane razvlascenih strukt ura koje su jos uvek 

na kljuc nim pozicijama u njegovom malom mestu koje se ostrvljuju na njega i tako 

manifestuju da su jos uvek mocni, oni vladaju kao i ranije ljudima i njihovim zivotima. 

Povezali su se , i ojacalai, kako medjusobnm vezama, tako i sa susednim strukturama sirom 

Banata i cele zemlje, sa Zemunom i Beogradom, preko opstinara, mesnih kancelarija, MUP-a, 

sudija, biznismena, i svakojakih svercera i kriminalaca. 

 

Oni i dalje muce i progone Palvlicu i mnoge druge. Onemogucavaju ga da se zaposli, prete 

mu, prave kvarove, stete letinu i kucu, onemogucavaju socijalnu pomoc, blokiraju sudske 

podneske, isporucuju preuvelicane racune za telefon, struju, poreze, zaplenjuju prepisku, 
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blokraju telefon, drze ga u izolaciji i strahu, izgladnjuju, itd. To je svakodnevna opsada i 

tortura koja traje vec decenijama, i nastavlja se. 

 

Pavlica tvrdi da je tako svugde sirom Banata i Vojvodine, da je na delu projekat 

destabilizacije, da nevidljiva ruka zloupotrebljava razvlascene bande kriminogenih struktura, 

Vojvodina vri i slabi, rastace se, pozavadjana po politickoj osnovi, izmedju Dinaraca dodjosa 

i starosedeoca, izmedju Srba i onih koji to nisu. Tvrdi da ove razvlascene strukture ne 

shvaatju dublji kontekst i da su samo privid vlasti, faktor destabilizacije zemlje.I da se preko 

njih slabi Vojvodina da je tako odvoje od Matice. Oni misle da su patrioti a ustvari su 

razbijaci svoje nacije i drzave. 

 

Poslao je poruku sa daljim podacima koji se odnose samo na neke od zloupotreba nad njim u 

poslednje vreme: 

 

 
 

 

-Krivicna prijava koju podnosi protiv Poste Zrenjanin i otpravnika Poste u Banatskom 

Despotovcu ... Secnja,postara ...,  zbog zadrzavanja poste, uzimanja poste sto je imalo velike 

stetne posledice po njega .Zato sto su zadrzali: izbornu dokumentaciju pismo Nikole Poznica 

naseg predstavnika za Banatsko Plandiste i kandidata za poslanika, zbog cega N.Poznic nije 

mogao biti stavljen na listu za kandidata za poslanika na republickim izborima (broj 651 

Plandiste 26360 od 4.9.1997 godine), pismo sa Ovlascenjem za izbore 2000 godine br.2169 

od 7.9.2000 godine iz Poste Beograd 11193 i pismo broj 1275 od 19.11.2002 godine iz poste 

11102 Beograd koje je uruceno 21.11.20-02 godine sa velikim zakasnjenjem , zaplenjeno je 

vise pisama sa knjizevnim porukama( Pavlica je pesnik) cime je blokirana izdavacka delatnost 

Pavlice. Sva intimna prepiska se zaplenjuje, socijalna pomoc zadrzava. Vrsi se blokada 

telefona, ne ljuti se da mu prislus kuju telkefon, to ne moze zabraniti ni dokazati, njemu smeta 

blokada telefona. 

 

-Krivicna prijava protiv porodice iz njegovog mesta koja je brojna, on je sam, koja ga 

zloupotrebljava, koristi, zastrasuje, pljacka, protiv …..i drugih, zbog unistavanja prinosa na 

njegovoj njivi,i  na okucnici,i zbog unistavanja i trovanja stoke, obijanja kuce, kvarenja 

tehnickih uredjaja, razbijanja prozora, sece prevodnika elejktricne energije, skrnavljenja 

grobova njegovih pokojnih roditelja, ubijanje kerova, fizicki napadi, pretnje, ucene, 

itd.Sistemastko ruiniranje imovine, sve sa obrazlozenje da je on"neprijatelj""izdajnik 

Srpstva", iako je cist srbin  iskren patriota, ali je bio za vreem komunbizma ocenjen 

kao"neprijatelj narod a" i sada to traje i dalje. Obracao se Opstinskom m sudu od 1996 

godine, Medjuopstinskom SUP-u 1998 godine, zalio se MUP-u Srbije i dobio odgovor ( 

br.1415/2002 od 11.9.2002 godine)kojim se navodi d a je MUP Srbije dao nalog Stanici 

milicije da proveri njegove mnavode samo preko osoba an lkoje se on zali, i sve je nastavljeno 

kao i ranije. 
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-Krivicna prijava protiv najuzeg rukovodstva SPS zbog politickih i kulturnih progona iz 

Opstine Zrenjanin koji su se neki infiltrirali u DOS , i koji otuda krse njegova osnovna 

gradjanska prava, i to …….direktor Mlekoprodukta koji je kao predsednik SPs obmanji vao 

pavlicu, varao ga, protiv predsednika regionalnog odbora SPS …..direktora Fabrike 

carapa"Udarnik"zbog obmane takodje, ……sekretara Opstinskog SPS kasnijre zamenika 

direktora Elektrodistribucijie, Zrenjanin zbog sece i nevracanja elektricne energije, …… zbog 

onemogucavanja doskolovanja, …..zbog predsedniika  sekretara Opstinske izborne komisije 

zbog maltretiranja i onemogucavanja ravnopravnog ucesca na izborima , protiv …. sadasnjeg 

predsednika Opstine Zrenjanin  zbog onemogucavanja dobijanjka sredstava za odbranu od 

poplava,  i za popravku kuce, onemogucavanje zaposljavanja,  

-vodi vise sporova sada : u vezi onemogucavanja zaposjavanja kod Saveznog suda 

Srbije,Opstinski sud Zrenjanin P1-927/98 sudiija ..., oduzeto mu je pravo na rad, svude gde 

konkurise stizu instrukcije da ne bude primljen. 

-Krivicna prijava protiv …. iz Botos a, zbog oduzimANJA I  stete njegovoj svojini, (Opstinski 

sud Zrenjanin Ki-239/93). 

-Optuzni predlog Opstinskom sudu Zrenjaniin KTR-510/02 od 31.1.2003 godine protiv ….. iz 

Zrenjanina. zbog prevare 

-Upravni spor kod Centra za  socijalnu pomoc u Zrenjani nu zbog odbijanja socijalne pomoci 

-Upravni spor sa Republickom upravom javnih prihoda Opstine Zrenjanin, ersenje br.433-

33/120880 od 7.11.2002 godine, zbog gonjenja krivaca  

itd. 

 

Pavlica je zrtva zavere na svim nivoima. sada u aprilu 2002 godine je izolovan, proganjan,, 

potkradan, ruiniran, pljackan, bijen, kao navodni"izdajnik" a on ej iskren patriota, do strane 

onih koji mis,e da to cine jer brane Srbe, i socijalizam, da progone navodno strane agente, da 

brane Slovene. 

 

 

--14-8.2002.године.POKRET  ZA  ZASTITU  LJUDSKIH  PRAVA  

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) ; Pokret@eunet.yu; Tel/faks-3911829 ;Mob.tel-

064-1693893 

 

u Beogradu, 14 avgust 2002 godine 

     

-Август 2002.године. Са Милицом на Звездари. 

 

Милица има колегиницу са посла која станује на Звездари. Ужива да стигнемо 

аутобусмо 65 под сами врх овога узвишења, и да исшетамо најмање сат по зеленим 

алејама и кроз шуму.  
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`` Овде сам долазила са колегама у ову кафану``, показа руком на замандаљена врата 

некадашње кафане , полупани прозори, на поду прљавштина и отпаци. То је некад био 

престижни београдски ресторан, сада је руина, која чека купца. 

 

`` Мафијаши``, чух, `` руинирају споља помало да обезвреде, да могу купити за 

багателу``, појасни.  

 

Она је огорчена на транзицпоне новопечене капиталисте:`` Ево облакодер  

Секретаријата СКЈ на Ушћу, наводно оштетиле га бомбе Нато 1999.године, а само мало 

поломиле прозоре, сада ће неко да га купи за багателу``, рече гневно. Размисли па 

настави: `` Дали тајкуни натовцима параметре за локаторе, па их сада награђују да купе 

за џабе``. 

 

 

                      KONFERENCIJA ZA NOVINARE  
     

koja ce se odrzati u cetvrtak 15 avgusta  u 12 casova u prostorijama na adresi Zeleni venac 

broj 2/1(Unija pekara).  

     

  Tema:  SADASNJE  STANJE  U  SUDSTVU  I  LJUDSKIH  PRAVA  U SRBIJI I CRNOJ 

  GORI  

 

  Govore:  

 

--Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava  

-dr.Mihajlo Dragic, predsednik Stranke deviznih stedisa 

--Stojanka Ivanovic ,Iz kruga (prava invalida) 

--dr.Misa Djuric, predsednik Sindikata  penzionera Nezavisnost 

-  Blazo Popovic, Udruzenje podstanara Jugoslavije 

-Odbor za ljudska prava UKS-predstavnik 

--Helsinski odbor Srbije- Natasa Novakovic  

 --mr.Miroslav Kostic, romansijer  
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za Pokret za zastitu ljudskih prava  

              Tomislav Krsmanovic, predsednik  

    

 

IZVESTAJ SA KONFERENCIJE ZA STAMPU 

 

Danas od 12 do 13 casova odrzana je u Beogradu  u sali Unije pekara, Zeleni venac br 2/1, 

Konferencija za stampu  Pokreta za zastitu ljudskih prava na kojoj su bila samo dva novinara i 

to Agencije Tanjug i lista Glas javnosti, kojom prilikom su prisutnim novinarima se obratili: 

-Tomislav  Krsmanovic, predsednik 

-Stojanka Ivanovic iz organizacije invalida Iz kruga 

-Blazo Popovic, predsednik Udruzenja podstanara Jugoslavije 

-ing Mladen Dimitrijevic, za Udruzenje oduzete privatne imovine 

i drugi 

 

Ovom prilikom je saopsteno da nije doslo do zeljenih promena u sudstvu posle oktobra 2000 

godine, da nisu sprovedene adekvatne kadrovske promene, da se lustracuija ne priprema kako 

treba, da sudije i dalje odlazu rocista  kao i ranije, ili da sude nepravicno, da se presude ne 

izvrsavaju, da je sudstvo i dalje nepravicno. Sudske takse su enormno porasle, a nema pravde. 

Prosecna plata sudija je 500 eura, sto je izazvalo bes gradjana, umesto da budu smenjeni ili 

kaznjeni sto ne obavljaju svoj posao kako treba oni bivaju nagradjeni. Advokati su neefikasni, 

jer ma koliko da su strucni i savesni, ne mogu mnogo da urade jer su sudije neazurne i 

nepravicne. 

 

Zrtve bezakonja nisu rehabilitovane, niti obestecene, nastavlja se tiranija.  Sudski dosijei nisu 

jos obznanjeni. Izneti su konkretni slucajevi krsenja ljudskih prava i zakona., clanova Pokreta 

i gdje Duske Bekker-Isakovic., i drugih. 

 

Nacija je i dalje podeljena i pozavadjana. Umesto pomirenja, pokajanja, sloge i saradnje 

bujaju  nove ostrascenosti i lose procene, . 

 

Razvlasceni bivsi vlastodrsci su se povezali u klan i ojacali i blokiraju promene. I kao takvi 

bivaju zloupotrebljeni da pomocu njih nastavljaju dalju destabilizaciju. 

 

Govoreno je o pravima invalida i cestim i drasticnim zloupotrebama sa njima, kao i o drugim 

zloupotrebama i oblicima krsenja ljudskih prava. 

 

Govornici su pozvali da se ovakvo stanje obelodani  preuzmu mere da se poboljsa. 

 

Na danasnjoj Konferenciji za stampu Tomislav Krsmanovic je predocio da jos nije doslo do 

stvarnih poboljsanja sa ljudskim pravima. Nema direktno naredjenih represivnih mera, 

hapsenja, progona verbalnog delikta, rasturanja javnih skupova, gasenja medija, ali i dalje 

postoje sudske nepravde, rasiren je kriminal, ima korupcije, ucena, pretnji, provala, pljacki i 

kradja , nasilje i bezakonje postoje manje vise kao i ranije. Jos nije vracena oduzeta imovina, 

nisu obavljene kadrovske smene, bivsi razvlasceni vlastodrsci su se povezali od vrha do dna i 

opstruiraju pomake, vecina gradjana se oseca i dalje u nesigurnosti i zive u strahu.  

Krsmanovic je istakao konkretne slucajeve: arhivu Pokreta, Lazara Dragina, porodicu Bekker-

Isakovic i druge. Predocio je da su ljudska prava nacionalna tema broj 1, da su jos uvek tabu, i 
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da treba pod hitno da ova oblast bude razjasnjena i stavljena na dnevni red. Oni koji krse 

prava gradjana su predmet manipulacija , stete svima ovde. Ukazao je da postoje razliciti 

pristupi tematici ljudskih prava, nesloge medju organizacijama za zastitu ljudskih prava, da 

ima veliki broj organizacija za zastitu ljudskih prava, sa mnogo strucnih kadrova i resursa i da 

se radi o ogromnim potencijalima,  ali koji nazalost nisu dovoljno racionalno iskorisceni jer  

se ljudska prava i dalje krse masovno kao i ranije. 

 

Krsmanovic je predlozio da se odrzi okrugli sto o ljudskim pravima, da se ovo pitanje stavi na 

dnevni red, napravi dijagnoza stanja i da predlog mera. Ukoliko se to ne ucini ne moze doci 

do poboljsanja. 

 

Damir Milutinovic, pravnik, iz Beogradskog centra za ljudska prava je predstavio Godisnji 

izvestaj o stanju ljudskih prava u 2001 godini Beogradskog centra za ljudska prava prema 

kome u 2001 godini ima poboljsanja u odnosu na 2000 godinu, ali ima pojedinacnih slucajeva 

krsenja kao i kada se radi o pravima manjina. On se poziva na anketu javnog menja prema 

kojoj 1/3 ispitanika samo tvrdi da ima krsenja ljudskih prava.  

 

dr.Misa Djuric, predsednik Sindikata penzionera Nezavisnost je istakao da penzije nisu 

ispravno uskladjene sa rastom troskova zivota, da su penzioneri u vrlo teskoj situaciji, da 

nemaju sredstva za prezivljavanje i da ubrzano nestaju kao kategorija gradjana. dr.Djuric je 

kazao da je Izvestaj Beogradskog centra strucan ali da je pre svega teorijski pristup da 

nedostaje praksa, da je zanemareno da se kaze da se ljudska prava krse i dalje masovno. 

 

Misa Kostic, novinar i romansijer iz knjizevnog kluba Karadjordjevic i SSS, ukazuje da nije 

doslo do smene kadrova, da su na kljucnim pozicijama isti kadrovi kao i ranije.I da se 

nastavlja bezakonje. 

 

ing.Mladen Dimitrijevic iz RSU ukazuje da prethodni izbori nisu bili demokratski i da sadanja 

vlast nije autentican izbora naroda. I da i dalje vlada bezakonje i tiranija. Stare ljude 

unistavaju, da bude manje izdataka za penzije, da se ne vracaju oduzete devize i movina, da se 

uklone mudri ljudi. 

 

Slobodan Petrovic pravnik, predsednik Udruzenja ostecenih deviznih stedisa Srbije :" Radio 

sam 35 godina u Svedskoj, nasi ljudi iz dijaspore zele da se vrate , da ovde investiraju, bave se 

biznisom, da ucestvuju u privatizacijama, da zive u starosti, ali prema njima postoji odbojnost 

i nove vlasti, kao i ranije. Sto je velika tragedija, jer bi dijaspora donela ogroman novac, 

znanje, veze, i napravila preporod zemlje. Neko blokira. Neko ovde pljacka gradjane. I to 

drsko i uporno. 

 

Krsmanovic je komentarisao Izvestaj o stanju ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska 

prava kao vrlo strucan, sa izvanrednim analizama zakona, ustava, medjunarodnog prava, ali je 

u isto vreme istakao i  neke manjkavosti, koje mogu samo jos vise unaprediti kvalitet rada. 

Pre svega neprihvatljivo je da je broj slucajeva krsenja ljudskih prava mali i da se radi samo o 

manjinama, krse se masovno ljudska prava kao i ranije. Izrazio je sumnju u tacnost 

primenjene metodologije istrazivanja javnog menja prema kojoj je samo 1/3 ispitanika izjavila 

da ima krsenja ljudskih prava i uputio je na provere primenjene metodologije sto se tice 

uzorka, upitnika, postavljanja pitanja, rada anketara na terenu, obrade rezultata, itd. 

 



1275 

 

Ucesnici Konferencije za stampu su se slozili da se unapredi saradnja i racionalnost rada u 

oblasti ljudskih prava, da je to jos nepoznata oblast i tabu tema koju treba razjasniti i 

obelodaniti i stanje popraviti. 

 

 

-Септембар 2002.године. 

 
Хашки суд објавио оптужницу против Јанка Бобетка (у вези са Медачким џепом) - 

хрватска влада одбија његово изручење, на основу његовог лошег здравља. 

 

 
Хашки суд. 

 

Активирало се Кармадонско клизиште: у руској Северној Осетији, погинуло 125 људи 

укључујући једну филмску екипу. Потонуће сенегалског ферибота МВ Ле Јоола, 

најмање 1.863 страдалих. 

 

Први круг председничких избора у Србији, највише гласова Војислав Коштуница 

(ДСС, председник СРЈ) и Мирољуб Лабус (ДОС, потпредседник Савезне владе и 

министар за економске односе са иностранством). 

 
 

-- 11.9.2002.године.Pokret za zastitu ljudskih prava- 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) ; Pokret@eunet.yu; Tel/faks-3911829 ;Mob.tel-

064-1693893 

 

u Beogradu, 11.9. 2002 godine 

 

     

                      KONFERENCIJA ZA NOVINARE  

     
koja ce se odrzati u cetvrtak 12 septembra  u 12 casova u prostorijama Hotela"ROYAL", 

Kralja Petra 56.  

     

  Tema:  AVGUSTOVSKI MESECNI (2002) IZVESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U 

SRBIJI I CRNOJ GORI 

 

PRODUZENO NEPOSTOVANJE   LJUDSKIH  PRAVA- GLAVNI UZROK SADASNJE 

KRIZE 

 

Govore:  
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--Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava  

-dr.Mihajlo Dragic, predsednik Stranke deviznih stedisa 

-predstavnici: Helsinskog odbora Srbijeza ljudska prava, Fonda za humanitarno pravo, 

JUKOM-a 

-Odbor za ljudska prava UKS-predstavnik 

-Danilo Krstajic , clan Odbora Udruzenja golootocana 

-Dragoslav Nikolic-Micki, knjizevnik 

-mr.Miroslav Kostic, romansijer  

-Mladja Dimitrijevic, novinar 

-Blazo Popovic, Udruzenje podstanara Jugoslavije 

-Ranko Milovanovic, predsednik Ekonomske stranke 

 

za Pokret za zastitu ljudskih prava  

              Tomislav Krsmanovic, predsednik  

    

 

-2002.година.-Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel/faks-3911829; Mob.tel-064-1693893; Pokret@eunet.yu 

ISIL, USA-www.isil.org 

ISIL, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

 

- 2002.година.UVID U TAJNE DOSIJEE-PREVARA JAVNOSTI 

Tomislav Krsmanovic 

 

 
 

Sto se tice navodnog uvida tajnih dosijea to je velika prevara. 

 

Ja sam video moj dosije posle mnogo peripetija i dana telefoniranja.Mnogi moji prijatelji  

koji su bili zrtve teskih progona su odustali od telefoniranja da im se kaze gde da dodju,  

ili ako su tamo otisli receno im je da nemaju dosije.Ispada sada da samo nekoliko  

stotina gradjana je imalo svoj tajni dosije, a sami  MUP, SDB su pre nekoliko godina  

tvrdili javno da je nekoliko stotina hiljada gradjana bilo ubelezeno u tajnim aktima. 

mailto:Pokret@eunet.yu
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Ocigledno da je na delu pokusaj da se lazno prikaze da je samo par stotina gradjana  

imalo svoje dosijee i da se ukriva cinjenicno stanje. 

 

Srbi, umesto da se pomire se svadjaju i dalje, oni jednostavno nisu u stanju da resavaju  

probleme u hodu. 

 

Zasto? Zato sto je posle pola veka komunizma  jos uvek na delu ostrascenost i  

impulsivnost, umesto smirenosti i  racionalnosti. 

 

Danas su nam  potrebni umesto impulsivnosti velika odmerenost i razum.. 

 

Sada je nastao novi problem za nas sve ovde. To je razvlascenost bivse vlasti koja se  

sada bori svim silama da sacuva mrvice vlasti i privilegija, koja pokusava da se  

konsoliduje , sjedini, ojaca. I koja siri haos i anarhiju, nastavlja tiraniju i iluziju moci. A  

ustvari je zloupotrebljavana da destabilizuje zemlju. 

 

Karakteristican je primer tajnih dosijea i pitanje odgovornosti bivsih policijskih, sudskih i  

drugih kadrova prethodnog rezima koji su krsili ljudska prava i sada se plase  

odgovornosti. 

 

Ali njihove reakcije i nacin i pokusaji da ukriju svoju odgovornost i izbegnu posledice  

nisu mudri, nego su kontraproduktivni i zloupotrebljeni od onih koji nam ne zele dobro  

da stvaraju nove lose procene i zavade. 

 

Hteo bih ovo da objasnim. Oni su masovno i drasticno krsili tudja prava zbog vise  

razloga: 

-izvrsavali su tudja naredjenja 

-misli su da se obracunavaju sa neprijateljima drzave i nacije 

-da bi otimali od drugih 

-zbog licne mrznje prema pojedincima 

-zbog vlasti koja ih je iskvarila 

-zbog potrebe da muce druge  

itd. 

 

Vecina je to cinila po naredjenju i zbog iluzije da se obracunavaju sa neprijateljima  

nacije. 

 

Oni to treba da objasne, da se izvinu zrtvama, da ih rehabilituju, obestete u granicama  

njihovih mogucnosti i da se tako zatvori ova vrlo mracna stranica nase istorije. 

 

Umesto toga, oni po inerciji nastavljaju iluziju vlasti, svemoci, subverziju, konspiraciju,  

haos, i tiraniju, sto je sve vrlo kontraproduktivno, i po njih, i po njihove bivse zrtve, i po  

naciju i po drzavu. I biva zloupotrebljavano da se nastavlja destabilizacija zemlje. 

 

Umesto toga predlazem prastanje, pomirenje, pokajanje, rehabilitaciju, obestecenje, i  

slogu. 

 

Tomislav Krsmanovic 
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-Септембар 2002.године. Са Милицом на концерту у згради САНУ. 

 

Она посећује концерте на Коларцу. Долазили би понекад и у приземље зграде САНУ, 

где се понедељком и четвртком од 18 часова одржавају концерти.  

 

-DIJASPORA-ZASTO  JE  ODBIJA  I  NOVA  VLAST. 

 

Saznaje se iz razlicitih izvora da i nova vlast, kao i prethodna komunisticka odbija da otvori 

sva vrata dijaspori da investira u zemlju, da se vraca, da ucestvuje u privatizacijama, da 

preporodi zemlju. 

 

O cemu se tu zapravo radi? 

 

Cinjenica je da bi ukljucivanje dijaspore u obnovu i ekonomski i svaki drugi preporod zemlje 

moglo od nase siromasne i ruinirane zemlje,  napraviti bogatu drzavu i izvesti naciju iz krize, 

jer je dijaspora vrlo bogata, ima ogroman novac, znanje, resurse, veze .I zeli da se angazuje u 

tome pravcu. 

 

Ali to nova vlast sprecava kao sto je to cinila i prethodna komunisticka vlast. 

 

Prethodna titoisticka i milosevicevska vlast je opstruirala ukljucivanje dijaspore obrazlazuci 

to pre svega ideoloskim razlozima: to je neprijateljska emigracija, koja zeli da ovde nasilno i 

svim drugim sredstvima promeni vlast. Zatim je obrazlagano da jhe dijaspora vrlo bogata i da 

moze pokupovati firme jer ima novac, aovde nemaju tooiko novca lokalne elite, da moze 

usled toga da ugrozi ovde primat lokalnim komunistickim elitama, i da zgrabi komande u 

svoje ruke.  

 

Nazalost, iako je doslo do zavodjenja vistranacja 1990 godine, do pobede DOS-a oktobra 

2000 godine, stav prema dijaspori se nije promenio. I dalje rezerve, sumnjicenja, nepoverenje, 

strahovi. Dijaspori nova vlast onemogucava da glasa u konzulatima, pod izgovorom da je to 

tehnicki neivodljivo, sto znaci da je dijaspora i dalje iskljucena iz glasanja, jer ko ce da dodje 

da glasa iz SAD ili Australije u zemlju? 

 

Zasto je nova vlast takva prema dijaspori? 

 

Ocigledno je da su i dalje prisutne prevazidjene i stetne teorije o opasnosti od dijaspore, koja 

je vrlo bogata i mocna, koja ce pokupovati sbe sto je za  privatizaciju, investiratim, otvarati 

fabrike, uci u skupstine i zgrabiti vlast u svoje ruke. I tako potisnutui lokalne stare i nove elite. 

 

Sa ovakvim obrazlozenjem se ne moze sloziti svako ko logicki razmislja. Tu ima nekih vrlo 

malih opravdanih strahova, ali su drugi korisniji elementi daleko dominantniji. 

 

 Dijaspora moze da spase naciju i da je zauvek izvede iz krize. Ovo je sansa koja se pruza 

jednom u sto godina,i moramo je iskoristiti da ukljucimo dijasporu da nas spase. 

 

Tacno je da ce ona postati mocna. Ali ej daleko vaznije da se nacija preporodi i spase. U istoi 

vreme izlaz je u slozi i saradnji dijas pore i lokalnih elita, da vuci budu siti i ovce na broju. 

Potrebna nam je pragmaticnost i diplomaticnost. 
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Prepoznatljiv je i ovoga puta, kao i bezbroj puta ranije,  neciji scenario varanja Srba. 

Dijaspora nas moze spasiti. To treba spreciti. Kako? Reci Srbima da ce im srpska dijaspora 

oteti vlast i moc. 

 

I lokalne srpske elite na to nasedaju naivnoi i lakoverno.Bivaju instrumentalizovane da slabe 

zemlji i dalje je destabilizuju da onemoguce izlazak iz krize. 

 

zar oni koj opstruiraju dijasporu da se vrate ne vide da dijaspora pomogla Albance na 

Kosovu., i sve druge balkanske nacije. Madjarska koraca snazno napred zahvaljujuci pre 

svega dijaspori. 

 

Vreme je da se opametimo. 

 

Vanredna situacija vec skoro 60 godina zasto? 

 

Kada je poceo II Svetski rat Tito je kazao da je sve dozvoljeno da pobedi jer ce zavesti med i 

mleko.Isto je receno 1945, 1948, zatim 1950-ih kad je zavodjeno samoupravljanje, kasnije 

Nesvrstanost, reforme. Onda kada se raspadala SFR Jugoslavija, sv je bilo dozvoljeno 

S.milosevicu da zemlju spase. 

 

Pljacke, progoni, kolektivizacije, goli otoci, zabele, politicka nepodobnost, sudjenja, 

isterivanja sa posla, iz skole, rasturanja poroduca, provale, ubistva, premlacivanja, otimacine 

stanova, deviza, zajmova, masovni obracuni sa stranim placenicima i domacim izdajnicima- 

sve to traje vec skofro 60 godina. 

 

I uvek neka mudra obrazlozenja: da se spase drzava, nacija, strpimo se bice bolje, samo da se 

malo stabilizujemo. A onda ce nacija i drzava da bud jaki i zdravi, pobedicemo, potece med i 

mleko. 

 

Vidimo svi sta je bilo. Drzava se raspala., nacija propadala, bilo je posle svake takve mudre 

politike sve gore i gore. A mi smo im uvek verovali. tj primoravali su nas da verujemo u 

besmislice. 

 

Sada na pocetku 21 veka opet se nastavlja venredna situacija , nasuilje, bezakonje. I opet lazi i 

lazna obrazlozenja. Sada pak kazu:"Prinudjeni smo na ovaj haos, bezakonje, ovo su tedska 

vremena, da sacuvamo vlast, da prigrabimo za sebe firme za privatizaciju, itd. 

 

Sto je prica lakovernih i politicki naivnih osoba. 

 

Cilj svega ovoga jе dalje slabljenje nacije. Da nam onda tako oslabljenim uzmu Crnu Goru, 

Kosovu, Vojvodinu, Sandzak itd. 

 

To mudre agise ne vide. Pnda ce i njima uzeti njihov sadasnji car. I ukloniti ih. 

 

-2002.година. Satiranje srpskih izbeglica 

 

Prema vestima zi Bratunca  u Istocnoj Bosni na granici sa Srbijom, poslednjih godina je 

poumirao vrlo znacajan postotak izbeglica koje su tu dosle iz okoline Sarajeva. U Srbiji se 



1280 

 

zapaza da je stopa smrtnosti i morbiditeta medju izbeglicama iz Bosne, Hercegovine , Krajine 

i sa Kosova vrlo visoka. Znacajn broj izbeglica se iselio van Srbije i SRJ u zapadne zemlje. 

 

 

 
 

 

Tako se takoreci zauvek Bosna, Hercegovina, Krajina i Kosovo pozdravljaju sa svojim bivsim 

stanovnicima. I ostaju drugim nacijama. 

 

Zapaza se da je zvanican odnos u SRJ prema izbeglicama sada bolji nego li za vreme 

S.Milosevica ali je prethodni rezim ostavio razorne posledice jer je vodio anti-izbeglicku 

politiku( zbog vise razloga o cemu ce govora biti drugi put). Izmedju ostaloga je stvorio vrlo 

losu predstavu o izbeglicama medju starosedeocima i uneo zavade. Ono sto zabrinjava je da 

su cesto ovakve lose odluke i postupke prema izbeglicama sprovodili upravo Srbi iz istih 

krajeva odakle su i izbeglice. 

 

Tako srpski krajevoi ostaju bez Srba koji se nikad vise nece vratiti jer masovno umiru, 

razboljevaju se ili odlaze u inostranstvo. I lako se prepoznaje neciji scenario etnickog ciscenja 

srpskih kraejva do Srba, a ono sto je najzalosnije u svemu je da to ovde mnogi koji bi trebali 

da prepoznaju to ne cine. 

 

Slobodan Petrovic 

 

 

-2002.година. Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

Lekare i medicinsko  osoblje JUL-a  privesti pravdi i zabraniti im rad. 

 

 
 

JUL je teroristicka organizacija koja se drasticno ogresila o zakon i covecnost i u prethodnom 

periodu je ucestvovala u masovnim zloupotrebama, proneverama, kradjama i otimacinama,  i 

pribegavala brojnim teroristickim akcijama i progonima gradjana. Lekari JUL-a i medicinsko 

osoblje su nase zdravstvo u pravoj meri zamracili, uveli nepotizam, korupciju, krsenja zakona 

i lekarske etike, razvili mafijaski lekarski biznis, medicinu do kraja ispolitizovali i 

zloupotrebljavali je da se obracunavaju sa neistomisljenicima. 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Nazalost, i posle pobede demokratije vecina julovskih kadrova nije se pomakla sa svojih 

celnih i znacajnih pozicija u zdravtsvu odakle nastavljaju da nanose neizmerne stete 

interesima i zdravlju nacije. Zahtevamo da ovi medicinski kadrovi odmah budu predmet  

istrage  i da svi koji su se ogresili o zakon i medicisnku etiku budu uklonjeni i privedeni 

pravdi. Obecavamo da ce oni koji su ugrozavali zdravlje mnogih gradjana biti za to kaznjeni. 

 

David Jakovljevic  

 

 

-2002.година. СЛУЧАЈЕВИ. 
 

-Tomislav Gluvic ( 1936), profesor iz Ripnja izteran iz radnog odnosa kao nepodoban, hapsen 

i zrtva fizickih nasrtaja,kao njegova supruga .I dalje je izlozen diskriminacijama i 

provokacijama u Ripnju. 

-Vladimir Safar (1950) sluzbenik iz Beograda proglasen za sumnjivu licnost i u vise navrata 

bio premlacen sa napomenom da drzi jezik za zubima, iseljen (deloziran) nezakonito iz 

njegovoog stana, izlozen pretnjama i provokacijama.Na njegove zalbe nije odgovoreno.Zali se 

da se njegova situacija nije promenila. 

-Lazar Dragin, penzioner iz Sarasote, Florida, SAD, nam se obratio nedavno zalbom na 

krsenja njegovoh prava pre nego sto je napustio zemlju 1969 godine kada je na nezakonit 

nacin i uz falisfikovanje cinjenica osudjen za nepocinjeno delo i proveo vise godina na robiji. 

Povrh svega mu je konfiskovana imovina i napravljena velika  materijlna steta. Uskoro cemo 

se o slucaju g. Dragina oglasiti specijalnim saopstenjem i drugim merama zastite. 

 

 
Лазар Драгин. 

.   

 

-Golub Bakic ( 1941) pravnik iz Beograda, jedan od osnivaca Pokreta za zastitu ljudskih 

prava, iz okoline Berana u  Crnoj Gori je vec dugi niz godina bio zrtva progona, bio je 

isterivan iz radnog odnosa, njegov brat  kapetan u  Jugoslovenskom recnom brodarstvu poznat 

po borbi protiv korupcije je pre petnaestak godina izgubio zivot u  saobracajnoj nesreci u 

sumnjivim okolnostima( prema Golubu Bakicu-politicki obracun). G.Bakic je bio nekoliko  

meseci u Centralnom zatvoru, isterivan iz radnog odnosa i proganjan na razne druge nacine. 

Njegov sin 18 godina je  pre 9 meseci zgazen na ulici i ubijen , Golub Bakic se zali da sudovi 

odbijaju da uzmu predmet kako treba u postupak  i da stite pocinioca i tvrdi da je na delu 

obracun sa njim. 
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-Ljiljana Pecanac (1950) publicista iz Beograda je se nedavno pod presijama povukla u 

manastir. 

-Slobodan Vasic (1950) bivsi bolnicar Psihijatrijske bolnica Laza Lazarevic u Padinskoj 

Skeli je se usprotivio zloupotrebama u ovoj bolnici, zbog cega je bio isteran iz radnog odnosa, 

lisen sredstava za zivot, izlagan progonima, zastrasivanjima, podsticanje  porodice, dece, 

blokada medicinske zastite.Ovaj vrsni strucnjak je bio prinudjen da napusti zemlju i sada zivi 

u Svedskoj.sa porodicom. 

--Bozo Djuric (1946) profesor iz Beograda, clan Pokreta za zastitu ljudskih prava, inace 

dosao iz Bosne pred raspad SFRJ,isteran iz radnog odnosa kao nepodoban, bez zaposlenja i 

stana, bez prihoda,izlozen progonima i fizickim nasrtajima. Prete mu neformalni centri moci 

zato sto je izbeglica.  

-Nada Jonovic ( 1935) clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava iz Beograda poreklom iz 

Istocne Srbije( Kladovo), je bila zrtva dugogodisnjih progona na radnom mestu i sire , sada 

ima sudski spor sa osobom koja je uzurpirala njenu imovinu, sud razvlaci i navija za 

prekrsioca. 

-Mila Pavlovic (1941) sluzbenica i clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava iz Beograda 

ima vrlo dugi staz progona, sada vodi maratonski sudski spor u vezi stana, sud rasteze. 

-Dragan Zdravkovic je aprila 2000 godini provalio u nase prostorije i opljackao nasu 

arhivu, dosada sud nije hteo da donese odluku da nam on vratui nasu skupocenu arhivu. 

D.Zdravkovic preti smrcu nasim celnicima . 

-nama se vise pojedinaca ui organizacija obratiklo zalbama da im neko blokira internet, 

telefon i faks, ukljucujuci i nasu organizaciju. 

-Milan Mladenovic ( 1951), knjizevnik iz Beograda, predsednik Konzervativne stranke i 

direktor Izdavacke kuce SFAIROS, je odlezao pre petnaestak godina godinu dana u zatvoru i 

prosao je kroz razne progone koji traju do danas,njemu je oduzeta njegova arhiva i kolekcija 

njegovh knjizevnih dela.Zatim je ponovo oduzeto njegovo stvaralstvo januara 2001 godine ( 

Pronadjen je nedavno provalnik). 

 

-  
Милан Младеновић. 
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-Nadezda Petrovic ( 1924) inzenjer u penziji iz Beograda je vec decenijama zrtva raznih 

progona od strane rezima, tesko je obolela.Uznemiravana od strane suseda kriminalaca koji su 

je maltretirali i ranije. 

-Saobracajke: nisu  samo Vuk Draskovic i njegovi saradnici  bli zrtve namestenih 

saobracajki,to se nedavno desilo i predsedniku Koalicije "Sumadija",predsedniku Napredne 

stranke dr. Branislavu Pavlovica i mnogima drugima, to se cesto desava i uobicajena je 

praksa.Npr. Dobroljub Vojinovic aktivista Pokreta za zastitu ljudskih prava je nedavno oboren 

automobilom na ulici ,uz pretnje pre toga, pocinioc nije pronadjen, njemu i dalje prete,oboren 

je nas aktivsita Aleksandar Alempijevic(1943) uz pretnje da ce biti ubijen. Pojedini nasi 

clanovi su imali sumnjive saobracajke i bili izlozeni pretnjama da ce im se to desiti. 

-Miodrag Djordjevic, bio kandidat za poslanika nase organizacije, iz sela Stanjinac kod 

Knjazevca je u poslednje vreme nekoliko puta opljackan, odneta letina, secena suma, 

pokradena stoka, provaljeno u kucu, ruse mu kucu, napadju na zdravlje, prete mu ubistvom 

"zato sto je opozicija", sudovi i policija odbijaju da ga uzmu u zastitu.Njemu svakodnevno  

prete i on nas stalno zove i trazi zastitu. 

-Miodrag Dimitrijevic iz okoline Petrovca na Mlavi bio nas kandidat za poslanika na 

izborima, zbog cega je izlozen progonima, bio je napadnut dok je vozio kola i ranjen u grudi 

iz vatrenog oruzja, umesto da mu pruze zastitu  lekari su ga mucili u bolnici,  bio je vise puta 

fizicki zlostavljan od strane organa vlasti, onemogucen je da se zaposli, zali se da sada nema 

nekih promena, da sudovi odbijaju da postupe po njegovim podnescima. 

-Olivera Bosnjak pravnica iz Beograda nas aktivista i kandidat za poslanika je boravila 

godinu dana u Centralnom zatvoru gde je bila poslata na montiranom sudskom procesu za 

nepocinjeno delo.Zali se da sudovi dobijajau da rese njene podneske. 

- profesor  Mirko Jelic iz Beograda  nas aktivista je u vise navrata tesko pretucen na 

javnim mestima, receno mu je "da drzi jezik za zubima" .Izlozen i dalje pretnjama.. 

-Vuka Djermanovic, predsednica Srpskog poljooprivrednog drustva i nasa saradnica je 

delozirana iz njenog stambenog prostora bez zastite policije i sudova, izlozena je 

pretnjama.Sudovi odbijaju da joj rese podneske. 

-Miladin Salovic, iz Beograda bivsi jugoslovenski konzul u Portugaliji je isteran iz 

sluzbe zbog kritike korupcije i sada je fizicki radnik i izlozen progonima i dalje, sud odbija 

da uzme u razmatranje njegov podnesak. 

-Zivojin Zivkovic ( 1949).Nama je poznato da su u zatvorima ostali pojedini  nevini ljudi, 

da nisu pomilovani, kao npr. Zivojin Zivkovic iz Ogladjenovca kod  Valjeva koji je osudjen 

na vremensku kaznu zatvora, iako je bio na lecenju u PB Centralnog zatvora u Beogradu 

kao"dusevno neuracunljiva osoba".Z.Zivkovic je bio zrtva verskih progona, nalazi se u 

zatvoru za nepocinjeno delo, i povrh svega je  zvanicno dusevno neuracunljiv. Dusevno 

neuracunljiva osoba za koju stoji u sudskim dokumentima da je bolesna od  paranoidne 

sizofrenije ne moze biti u zatvoru.(Otpusten je ali je bio nepotrebno u zatvoru). 

-Aleksandra Pesic iz Beograda je dala Stevi Miljusu 8.000 DM za sta ima svedoke i  dokaze, 

da joj obezbedi vizu za odlazak u  Kanadu, koji je uzeo novac i odbija da vrati a vize nije 

obezbedio. S.Miljus je prevario vrlo veliki broj gradjana na slican nacin, i jos nije osudjen. 

A.Pesic je bila u vise navrata poslednjih godina zrtva otimacina i provalnih kradja, jos nije 

sudski obestecena. i sudovi odbijaju da donesu zakonitu odluku i stite kriminalce. 

-Filip David, jedan od otpustenih nepodobnih novinara koji je kao takav sa vecom grupom 

novinara i zaposlenih RTVS isteran  iz radnog odnosa 1993 godine, je zajedno sa svima 

ostecenima podneo zahtev sudu da budu vraceni u radni odnos. Ponovno rociste je odrzano u 

Prvom opstinskom sudu u Beogradu februara, ali bez pravicnog resenja, te Filip David 

protestvuje i tvrdi  da nije doslo do promena  u sudstvu. 

-Ljiljana Sivcevic, operska pevacica iz Beograda se zali na sporost i neagilnost Opstine 
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Savski venac u resavanju njenog  podneska u vezi uzurpiranja njenih prava u zgradi gde 

stanuje. 

-Adam Petrak iz Beograda ne moze da dobije njegovu penziju jer jednostavno Postanska 

stedionica odbija da mu da.  U oba slucaja sud nije preduzeo adekvatne mere. 

 -400 penzionera ICN.AD Galenika je otislo prevremeno u penziju 1996 godine jer im je 

obecano da cе dobijati 100 DEM dozivotno. ICN nije ispunila svoje obecanje. Grupa 

prevaranata je zloupotrebila g.M.Panica i poslala  penziju najstrucnije kadrove.G.Panic i AD 

Galemnika treba ovu nepravdu da isprave. 

-Zvezdan Milivojevic (1950) iz Lazarevca predstavnik ISIL-a San Francisco, SAD i nase 

organizacije je nedavno u dva navrata  bio nasilno smseten po kazni u P.B.Laza Lazarevic gde 

je bio mucen neindiciranom farmaceutskim tretmanom. 

-Zaklina Mancic nastavni kadar iz Nisa je zrtva diskriminacije na radnom mestu, smenjena je 

na  losije radno mesto, i  smanjena joj je plata. Sud je nije zastitio. 

-Zoran Stankovic (1938) sluzbenik iz Beograda , clan Pokreta za zastitu  ljudskih prava je 

pokusao nedavno samospaljivanje u  svome stanu na  Novom Beogradu Zoran Stankovic je 

zrtva progona koja traju vec dugi niz godina , zbog njegovog  porodicnog porekla i zato sto je 

obelezen u tajnim arhivama kao"zatrovan neprijatelj".Isteran je iz radnog odnosa, cesto 

privodjen, bio je u vise navrata zrtva politickih obracuna, drzan u zatvorima i specijalnim 

ustanovama, proganjan od sudova..Vec je pokusavao samospaljivanje. 

-Milisav Zivanovic ( 1911-2001)penzioner iz Panceva, jedan od osnivaca Pokreta za zastitu 

ljudskih prava je proveo od 1977 do 1986 godine u zatvoru zbog  verbalnog delikta i ima 

status "zatvorenik savesti"AI, London. Po izlasku iz  zatvora je bio proglasen da je umro i nije 

mogao da se useli u svoj stan, bio zrtva diskriminacije sve do svoje smrti 2001 godine. 

- Aleksandar Vlaski ( 1938-2000) ekonomista iz Beograda i jedan od osnivaca Pokreta je 

nedavno preminuo, prema  recima  njegove sestre u vrlo sumnjivim okolnostima, lekari su 

odbili da obave preglede i da mu daju potrebnu podrsku, i na kraju da  obave obdukciju. 

A.Vlaski je isteran iz radnog odnosa iz preduzeca Jugoagent 1984 godine  kao"nepodoban", 

bio je zrtva fizickih napada na javnim mestima i policijskih zlostavljanja, sto je sve trajalo do 

njegove nerazjasnjene smrti. Bio je od 1984 godine bez posla i prihoda i u pravom  smislu 

reci je gladovao. Za celo  ovo vreme je bioaktivan u nasoj organizaciji. Njegova sestra 

zahteva obdukciju i optuzuje poredak za ubistvo. 

- Draginja Urosevic, pesnikinja je zrtva progona jer je bila udata za bliskog srodnika 

Ivana Stambolica. zbog koga je i ona pala u nemilost, bila vise puta po kazni u ludnici, stan 

provaljivan, itd. 

-Ljubodrag Stevcic (1934) penzioner iz Nisa,je 1980 godine proglasen za politicki 

nepodobnog, samo zato sto se zalagao za pravdu i postovanje zakona.Od tada vodi sudski 

spor sa svojom bivsom firmom"Stevan Sremac"iz Nisa u vezi nezakonitog otkaza. Kada je 

bio kazao za sud da je "pristrasan"bio je optuzen za uvredu suda, i podvrgnut visegodisnjem 

sudskom maltretiranju.Vlasti su pokusale da njegov spor predstave kao delo dusevno 

poremecenog coveka, i bio je slat na sudske psihijatrijske ekspertize sa predlogom da bude na 

vise godina smesten u specijalnu psihijatrijsku ustanovu. Mi smo uspeli da ga odbranimo. 

Progoni traju i dalje,Stevcic je tesko organski oboleo, i krajnje siromasan covek ,rasturena 

porodica, zavadjanje porodice. 

-Radisa Djordjevic (1940),radnik iz Zabrezdja kod Gornjeg Milanovca, poznati borac za 

ljudskaprava iz toga dela Srbije, je vec godinama zrtva uznemiravanja i progona, na njega su 

nahuskavali lokalne siledzije, koje  su ga u vise navrata povedile, tuzio ih je sudu i 

policiji, ostao je bez ikakve zastite. Optuzio je javno sud da ga ne stiti, zbog cega je  sud 

protiv njega podneo tuzbu za"klevetu".za sta je bio  osudjen. I dalje je izlozen svakodnevnim 

uznemiravanjima i teroru. Rasturanje porodice, podsticanje dece protiv roditelja. 

-Nikola Poznic zemljoradnik iz Banatskog Plandista, poznati borac za ljudska prava koji je 
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bio optuzen kao i mnoge od ovih osoba za"srpski nacionalizam",ciji je sin izgubio zivot u 

Centralnom zatvoru u nejasnim okolnostima gde je bio kao politicki zatvorenik. Cela porodica 

jeizlozena opasnim progonima, raspada, se nestaje,. 

-Radmila Petrovic (1954) sluzbenica iz Novog Sada, otac joj bio komandir milicije koji se 

usprotivio kursu korupcije i bezakonja, i izlozen progonima, sto je i ona dozivela. Pod 

pritiscima, bez sredstava za zivot, zaposlenja, maltretirana od vlasti ,iznurena, izolovana i 

kompromitovana  

-Aleksandar Glisic iz Jagodine je optuzio vlasti za ubistvo sina, juna 1986 godine, odkada 

traje njegova borba, i progoni vlasti koje pokusavaju  da ga ucutkaju. 

-Dimitrije Jeftic ( 1932) zemljoradnik iz sela Dankovici kod Kursumlije, je bio zrtva 

verbalnog delikta, sudskih progona zbog javne kritike zvanicne politike,sto traje do danas, 

cela porodica strada. 

-Milan Zivkovic ( 1935) penzioner iz Arandjelovca, vec godinama zrtva progona( bacena 

bomba na kucu, tuzen i osudjivan od sudova zbog kritike, rasturena porodica, progoni dece) 

 -Radivoje Panic (1958)pravoslavni svestenik sada negde na Kosovu, porodica je izbegla u 

Beograd, majka Ljubica Panic Radovanov je u Novom Sadu.Panici i Radovanovi koji sada 

zive u Vojvodini nam se zale na svakodnevna uznemiravanja i progone. Radivoje je pred 

progonima otisao na Kosovo da sluzi svome narodu gde je bio proganjan od rezima i 

pojedinih alabanskih ekstremista. 

 

 
Радивоје Панић 

 

-Ljiljana Ignjatovic ( 1948-2000) pokojna, ekonomista, iz Beograda, poreklom iz Pirota, 

clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava, isterana iz sluzbe ( Ministartstva ) 1989 godine kao 

"politicki nepodobna" ( zato sto se nije slagala sa kursom koji je bilo uzelo drustvo), potice 

iz porodice komunista istinskih revolucionara koji su zbog toga pali u nemilost, ukljucujuci  

njenog oca. Bila je ostavljena bez zaposlenja, stana, prihoda, maltretirana od organa policije, 

socijalnih centara, zivela je godinama u neizvesnosti i strahu. Bila joj je uskracena adekvatna 

medicinska nega, njena rodbina se zalila na  nesavestan rad lekara.Obolela je od raka i posle 

neadekvatne nege ,bez lekova, pod pritiscima iak je bila tesko  bolesna, umrla nedavno. 

-Sladjana Ingnjatovic  ( 1950) sluzbenica, setsra pokojne Ljiljane, izlozena slicnim 

progonima kao i njena sestra. 

 

 
 

-Mirko Petrovic, penzioner iz Beograda, nezakonita lisavanja slobode,  fizicki obracuni 
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-Milenko Ribic ( 1940) politikolog iz Osijeka , osnivac Pokreta za  ujedinjenje Srbije i 

Crne Gore, i jedan od osnivaca  Pokreta  za zastitu  ljudskih prava, sada nastanjen u 

Erdviku(Srem, kod Sremske Mitrovice), je jos u prethodnoj SFRJ  pre petnaestak godina bio 

osudjen na 1 godinu zatvora zbog verbalnog delikta( bio je osudjen "za srpski  nacionalizam") 

i proveo je godinu dana u zatvoru u Staroj Gradiski.Kada se vratio iz zatvora mu je oduzet 

nezakonito  stan, i bio je podvrgnut teroru.Posle raspada SFRJ 1992 godine dosao kod rodbine 

u Erdevik .I sada je bez stana,  prihoda,izlozen podozrenjima i blokadama( Mi poznajemo vise 

osoba koje su bile u zatvorima kao"srpski nacionalisti" i danas su i dalje  proganjani). 

-Janos Vibok koji je proveo dug niz godina u Psihijatrijskoj bolnici  Centralnog zatvora u 

Beogradu je ukoliko je ziv u  Psihijatrijskoj bolnici  Kovin, zrtva teskih politickih progona, 

njegov otac Jozef Vibok je umro u  sumnjivim okolnostima.Izgubili  smo kontakt sa 

njegovom majkom Lujzom Vibok. 

-Nedeljko Grozdanovic (1933) iz Panceva i clan naseg Pokreta je zrtva progona  vec 

decenijama i bio je u zatvoru (verbalni  delikt, )isterivan iz radnog   odnosa, oduzimana mu 

nezakonito imovina, oboren je automobilom i tesko  povredjen u vrlo sumnjivim okolnostima, 

on je za to optuzio poredak. 

-ing Raja Maksimovic poznati  naucni radnik i clan nase organizacije,  je  predmet pokusaja 

izbacivanja iz sopstevnog stana   izlozen je svakodnevnim  zastrasivanjima gangova koji zele 

da mu uzmu stan. 

-Ljubodrag Rankovic, predsednik naseg MO"Smederevska Palanka" je deloziran na nezakonit 

nacin iz njegove kuce, (umro nedavno). 

-sociolog Mladen Teofilovic clan nase organizacije je zbog toga isteran na  nezakoinit 

nacin iz radnog odnosa, 

-Ruza Milic prosvetni radnik sa Kosova se zalila da je bila diskriminisana na Kosovu 

nezasticene i da je dosla u Beograd gde je  i dalje zrtva diskriminacije. 

-Mirko Cuk(1935-2001) iz Vucitrna sa Kosova, bio ilzozen progonima, kao"izbeglica sa 

Kosova". 

-masovno umiri izneglice zi Bosne i sa Kosova, Krajine, " da nestanu zauvek da ne mogu da 

se tamo  vrate"  

-Teodora Stojanovic profesor iz Beograda isterana iz skole kao "nepodobna" ,privodjena,  

sudjena i osudjivana,zbog  verbalnog delikta, maltretirana, tesko obolela,(zali se  da ne sme 

da ide u bolnicu zbog rezimskih lekara) imala saobracajku. 

-Novica Trickovic se obratio zalbom u vezi nejasnih okonosti u kojima je  njegov sin 

izguibio zivot u vojsci pre nekoliko  godina, zbog cega je zrtva zastrasivanaj i sudovi 

odbijaju da postupe po zakonu. 

-Veselin Trumbic iz Bajine Baste se bio obratio Pokertu zalbom da je soudjen  na kaznu 

zatvora za nepocinjeno delo zbog  svoga nekonformizma, sada je izlozen  maltretiranjima 

-Misa Tomic ( 1939-1990) Natasa Tomic ( 1932- 1987) deca profesora Boska  Tomica kuma 

Gavrila Principa i sekretara  Mlade Bosne u Tuzli   , Misa Tomic je bio jedan od  osnivaca 

Pokreta za zastitu ljudskih prava, kao dete je premlacen i postao  invalid, Natasa je  prosla 

kroz ludnice, umrli su u nejasnim okolnostima. Na delu progon tzv. "srpskih nacionalista" 

-Stojan Dunjic radnik iz Pozarevca zrtva drzavnog terora i centra za  socijalni rad u 

Pozarevcu, privodjenja, fizicki obracunim, bez prihoda, optuzen da je opozicija 

-Aleksandar Karagic ( 1952-1989) profesor iz Beograda, poznati borac za  ljudska pfrava koji 

je bio proganjan poginuo u  krajnje sumnjivoj saobracajnoj nesreci. 

- Dusan Stefanovic ( 1936-1998) tehnicar zaploslen u RTS i opozicionar,  prosao kroz razne 

progone, umro od raka. 

 

 

-2002.godina. Javnom tuziocu 
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Beograd 

 

KRIVICNA PRIJAVA 

 

Podnosilac prijave: Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

 

 
 

Protiv: 

 

1.Poste 11070 Beograd sto nije isporucila pismo br.3366 od 20.11.1985 godine koje poslao 

podnosilac prijave na adresu:Marie Claude Dock, Unesco, Paris, place de Fontenoy 75700 

Paris 

 

Dokaz: Potraznica kod Poste 11102 Beogra 3 od 7.1.1986 godine 

 

2.Poste 11102 Beograd sto nije isporucila pismo broj 14772 od 17.2.1993 godine na adresu 

Djordje Djordjevic, Supljickeva 28, Beograd 

 

DOKAZ: Potraznica broj 94 ,kod Poste 11102 Beograd 3 od 5.3.1993 godine 

 

3.Poste 11125 Beograd koja nije urucila pismo od 6.7.1992 godine br.349/6 koje je poslao 

podnosilac prijave za Teofila Milosevica ,Trepcaninova 4/2 ,Svetozarevo, Potraznica broj 304 

poste Poste 11102 Bgd  

 

DOKAZ: Pomenuta Potraznica 

 

4.Poste 11102 Beograd koja nije urucila pismo  br.408 koje je podnosilac prijave poslao na 

adresu Unesco, paris 4.7.1986 godine 

 

DOKAZ: Potraznica 
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5.Okruznog javnog tuzioca  Beograd kojem je podnosilac prijave podneo krivicnu prijavu 

dana 4.12.1989 godine u vezi smetnji uupotrebi telefona i zaplene prepiske 

 

DOKAZ: Krivicna prijave okruznom javnom tuzilastvu od 4.12.1989 godine  

 

6.Sekretara RSUP-a Beograd kome je se podnosilac prijave obratio 21.8.1989 godine zalbom 

na nezakonito isljucivanje telefona 

 

DOKAZ: Dopis Sekretaru RSUP-a od 21.8.1989 godine 

 

7.Republickog javnog tuzioca ,Beograd,  kome se podnosilac prijave obratio 4.4.1990 godine 

prituzbom na smetnje u upotrebi telefona i prepiske 

 

DOKAZ: Pomenuti dopis republickom javcnom tuziocu 

 

8.protiv NN pocinilaca SDB zbog oduzimanja prepiske,blokade upotrebe teelfona i zaplene 

prepiske kome se obratio  1989 g 

 

DOKAZ: KRIVICNA PRIJAVA 

 

9.Treceg opstinskog javnog tuzilastva kome se obratio u vezi zaplene posiljke  sa primercima 

lista LJUDSKA PRAVA od strane Poste 11200 i protiv Poste 11200  

 

DOKAZ: KRIVICNA PRIJAVA od 28.8.1991 godine i Krivicna prijava protiv poste 11200  

 

10.protiv Direkcije PTT Srbija, SRJ kojima je podnosilac prijave uputio maja 1993 godine 

BELU KNJIGU o zapleni prepiske i smenjama u telfoniranju  

 

DOKAZ;Bela knjiga o smetnjama u telefoniranju i prepisci od maja 1993 godine 

 

11. protiv NN saradnika SDB zbog smetnji u upotrebi telefona i xzaplene prepiske, kvara 

pisace masine od 4.7.1989 

 

DOKAZ: Krivicna prijava od 4.7.1989 godine 

 

12. Okruznog javnog tuzioca zbog neodgovaranja i nepreduizimanje mera povodom Krivicne 

prijave 
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DOKAZ: Krivicna prijava  

 

13.protiv PTT Srbija i drzavnih nadleznih organa koje je podnosilac prijave obavestio 

30.8.1996 godine o smetnjama u upotrebi telefona i faksa 

 

DOKAZ: dopis pod nazivom PTT BLOKADA NASE STRANKE od 30.8.1996 godine 

 

14.Protiv EPS, JPElektrodistribucije zbog iskljucenna faze gde je PC; Drugog opstinskog 

suda u Beogradu zbog neodgovaranja na Krivicnu prijavu od 13.3.2000 g; 

 

DOKAZ: Tuzba za ometanje poseda od 22.6.1998 godine;Dokaz:Krivicna prijava od 

13.3.2000 g; Tuzba za ometanje poseda Petom opstinskom sudu od 23.6.1998 

 

15.Protiv Telekoma, Srbija zbog odbijanja da ustanovi identitet osobe koja cesto preti 

telefonom 

 

DOKAZ: dopis Telekoma, Srbija od 12.10.2001 g br. 03-8458/2/01 

 

16. Protiv MUP-a Srbije  sto odbija da spreci one saradnike MUP-a koji podnosiocu prijave 

smetaju u radu sa PC, Internetom, faksom  telefonom 

 

DOKAZ: Dopisi MUP-a Srbije od 21.12.2001 godine , od 26.10.2001 god, 

 

17.protiv Odeljenja UP Rakovica koji su odbili da sprece pocinioce koji smetaju u radu sa 

internetom , telefonom i faksom;Drugog opstinskog javnog tuzilastva sto je odbilo da postupi 

po zakonu u vezi krivicne prijave povodom smetnji na ovome planu 

 

DOKAZ:Krivicna prijava OUP Rakovica od 15.2.2001 god; Odgovor Drugog opstinskog 

javnog tuzilastva od 21.3.2001 godine; Vladi Srbije-Ministru telekomunikacija-Srbije, 

Jugoslavije, telekomu Srbija od 225.10.2001 godine 

 

18.Prvog opstinskog suda u Beogradu zbog neuzimanja u postupak podnesaka u vezi 

pravljenja smetnji 

 

DOKAZ: Privatna krivicna tuzba od 8.1.2002 godine 

 

19.protiv izbornih komisija i drzavnih organa jer su na svim izborima na kojima sm 

ucestvovali od 1990 do 1996 godine zaplenjivali nasa pisma sa izbornom dokumentacijom 

 

                                                      OBRAZLOZENJE 
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Vec skoro 30 godina organi poste i policije, drzavni organi, podnosiocu prijave prave smetnje 

u upotrebi telefona, faksa , zaplenjuju prepisku i poslednjih nekoliko godina prave smetnje u 

upotrebi PC i interneta. 

 

Ove smetnje su permanentne, intenzivne i oznacavaju istinsku telekomunikacionu blokadu. 

 

Cime su pocinili krivicna dela: cl. 60, cl.66; cl.70;cl.72; cl.165;cl.173; 

cl.175;cl.176;cl.225;cl.243; 

 

Podnosilac zahteva od suda da sprovede istragu, utvrdi navedena krivicna dela i kazni 

pocinioce u skladu sa KZS. Istovremeno, trazi obestecenje ciji cu vid i vrednost naknadno po 

zavrsenom istraznom postupku-krivicnom istaci. 

 

Podnosilac zahteva istice da se Pokret za zastitu ljudskih prava ne zalaze za revansizme nego 

za objektivnu procenu stvarnosti i cinjenica, i poziva na trezvenost , pomirenje, prastanje, 

pokajanje i osvescivanje, rehabilitaciju zrtava prethodnog rezima, i njihovo obestecenje u 

granicama mogucnosti. Svestan je da su funkcioneri koji su krsili tudja prava i progonili 

gradjane cesto bili ubedjeni da su u pravu, da postupaju po pravu i zakonu, i da tako cineci se 

obracunavaju sa neprijateljima nacije i drzave. Sada je vreme da uvide da su gresili, i treba da 

se osveste, pokaju i izvine svojim zrtvama.  

 

Onima  koji se pokaju i osveste, i ograde od svojih ranijih destruktivnih i losih postupaka, 

objasne podonosiocu zahteva zasto su to cinili, i zamole ga  iskreno za oprostaj, i ponude mu 

obestecenje u granicama njihovih mogucnosti, podnosilac prijave ce izaci u potpunosti u 

susret i nudi vansudsko poravnanje. 

 

Podnosliac prijave predocava na mogucnost manipulacije i zloupotrebe ove Krivicne prijave 

da se stvaraju nove lose procene i politicke tenzije i zavade.Jer postoje snage u zemlji koje to 

zele da urade.  

 

To njemu nije cilj, nego da se dodje do objektivnih nalaza i najboljih resenja za sve upletene 

strane. 

 

Ujedno ukazuje da pojedini centri moci nastavljaju da uskracuje njegova prava, njegovih 

srodnika, i mnogih drugih gradjana. Dragan Zdravkovic je usao nasilno u prostoriju Pokreta 

aprila 2000 godina i sve zaplenio, ukljucujuci i rukopise 20 njegovih neobjavljenih knjiga, 

Prvi opstinski sud i Cetvrti opstinski sud i MUP stite pocinioca koji jos nije vratio njegovu 

imovinu. Podnosilac prijave je uskjracivan u pravima na upotrebu telefona, interneta, faksa, 

izlozen je pretnjama smrcu preko telefona, nasrtajima na javnim mestima, njegov sin koji zivi 

sa majkom je opljackan i provaljeno u stan, MUP i Cetvrti opstsinki sud stite pocinioca Stevu 

Miljusa koji im preti ubistvom. 

 

Ovakvi produzeni postupci represije pokazuju da oni koji su progonili podnosioca prijave u 

prethodnom periodu se nisu osvestili niti pokajali, i da nastavljaju da krse prava pocinioca. 

Zato on podnosi ove krivicne prijave protiv njih i ucinice sve da budu privedeni pravdi, posto 

nastavljaju ono sto su cinili i ranije.  

 

 

u Beogradu                                                   Tomislav Krsmanovic 
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Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

-2002.година.TELEKOM  SRBIJA NASTAVLJA  DA  PLJACKA  GRADJANE  

SRBIJE 

 

Telekom Srbija nastavlja iz meseca u mesec da plajcka gradjane Srbije isporucujuci im 

netacne i preuvelicane racune za telefon. Navodimo od mnogih zalbi slucaj Aleksandre Pesic 

koja je imala u proseku nekoliko stotina dinara mesecnog racuna za telefon, poslednja dva 

meseca je bilo 9.000 i 25.000 dinara bez da su obavljani bilo kakvi telefonski razgovori koji 

mogu uvecati racun za telefon. 

 

Sada stizu racuni za telefon za prosli mesec, gradjani ih cekaju sa strahom i velikim stresom, 

ne znaju kakav iznos mogu dobiti. Zalbe ne pomazu, jos moraju da plate kamate. I opet 

uvecan racun cesto. 

 

Nasa zemlja je primer hajducije u Evropi. Gradjane pljackaju nekaznjeno ne samo  primitivni 

kriminalci nego i drzavna telefonska kompanija. Koja je povrh svega i italijanska i grcka. 

Nejasno je kako se ove evropske zemlje zalazu za unapredjenje postovanja zakona  nasoj 

zemlji, kada dozvoljavaju da se ovde pljackaju drsko i sistematski mnogi gradjani nase 

zemlje.Cime umesto da ohrabre postovanje zakona ohrabruju lopove i kriminalce. 

 

Zahtevamo da se osnuje drzavna komisija koja ce ispitati poslovanje nadleznih sluzbi 

Telekoma Srbija. zahtrevamo zastitu gradjana  njihovih dzepova od lopova iz Telekoma 

Srbija. 

 

-Medjunarodna konferencija o tajnim dosijeima.  

 

Na jucerasnoj medjunarodnoj konferenciji o otvaranju tajnih dosijea su pored stranih gostiju 

koji su pozdravili i dobro ocenili ovu inicijativu govorili u slicnom tonu i predstavnici MUP-

a. Ali su pojedinci koji su videli svoje dosijee izneli i neke zamerke. 

 

Predocavamo da je navodno otvaranje tajnih doisjea providna i naivna , stetna i 

kontraproduktivna operacija koja je imala za cilj da stvori utisak demokratizacije i 

oslobadjanje zloupotreba iz proslosti. Tj da stvore utisak da se otvara nova stranica istorije i 

da pocinje demokratija. 

 

Pre svega zloupotrebe se nastavljaju. Vrlo veliki broj gradjana se i dalje zali da je izlozen  

nezakonitim postupcima i podozrenjima. Sto je jasan demanti tvrdnji MUP-a i zvanicnika da 

vise nema zloupotreba. Posto one i dalje postoje , jasno je da je navodno raskrscavanje sa 

prosloscu cista laz i prevara . 

 

Samo je vrlo mali broj gradjana koji imaju svoje dosijee iste video. Iz razloga sto im je to bilo 

onemoguceno lukavom manipulacijom klonirane lisice. Pre svega informacija je bila 

nedovoljna, broj telefona na koje se trebalo javiti je bio vrlo mali, nasim ljudima je npr. 

trebalo dve tri nedelje da zvone na telefon koji je bio zauzet da bi dobili najzad vezu. Mnogi 

nasi poznanici su nam kazali da su odustali jer nisu mogli dobiti vezu.Nacin na koji je bio 

prikazan ovaj postupak u javnosti je ogromnu vecinu oni koji su hteli da vide svoje dosijee 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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strasno  preplasio jer je bilo receno da dosijee imaju samo oni koji su spadali u kategorije tzv. 

opasnih drzavnih neprijatelja. Iz straha nisu ni hteli da se jave na telefone. 

 

Na kraju oni koji su se javili i koji su bili zrtve decenijskih progona cesto su odbijeni recima 

da nemaju dosijee. A kako i ko, na osnovu cega ih je progonio i njihove srodnike? Na kraju je 

navedena brojka onih koji su videli svoj dosijee koja je beznacajna u odnosu na broj stvarnih 

posednika dosijea. iz doba SFRJ postoje izjave zvanicnika MUP-a da je na stotine hiljada 

gradjana imalo svoje dosijee. A zna se da je jos mnogo vise bilo evidentirano na razne nacine. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava se ne zalaze za osvete i hajke na one koji su progonili milione 

nevinh gradjana. Dakle cinili su krivicna dela. Ali je nase stanoviste da  ono sto je cinjeno 

treba obznaniti i osuditi, i prekinuti zauvek takve zloupotrebe, zrtve rehabilitovati i obestetiti 

ih u granicama mogucnosti.  

 

Razumemo strah bivsih funkcionera od odgovornosti.Svesni smo dobro da su ogromna vecina 

funkcionera koji su krsili tudja prava i progonili gradjane to cinili misleci da se tako 

obracunavaju sa sumnjivim licnostima i neprijateljima drzave i nacije. Valjda vide da su bili u 

zabludi i da su gresili. I treba da se ograde od toga i osveste, pokaju, da dozive katarzu. Ali je 

tuzna cinjenica da ima jos uvek mnogo onih koji su krsili tudja prava i zele to da nastave i 

dalje, umesto da se pokaju oni nastavljaju ranije zloupotrebe. 

 

Ovakva manipulacija sa tajnim dosijeima nece popraviti stvari, nece ocistitit necije savesti, 

niti ce ukinuti bezakonje, nego ce naprotiv ohrabriti pocinioce koji ce misliti da su prevarili 

jos jednom i da mogu da nastave po starom. Ujedno ce gradjani biti obeshrabreni  gurani u 

beznadje i apatiju da nikad nece moci ostvariti njihova prava. 

 

Zalazemo se za raskidanje sa prosloscu, prastanje, pomirenje i slogu. Ali ovakav postupak 

nece voditi u tome pravcu, nego  nasuprot tome ce ohrabrivati nove zloupotrebe. Zato 

zahtevamo da se propusti isprave. 

 

-Hedonizacija i Srbi. 

 

Srbi su zapali u sadasnju krizu pre svega zbog lose demografske plolitike.Razlozi krize su 

vrlo brojni, slozeni, duboki i isprepleteni. Ali je cinjenica da smo zasada izgubiloi Kosovo pre 

svega jer su Albanci sprovodili agresivnu stopu nataliteta. A Srbi su bili gurani u raspad 

porodica, kic, pornografiju, hedonizam na pogresan nacin,  sto je rezultiralo, kao i zbog 

siromastva, i drugih razloga , drasticnim padom stope nataliteta. 

 

Druge nacije su postale brojnije, Albanci na Kosovu, Muslimani u Bosni i Hercegovini. 

 

Srbi danas zele da budu moderni, da budu u trendu, da uzivaju u ljubavi, seksu, da budu 

oslobodjeni, emancipovani. Njima se sve servira iz ove oblasti, homeskusalnost pa sve do 

incesta. Incesta u Srbiji ima, a  

predispozicija za to je moze se slobodno reci rasirena. 

 

Kako ce takva nacija, koja je povrh svega umorna i bolesna, da obezbedi potomke? 

 

Srbi ne shvataju igru. Da im se pod maskom hedonizma nudi omca. 
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Protivimo se konzervativnim shvatanjima, mi smo za feminizam i prava zena koja se ovde 

drasticnoi krse.Ali smo za objektivno procenjivanje stvarnosti. 

 

Sadasnjim navodnim seksualnim slobodama su upravo najvise pogodjene zene. Vlada 

nezaposlenost, siromastvo, zene koje nemaju svoj posao. stan, egzistenciju, podlogu, pravnu i 

drugu zastitu, u tzv eri liberalizacije seksualnih odnosa ce samo postati jos  vise bespomocni 

predm,et u rukama poslodavaca, vlasti, bogatih i uticajnih. One su danas vise nego li ikad 

obespravljene i zlostavljane.  

 

To je put u raspad porodice i dalji pad nataliteta. A to znaci dalje slabljenje drzave. 

 

Klonirana lisica zeli da nas zavadja sa zapadnim vladarima sveta. 

 

Nas zele da podstaknu da kritikujemo neke negativne trendove i postupke prema nasem 

narodu, da nas tako predstave kao kriticare Zapada, kao smetnju zapadnim strategijama, da 

nas tako ocrne u ocima Zapada, liese njegove podrske. A da tako sebe valorizuju i da oni 

jedini budu ovde partneri. 

 

Raskrinkavamo ovakvu strategiju ovih lokalnih krugova i njihovih satrapa iz bliskog geo-

politickog okruzenja,  i izjavljujemo da ona nece uspeti. Pobeda DOS-a je jasno pokazala da 

Zapad pocinje da podrzava pragmaticare iz redova DOS-a na stetu ekstremista iz SPS-a, JUL-

a i SRS-a. Jasno je da je to siri proces i da zapadni eksperti procenjuju da ce ovde imati vise 

koristi od eksperata i pragmaticara nego li od dosadasnjih oslonaca koji su njihova susta 

suprotnost.  

 

Nasi celnici su dobili brojna priznanju iz organizacija i  ustanova zi zapadne hemisfere. 

Najavljena su i druga vrlo znacajna priznanja o cemu cemo obavestiti javnost. 

 

Pozivamo one koji pokusavaju da nas lazno predstave da se toga sterilnog posla okanu. I da 

prestanu da nas uznemiravaju. 

 

-Opstrukcije prema dijaspori. 

 

I nova vlast opstruira investicije, povratak i izbore za dijasporu. Ranije je to bilo obrazlagano 

ideoloskim razlozima.Sada navodnim strahom lokalnih elita da dijaspoar ukoliko ovde ulozi i 

dodje, posto je bogatija i obrazovanija, ne zgrabi komande i ekonomiju u svoje ruke. Zbog 

toga nema pristupa dijaspori i dalje. 

 

Srbe varaju i dalje. To je samo varka, glavni cilj je da se spreci preporod zemlje koji bi 

dijaspora mogla izazvati. Nekome ocigledno smeta napredak zemlje.Jer bi dijaspora mogla 

napraviti spektakularan ekonomski i svaki drugui preporod. 

 

SRJ ce sledecih nekoliko godina biti zemlja sa najvecom stopom investicija i rasta. 

 

Strani investitori izjavljuju da ce SRJ sledecih nekoliko godina biti zemlja sa najvecom 

stopom investicija i ekonomskog rasta. 

 

Divno, kad to ne bi imalo svoju drugu pozadinu. 
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Novac ce dobiti ne oni koji to zasluzuju, nego pojedini koji su kriminalizovani elementi, cime 

ce biti opet sprovedena nakaradna i stetocinska kadrovska politika. I dalje nazadovanje 

zemlje.  

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 29.9.2002 godine 

 

Izvestaj o danasnjim izborima za predsednika Srbije. 

 

Prema beogradskim medijima  CESID-u,Galup International  na danasnje izbore za 

predsednika Srbije na kojima je ucestvovalo 11 kandidata je izaslo  oko 55% 

biraca, 

 

Evo preliminarnih pribliznih rezultata: Vojislav Kostunica- 31%, Miroljub 

Labus-26%, Vojislav Seselj-23%, svi ostali kandidati siu dobili daleko manji broj 

glasova. 

 

Noc je duga i treba brojati glasove, ali prema prognozama ovaj trend ce se 

nastaviti i dalje. Ocekuje se pobeda V.Kostunice, i moguc drugi krug. 

 

 
 

Biracko telo se podelilo u tri tabora: oko V.Kostunice, M.Labusa i stranke bivseg 

rezima.Iznenadjuje veliki broj glasova V.Seselja. On je dobio najvise glasova na 

jugu Srbije, na Kosovu, i granicnim delovima Srbije prema RS. i Kosovu. 

 

Ukoliko dodje do drugog kruga i pobede V.Kostunica u prvom krugu, onda je njegova 

pobeda skoro sigurna jer ce se za njega opredeliti  pristalice V.Seselja i ostalih 

stranaka . 

 

Danas je bilo hladno vreme,  sto je uticalo na izbore. Mnogi su izgubili veru i 

zelju da glasaju.Glasaci levicarskih stranaka  i SRS su vrlo militantni i oni 

izlaze masovno i disciplinovamno na izbore sto nije slucaj i sa glasacima DSS( 

V.K.) i M.Labusa. 

 

Uprkos svega , sadasnja politicka panorama nije odraz stvarnog stanja nego je 

posledica favorizovanja i diskriminacija, i dobar deo  autenticnih opozicionih 

stranaka i licnosti je iskljucen iz politicke utakmice brutalnom diskriminacijom. 

Ukljucujuci i nas Pokret za zastitu ljudskih prava. 
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Ukoliko bi dobili 15.000 eura za finansiranje sledecih izbora  za savezne izbore, 

mi bi dobili 12 puta vise glasova od svih zajedno onoh stranaka koje budu od nas 

imale 100 vise novcane podrske, Ovde su sprovedene velike prevare od 1990 godine 

i od ranije. Najveca prevara je sto su od 1990 godine do danas  opozicija postali 

oni koji su i ranije bili na vlasti. 

 

Dokle god se ova flagrantna nepravda ne ispravi nema jake opozicije, nema pobede 

demokratije. 

 

I dok se ne prekine iskjucivanje dijaspore. 

 

Nikoga ne kritikujemo, nikome ne prebacujemo, zelimo da kazemo cinjenice. Moramo 

se osvestiti , pomiriti, pokajati za svoje greske, i sloziti.I svi zajedno  se 

izboriti za nas spas. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

5.9.2002 god 

 

LJUDSKA PRAVA-KLJUCNO PITANJE ZA POBEDU DEMOKRATIJE 

 

Danas se sprovodi istorijska prevara. Sustina te prevare su ljudska prava i to se ne shvata. 

Zelimo to da objasnimo. Sustina ove prevare je vec vise od pola veka da se narod izlozi 

pritsicima, diskriminacijama i svakojakim dazbinama, progonima, zavadama, da tako bude 

iznuren i oslabljen da ne moze da se brani i da radi. 

 

Vec deceniju ponavljamo da nema  pobede naroda i demokratije , sve dokle god nisu 

zasticena ljudska prava   gradjana, sve dotle takvi gradjani ce biti preplaseni  i ruinirani , zrtve 

tiranije nemaju mentalne i fizicke energije da se ukljuce u demokratske promene i da  se 

izbore za njihova prava. Proganjani i umorni ljudi nemaju snage da se brane od spoljnih 

agresora, da brane svoje teritorije, da brane svoja prava od unutrasnjih kriminalaca, nemaju 

energije da rade, stvaraju, da imaju porodice i decu.Za ovo vreme  ponavljamo i tvrdimo da 

bez postovanje ljudskih prava nema  pobede slobode i zahtevamo da se na dnevni red stavi 

pitanje ljudskih prava, da se ovaj tabu razoblici i gradjani zastite. 

 

U zemlji jos uvek vlada neznanje, i postoje tabu teme, i pojedinci i organizacije koji su pod 

zabranama da kazu istinu. Nacija se jos nije osvestila i u opseni je, ljudska prava se i dalje 

krse, nacija je i dalje programirano slabljena od para  neformalne vlasti. A koja ima za cilj da 

nastavi slabljenje nacije i njene vitalnosti, kroz nastavak masovnih pritisaka, iznurivanja, 

tlacenja, da nam tako oslabljenima  pozavadjenim  otme teritorije. Sustina ovoga momenta je 

da se paznja vlade, DOS-a, DSS, DS, i drugih, skrene na sporedno , na sterilne rasprave i 

rivalitete, a da za to vreme tajne sluzbe nastave krvavi satanisticki pir unistavanja nacije. 

Onda ce udariti iz sve snage i sadasnju raspamecenu vlast cija paznja je skrenuta sa glavnog 

na sporedno.i koja dozvoljava da bude zrtva naivne manipulacije sa VREMENOM I 

MESTOM. 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Nazalost, nema svesti o presudnoj vaznosti ljudskih prava, nas oni koji ne razumeju politicku 

situaciju, i mnogi  zlonamerni saboteri koji opstaju na prljavoj raboti tlacenja vecine gradjana, 

stalno blate u javnosti, da obezvrede nase poruke,  i optuzuju nas da preterujemo, da smo cak i 

paranoicni. Umesto da nas podrze. 

 

Zahtevamo od  DOS.DSS,DSS i drugih, i vlade  da stave na dnevni red pitanje LJUDSKIH 

PRAVA. I da shvate da je to kljucno pitanje. 

 

Ne dozvolimo da nas sve varaju delikventi i psihopate koji zarad svoga cara unistavaju vecinu 

gradjana, nasu drzavu i naciju. 

 

dr. Petar Petkovic 

 

 

- Krsmanovic imao juce jednosatni intervju na Radio Indeksu. 

 

Tomislav Krsmanovic je juce jedan sat govorio na Radio Indeksu ( od 13 do 14 

casova)odgovarajuci na pitanja glavnog i odgovornog urednika Slavenke Radojicic, o stanju 

ljudskih prava u Srbiji. Krsmanovic je saopstio da se ljudska prava krse i dalje, da je stanje u 

susdstvu nepromenjeno, da se rocista odlazu i donose nepravicne odluke, da su sudske takse 

enormne, i da su sudijama povecane plate umesto da budu sankcionisani za svoj los rad. 

Advokati su nemocni jer sudovi blokiraju pravdu. 

 

Drugi problem su kriminalci koji nisu suzbijeni i koji i dalje vrsljaju nasom zemljom. 

 

Krsmanovic je istakao da su nacionalni problem broj 1 oni koji krse tudja prava, da 

nastavljaju destabilizaciju zemlje, i pozvao je na razxum, zrelost, pomirenje, prastanje i 

pokajanje, i slogu svih. sada vise nego ikad nam je potrebna mudrost. Ako toga ne bude 

nastavice se dalje propadanje nase zemlje i nacije. Ukazao je da je pravi pravac integracija u 

Evropu i njene strukture. 

 

RTS I PROGRAM danas u 22 casa u Emisiji Glas razuma snimak sa Konferencije za stampu 

Pokreta za zastitu ljudskih prava.. 

 

Danas u 22 casa RTS ce u Emisiji Glas razuma prikazati snimak sa nase poslednje 

Konferencije za stampu. 

 

 

-- 28.9.2002.године.Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

 

 

I OVI  IZBORI  NISU  BILI  DOVOLJNO  DEMOKRATSKI  I  REGULARNI- PRAVI  

UCESNICI SU  ISKLJUCENI. 

 

Izbori za predsednika Srbije su pokazali da je vecina gradjana za pragmaticare, i za promene i 

raskrscavanje sa prosloscu, ali i da je glasacko telo ponekad iracionalno, nemotivisano,  i sa 

mnogo abstinenata, povodljivo i promenljive cudi. I da zato moze biti predmet manipulacija. 



1297 

 

 

Ali bez obzira na sve to pobedili su  pragmaticni i razumni politicari, sto je vrlo znacajno. Ali 

su i oni koji zagovaraju ekstremnija resenja jos uvek na pozicijama. 

  

Ipak postoji  jedna sustinska zamerka i ovim izborima. Oni nisu bili demokratski i regularni, 

ne samo zato sto stranke koje su imale svoje kandidate to tvrde, nego pre svega i sustinski 

samo zato sto medju kandidatima nije bilo mnogih stranaka, i pojedinaca kojima je tamo 

mesto, i dijaspore u dovoljnoj meri, i koji su bili iskljuceni od 1990 godine, samo zato sto nisu 

bili clanovi SKJ ili rezimlije, ili sto su bili zestoki rivali SKJ.,ili su bili vidjeni kao rivali SKJ, 

ili "emigracija.". 

 

Izbori  su vrlo mocno sredstvo da pobedi demokratija. Zato svesni da se ova izborna nepravda 

nastavlja, i da se moze nastaviti i na sledecim izborima, isticemo da je vrlo bitno da se svi 

zalozimo u granicama nasih mogucnosti  da uprkos svega bude omoguceno narodu da napravi 

autentican izbor i izabere vlast po volji. 

  

Pokret za zastitu ljudskih prava je ucestvovao na svim dosadasnjim izborima od 1990 godine 

za republicku i saveznu skupstinu (sem 2000 godine i sada) i u ovoj oblasti imamo veliko 

iskustvo i dobro poznajemo izbornu problematiku. Te dalje iznosimo nasa saznanja da bi dali 

informacije onima koje ova tematika interesuje. 

 

Cesto se kaze da su izbori bili lazirani, tj,"pokradeni su glasovi",misli se pre svega na kradje 

glasova prilikom prebrojavanja glasackih listica. A sto je pogresno i jako uproscavajuce 

vidjenje ove materije. 

 

Do laziranja izbora ne dolazi samo za vreme prebrojavanja glasova, nego 

u razlicitim fazama i nivoima: 

 

a) pre izbora 

b) za vreme izbora 

c) posle izbora 

 

Kada se ono sto se dogadjalo i dogadja u nasoj zemlji posmatra iz sadasnje perspektive i sa 

danasnjim saznanjima i iskustvima, vremenskom i emotivnom distancom, prepoznaje se da su 

su svi dosadasnji izbori bili lazirani.  I da je ta cinjenica imala tragicne posledice po sudbinu 

nase drzave i naroda. 

 

Nas narod je 1990. godine ocekivao da ce uvodjenjem visestranacja pobediti opozicija i da ce 

najzad nas narod izaci iz poluvekovnog tunela. Ondasnji poredak je to sprecio jer je lazirao 

sve  izbore i sprecio narod da izabere vladu po svojoj volji. Umesto da dodje vlada 

pragmaticara eksperata koja bi zavela postovanje zakona i ljudskih prava, zakone trzista i 

utakmicu najboljih, uz ukljucenje u svet, izbornim prevarama je odrzavana prethodna 

nedemokratska i korumpirana vlast koja je dovela naciju do sadasnjeg 

ambisa. Jasno je sada, da je dosada bila pobedila prava opozicija, da bi postojale realne sanse 

da budu izbegnuti ratovi, raspadi drzave i gubitak nasih teritorija, materijalna razaranja i 

ljudske zrtve i stradanja, sukob sa medjunarodnom zajednicom i zavodjenje sankcija i 

medjunarodna izolacija.i bombardovanje NATO 1999 godine. 

 

Danas ogromna vecima gradjana trazi promene: izlaz je u demokratskim i fer izborima. 
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Poredak je 1990 godine polazio sa stanovista da treba po svaku cenu da spreci pojavu 

istinskih anti-komunistickih stranaka te je favorizovao opozicionare bivse stranacke 

komunisticke kolege, nadajuci se da se sa njima lakse nagoditi . Ovi kadrovi su u prethodnoim 

periodu, buduci da su bili izlozeni manje diskriminaciji, ili ziveci u istinskim privilegijama, 

stekli pozicije, polozaje, ugled, ekonomski i socijalni 

status, prihvacenost i veze, infrastrukturu.  Zahvaljujuci ovome uspeli su da se nametnu i da 

potisnu istinske anti-komunisticke snage. I to ne samo u zemlji, nego i van njeu dijaspori,  jer 

su vec bili stekli reputaciju. 

 

Tako je stvorena opoziciona panorama koja je bila manje odraz stvarnih opozicionih gibanja i 

snaga, a vise posledica selektivnosti stranke na vlasti. i svih onih na koje je ona imala moc 

uticaja, a to su pre svega domaci ali i strani donatori. Nas Pokret i njegovi lideri su  lazno 

predstavljeni u svetu kao"ludacI". Svi sadasnji politicki lideri  bez izuzetka su bivsi rezimski 

privilegovani kadrovi, neki od njih to ukrivaju.Tako je stvorena istorijska nepravda koja 

zahteva da bude ispravljena jer se ne moze govoriti o demokratiji u ovoj zemlji, preporodu, 

dokle god ova nepravda ne bude ispravljena. Ne zelimo nista da prebacujemo liderima  

stranaka bivsim komunistima, to su vecinom istinski intelektualci i patrioti, ne zelimo da 

unosimo razdore, mi njih cenimo i pozivamo ih sve na slogu. Ali oni sami treba da budu 

svesni ove nepravde i da doprinesu da bude ispravljena 

 

 Gde su pravi radikali,ravnogorci, svetosavci, borci za ljudska prava, zatvorenici, golootoacni, 

demokrate,dijaspora? Nema ih iskljuceni su? 

 

Mi smo zbog ovakvog stanja jos onda isticali zahtev da izbori budu bojkotovani, da se ne daje 

legitimitet prevarama i kradjama. 

 

Poredak je vesto manipulisao opozicijom jer je stvarao razdore zloupotrebljavajuci 

heterogenost opozicije i nedostatak politickog iskustva. Na opozicionu scenu je lansirao vrlo 

veliki broj opozicionih stranaka, u mnoge od njih se infiltrirao, stvorena je za vreme izbora 

zabuna, vrlo veliki broj naziva stranaka, poruka, gradjani su bili zbunjeni. 

 

Uprkos ovakvog stanja poredak se hvalio da su izbori regularni. 

 

Naprotiv, na svim dosadasnjim izborima je bilo povredjeno osnovno nacelo slobodnih izbora, 

a to je pravo stranaka da na ravnopravan nacin ucestvuju u izborima, da slobodno i nesmetano 

obavljaju svoje aktivnosti, i ostvaruju prava koja im pripadaju po zakonu. Jedne stranke, su 

imale privilegije, novac , infrastrukturu, da podesavaju izbore po svojoj volji, a druge su bile 

bez sredstava, infrastrukture,diskriminisane i pod represijom. 

 

 

Navodimo zasto su dosadasnji izbori bili lazirani i neregularni: 

 

1).pojedini opozicionari i stranke su bili izlagani pre, za vreme i 

posle izbora diskriminaciji i represiji, blokadi aktivnosti. A sto se 

ogledalo u onemogucavanju da se dobiju prostorije, opstrukcije u 

iznalazenju finansijskih sredstava, ukljucujuci i prekide tokova 

komuniciranja (prepiska., telefon, faks)  sa potencijalnim sponzorima. 

Ukljucujuci i zaplene dopisa, izdavanje listova, zaplene stranacke 

dokumentacije, smetnje u komuniciranju sa clanstvom i gradjanima sto se 

tice zaplene prepiske, i telefona, napadi na ugled kroz sredstva javnog 
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informisanja bez prava na ispravku (kompromitovanja), rasturanje 

mitinga, progoni aktivista. Jednostavno, pojedine politicke stranke su 

bile oterane i prognane sa opozicione scene, dok su druge bile 

favorizovane, jos pre nego sto su izbori poceli. Ili su pak bile 

oslabljene ili iskompromitovane u javnosti. 

 

2) Predizborne kampanje su bile kratke, drzavna medija koja su obavezna 

po zakonu da omoguce ravnopravno i detaljno predstavljanje stranaka i 

njihovih programa, to nisu uradila, vecina opozicionih stranaka je 

dobila po nekoliko termina, kratko vreme, a stranke na vlasti su se 

pojavljivale na medijima cele godine te su tako lako mogle da namecu 

svoje poruke. Ovaj problem sa kratkocom predizborne kamanje je utoliko 

slozeniji i delikatniji, jer je na izborima ucestvovalo preko sto 

politickih stranaka, kratko vreme, a mnogo stranaka i poruka. Rezultat 

je konfuzija, gubitak interesa slusalaca i gledalaca.  Na delu je bila 

smisljena ujdurma da budu sabotirane stranke koje se pojave samo na 

izborima, a da preimucstvo stranki na vlasti koja se pojavljuje cele 

godine.  Tako da vecina stranaka i opozicionara nije mogla da predstavi 

svoje programe. 

 

3) Prema Zakonu o izborima drzava je obavezna da strankama da sredstva 

za izbore sto uopste nije ucinjeno. Suma koja je davana je bila 

simbolicna i dolazila tek po zavrsetku izbora. Stranka na vlasti 

naproptiv je imala ogromna sredstva od drzavnog budzeta i poreza od 

gradjana, a vecina stranaka nije imala nista, pojedine stranke su 

uspele da dobiju sposnzore u zemlji i van nje, zahvaljujuci svojim 

vezama. 

 

4) Poseban problem je bila izborna dokumentacija, formulari za 

prikupljanje potpisa, za poslanicke kandidature, potvrde o birackom 

pravu, koji su obicno stizali vecini opozicionih stranaka kasno, svega 

na nekoliko dana pre nego sto i je trebalo dostaviti popunjene izbornim 

komisijama. A u isto vreme stranke na vlasti, i nekoliko privilegovanih 

opozicionih stranaka su dobijali ove formulare tajno mnogo ranije. A 

ova cinjenica je od presudne vaznosti, jer treba prikupljati na hiljade 

potpisa sirom zemlje, stotine kandidata za poslanike, sto zahteva 

blagovremeno raspolaganje formulara, ljude na terenu koji ce taj posao 

da obave, infrastrukturu, prostorije, komunikacije, sredstva.Vecina 

opozicionih stranaka je ako je uspela da prodje ranije Scile i Hardidbe 

ovde bila eliminisana, jer nisu imali snage da prikupe dovoljan broj 

potpisa da bi mogli ucestvovati na izborima. Poseban problem je bio sto 

su vlasti zaplenjivale poslatu dokumentaciju i izborne formulare, 

progonile na terenu one koji su radili na prikupljanju potpisa, izborne 

komisije u kojima su bili organi vlasti su pravili zackoljice 

opoziciji, odbacivale uredno popunjene formulare.  Zbog ovoga mnoge 

opozicione stranke nisu uspele da prikupe dovoljan broj potpisa i kao 

takve su bile odbacivane i nisu sticale pravo da ucestvuju na 

izborima., Poznato je da su pojedine opozicione i rezimske stranke 

pravile malverzacije sa potpisima, da su uzimali iz drzavnih arhiva 

imena i prezimena ljudi, sa brojevima iz licne karte, i to ubacivali u 
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izborna dokumenta, te tako nisu bili obavezni da se bakcu 

prikupljanjima potpisa. Prikupljanje potpisa je uzimalo dragoceno vreme 

koje bi trebalo biti utroseno u agitovanje. 

 

5) Mnogi gradjani su bil brisani iz glasackih spiskova, brojne 

kategorije su bile ostecene, pojedinim opozicionarima je bilo 

onemoguceno da glasaju.  Vojnici i zatvorenici su bili obavezni da 

glasaju u kasarnama i zatvorima, a poznato je koliki je njihov strah da 

neko ne vidi da su glasali za opoziciju, jos je veca mogucnost da neko 

njihove glasove drugacije predstavi. Nasi ljudi van zemlje su ponekad 

morali da dodju u zemlju, sto je komplikovalo glasanje. 

 

6) Sastav Izbornih komisija je bio takav da su u njemu dominirali 

predstavnici drzavnih politickih organa, i da su onda navijali za svoju 

stranku.  Vecina opozicionih stranaka nije bila u stanju da nadje 

dovoljan broj strucnih clanova ovih komisija iz prostog razloga sto su 

imale malo clanova, pogotovu strucnih.  Posteni clanovi izbornih 

komisija su cesto bili preplaseni politickom moci rezimskih clanova te 

su tako bili cesto puki statisti i nisu mogli spreciti kradje glasova. 

Dolazilo je do malverzacija sa glasackim listicima, na licu mesta na 

izbornom mestu, prilikom odnosenja sa glasackog mesta, glasacki listici 

su prenocili u opstini bez prisustva kontrolora opozicije, te su pale 

optuzbe da su nocu pokradeni glasovi. Izrecene su brojne zamerke na 

nacin pravljenja zapisnika, paravani su bili nedovoljno veliki i mnogi 

su mislil da ih uticajni politicki lokalni funkcioneri posmatraju dok 

zaokruzuju za koga glasaju, te su mnogi preplaseni polu vekovnom 

tiranijom, automatski zaokruzivali stranku na vlasti. Partijski clanovi 

komisija obuceni manipulacijama su se ponasali strogo i gledali preteci 

gradjane da ih jos vise zaplase. Bilo je uticanja na glasace, pretnji, 

saslusavanja, nardedjivanja za koga da glasaju, itd. 

 

7) Procedura glasanja je bila vrlo slozena, sa velikim brojem lista, 

stranaka, obicno se glasalo odjednom i za republicke i predsednicke, 

ili cak i savezne izbore. To je sve opterecivalo glasace, stvaralo 

konfuziju, zbrku. Preplaseni glasaci su bili prinudjeni da glasaju u 

jednom ambijentu straha i zurbe. Zbog ovoga je bilo mnogo 

neuautenticnih izbora stranaka i opozicionara. 

 

8) Izbori su obicno odrzavani u nepogodnom momentu, vreme rata, krize, 

nestasica, straha, sankcija. Gradjani su preplaseni bezakonjem, 

nasrtajima kriminalaca i lopova, nije im bila garantovana licna 

bezbednost i imovinska sigurnost. Ljudi se otuda plase da glasaju za 

opoziciju. Strah je poluvekvonom vladavinom tiranije internalizovan u 

duboke sfere licnosti, iracionalan, takvi gradjani nisu u stanju da 

naprave racionalan izbor, nego je vise na delu bio automatizam. Da bi 

gradjani mogli da istinski glasaju i naprave svoj autentican izbor, 

neophodno je gradjane osloboditi straha, zastititi njihova prava. Dokle 

god se to ne ucini, nema slobodnih izbora. 

 

9) Nacin izbora (proporcionalan) je takodje bio podesen da stranka na 
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vlasti dobije, bilo je manipulacija sa glasacima sa Kosova. 

 

Ovi izbori sada 29 septembra 2002 godine su takodje neregularni.Iskljuceni su mnogi, 

stvorena je politicka panorama iz koje su iskljuceni najbolji, autenticne snage, i dijaspora. 

 

Zato smatramo da sledeci izbori, da bi bil demokratski i fer, da bi 

omogucili da se narod nase zemlje izjasni i napravi autentican izbor, 

je neophodno uciniti sledece: 

 

- ispraviti istorijsku nepravdu ucinjenu prema mnogim pojedincima i 

strankama, stvoriti ravnopravne uslove, omoguciti svima da u 

ravnopravnim uslovima predstave svoje programe. Pa neka pobede 

najboji.To podrazumeva da ove diskriminisane strake i pojedinci budu 

podrzani, da nad njima prestane represija,. I da budu podrzani finansijski i na druge nacine, da 

ojacaju.Nazalost, ovaj zahtrev dosada nije bio ispunjen, jer su mnogi bili iskljuceni, 

onemoguceni,,  priguseni.,, nemaju novac, prostorije, nisu u mogucnosti da se organizuju, 

prikupe potpise , itd. Tako je  i ovoga puta opozicija bila lisena svojih najautenticnijih 

predstavnika. 

 

- da se pazljivo izabere vreme izbora. , da se izbegne kratak rok, haos, konfuzija, strah, 

vremenski tesnac  

- -da vreme predizborne kampanje bude 2 do 3 meseca.  

- da se mediji otvore prema svima, i to ne samo za vreme izbora, nego 

sada, odmah, da bi narod mogao da prepozna prave vrednostoi. Ni ovaj zahtev nije mogice 

ostvariti, . Nazalost,i dan danas su ukrivani od javnosti mnogi pojedinci i stranke.,ukljucujuci 

i nas Pokret. 

 

- da se obezbedi efikasna kontrola glasnja.. Da bi se tacno brojali glasovi, i sprovodile vrlo 

brojne slozene kontrole na razlicitim nivoma izbornih procedura potrebno je imati veliki 

broj strucnih i pouzdanih kontrolora. I sto je takodje vazno, potrebno je da mogu da 

obavljaju svoj posao. Vecina gradjana je gurnuta u apatiju i nepoverenje u opoziciju. 

Narod treba zastititi, ohrabriti,. Sustina je u tome 

- -politicka scena  je neslozna. 

-  

 

- Isticemo da je Pokret za zastitu ljudskih prava ucestvovao na svim 

dosadasnjim izborima u Srbiji i Jugoslaviji, bez dinara sredstava, bez 

prostorija, bez infrastrukture, pod progonima i diskriminacijom, mnogi 

nasi aktivisti su premlaceni, opljackani, tesko ranjeni, neki i 

ubijeni, pod skoro totalnom medijskom blokadom, izlagan kampanjama 

kleveta i kompromitovanja u zemlji i van nje. Uprkos svemu, mi smo npr. 

na izborima za republicku skupstinu Srbije od 104 ucesnika zauzeli 12 

mesto, i da je bio direktno proporcionalan sistem imali bi svoga 

predstavnika u skupstini Srbije (dobili smo vise glasova od Gradjanskog 

saveza, a skoro isti broj glasova kao JUL). 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava je tipican primer jedne istinske 

opozicione organizacije koja je prigusena. Nepravda treba da bude 
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otklonjena. Mi nikada i ni od koga nismo podrzani jer smo lazima bili diskreditovani u zemlji 

i van nje. Sada ne mozemo da ucestvujemo po prvi put na izborima jer nemamo infrastrukturu 

i sredstva da organizujemo prikupljanje potpisa. 

 

Bez obzira na ovakvo tuzno stanje, najbolja alternativa su izbori  

 

Napred slozno, organizujmo se. SVI NA SLEDECe IZBORE. To je sustina. SPRECIMO 

KRADJE I LAZIRANJA. 

Tomislav Krsmanovic 

 

 
 

- Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

30.9.2002 godine 

 

Zasto je V.Seselj dobio veliki broj glasova? 

 

 
 

Vitalni Dinarci su doneli novu zivost Srbiji. Ali i Srbija je jednom trecinom dinarska. A tome 

treba dodati dinarsko stanovnistvo doseljavano ranijih decenija u Srbiju. Posle ratova 90-ih i 

raspada SFRJ, Vojvodinu, Beograd i Srbiju su preplavil doseljenici izy prekodrinskih krajeva, 

dinarci. Uznemireni ratovima i razaranjima.  

 

Prema procenama izbornih rezultata  V.Seselj je izborno iznenadjenje i 

osvojio je neocekivano veliki broj glasova i izbio na trece mesto , 

odmah iza V.Kostunice i M.Labusa. Uprkos prognoza da ce V.Seselj dobiti 

znacajan broj glasova ipak su javnost i analiticari izbora iznenadjeni 

jer se nisu nadali da ce Seselj biti tako blizu  pozicioniran dvojici 

najznacajnijih kandidata. 

 

Evo nase analize uzroka ovakvog naglog i pomalo neocekivanog uspona V. 

Seselja: 

 

1.Abstinenti.(oni koji ne izlaze na glasacka mesta, iako imaju pravo 

glasa). 

 

Jos na ranijim izborima a narocito 1997 godine, pa i oktobra 2000 

godine  se uvidelo da su abstinenti vrlo brojni , skoro polovina na 

izborima 2000 i sada na predsednickim izborima Srbije oko 45 % biraca 

nie izaslo da glasa. 
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Ko su abstinenti? 

 

Analize su pokazale 1997 i 2000 godine da su to upravo najvise oni koji 

su  ogromnom vecinom svesno ili potsvesno za promene i demokratiju, 

dakle za ondasnju opoziciju, DOS, ali da nisu  izlazili  na izbore zbog 

raznih razloga. A da medju abtsinentima ima vrlo malo pripadnika 

stranaka na vlasti, jer su glasaci SPS, JUL i SRS i svih levicarskih i 

rezimskih stranaka listom svi izlazili na izbore. Levicarske rezimske 

stranke su organizovane na jedan paravojni nacin, sa vrlo strogom 

disciplinom, zapovesti lidera se nepogovorno postuju, i kad im se kaze 

da izadju na izbore svi listom, oni to i ucine, vrlo su motivisani jer 

od izbornih rezultata zavisi njihova sudbina i njihovih bliskih, njihov 

profesionalni polozaj, zarada, sverc, crno trziste, itd. 

 

Dok kada se radi o glasacima ondasnje opozicije, oni su osetno 

drugacijih motiva i stranacke organizacije,  i upravo u toj cinjenici 

treba traziti uzroke povecanog broja abstinenata upravo u demokratski 

orijentisanim strankama. 

 

I sada je se upravo isto desilo sto i ranije. Ogromna vecina ovih 45 % 

abstinenata ,onih koji nisu izasli na izbore su ne samo prema nasim 

procenama, nego i drugih analiticara, ogromnom vecinom sastavljeni od 

onih koji bui glasali za V.Kostunicu ili M.,Labusa. Iz razloga jer 

nemaju jak motiv, nema podsticaja sefa, vlada nejasna situacija, 

nepoverenje, sumnjicenja, postoji kriza identiteta ova dva demokratska 

vodeca lidera,  i zbog drugih razloga na koje cemo se sada osvrnuti. Dok 

su glasaci V.Seselja vrlo motivisani, i pod snaznim uplivima i 

direktivama SRS, te su tako svi listom izasli. 

 

Sto je imalo za posledicu stvaranje lazne slike o raspolozenju i izboru 

glasaca, V.Seselj je dobio daleko vise udela u podeli glasova nego sto 

mu pripada, ukoliko bi svi izasli na glasanje,a V.Kostunica i M.Labus 

daleko manje.jer je u Srbiji daleko vise njihovih pristalica nego na 

osnovu  sadasnjih  izbornih rezultata. V.Seselj se pokazao kao 

probudjeniji i dorasliji zadatku, i poznavanju izborne aritmetike i 

geometrije, dok su V.Kostunica i M.Labus podbacili. 

 

Narod je izmucen.takoreci u produzenom  beznadju, depresiji, strahu, 

stresu, to je narod koji je bio pod sankcijama i bez podrske, napadan, sa teskim traumama i 

psihickim nasledjem prethodne vladavine, sa morama natalozenim u potsvesti, 

izlozen zastrasivanjima i dezinformacijama, sa mnogim 

izneverenim   nadama kada se radi o opoziciji, 

koji se cesto osecao prevarenim. Taj narod  je ocekivao posle 1990 

godine da ce biti bolje, a bilo je mnogo gore, Onda je doziveo oktobar 

2000 godine, i opet nije doslo do promena na bolje koje je ocekivao. I 

video je bedu, kriminal, kradje, bezakonje sudija, korupciju, da se sve 

nastavlja skoro kao ranije, takav narod gubi povernje u sadasnje aktere, 

ukljucujuci i V.Kostunicu i M.Labusa., Narod nema dubine da shvati da 

oni zele dobro, ali da ne mogu zbog smetnji. I pocinje da sumnja i u 

njih.Zato ne izlazi na izbore jer misli"svi su isti".Ti glasaci nemaju 
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dovoljno mentalne i fizicke energije da naprave autentican izbor. Ovo 

se najvise odnosi na stare, penzionere, bolesne, manje 

obrazovane,apaticne, razocarane, a to je vrlo veliki broj gradjana..A 

oni su cesto   odlucivali da ce doci na glasacko mesto ili ne, da li ce 

glasati za ovu ili   onu stranku, vise po impulsu, ili u zavinsosti od 

jucerasnjeg loseg vremena, ili pod uticajem npr. namrstenog izraza 

kontrolora koji ih je gledao iz izborne komisije dok su zaokruzivali 

glasacke listice.Mnogi su ostavili odluku da li ce glasati ili ne, za 

poslednji dan.A onda nisu otisli na glasanje jer je dosao sused, 

rodjak.,  isli su na pecanje, u posetu, nisu se osecali odmorni, i td. 

Strah je jos uvek internaliziran u duboke sfere licnosti. poluvekovnom 

totalitarnom vladavinom. Ljudi kazu da se plase da glasaju za toga i 

toga, jer mogu izgubiti posao, imati teskoce u zaposljavanju, pred 

sudovima, sa kriminalcima, zbog toga mnogi ne idu na glasanjem, ili ako 

tamo odu automatski zaokruze neka imena  koja mozda kada bi promislili 

ne bi ni zaokruzili. Na delu su  su automatizmi, neautenticni postupci, 

manifestacija blokova podlicnosti koji su stvarani decenijama.,robotika, 

 

Dok je glasacko telo V.Kostunice i M.Labusa  difuzno, iako postoji jedno 

militantno  jezgro, vrlo je veliki broj onih koji nisu snaznije 

motivisani, ili delimicno razocarani, uzdrmanog poverenja, dotle je 

glasacko telo V.Seselja  vrlo koherentno, motivisano cehovski,    sa 

znacajnim resursima i kadrovima,izlazi 100 % na izbore. 

 

Pred DSS, DS,  DOS-om  predstoji istrazivacki zadatak da ustanovi ko su 

i   zasto abstinenti, kako ih pridobiti da glasaju za one za koje zaista 

jesu.  Abstinenti su rudnik  glasova  na kojima se 

odlucuje                              sudbina sledecih izbora. 

 

2. Okretanje nacije samoj sebi. 

 

Posle raspada SFRJ, gubitka Kosova, cepanja Bosne i Hercegovine i 

gubitka Krajina, te sankcija i bombardovanja, i neizmernog stradanja 

naroda, mondijalizacije , Haskog suda, satanizacije Srba, ubrzanog 

slabljenja nacije, narod uvidja da se mora uzdati  "u se i u svoje 

kljuse" i ima sve manje interesa za sve ono sto je van svoje nacije, 

nema poverenja u politicare koji se udaljavaju od uskih okvira nacije i 

naginju liberalistickim i mondijalistickim koncepcijama. Narod je za 

ulazak u EEZ, i druge zapadne integracije, ali zeli da to ne bude na 

stetu nacionalnih interesa . M.Labus je na ovome planu pogresno 

procenjen i veliki deo glasaca od njega je otisao V.Seselju. 

 

Haski sud  od S.Milosevica koji je ovde masovno i drasticno krsio prava 

pravi nacionalnog heroja., cime podstice unutrasnje tenzije i lose 

procene i haos, i jaca porazene snage i krimninalce. Podrska Milosevica 

Seselju je njemu dala veliki broj glasova. Jos vise je dobio  glasova , 

najvise, onda kada je Haski sud bas u najkriticnijem momentu predizborne 

kampanje prozvao Seselja kao krivca koji treba da se pojavi pred Haskim 

sudom. Mnogu su sumnjali u Seselja, sada kad ga Haski sud zove, nema 

vise sumnje, on je posten patriota i mucenik, za njega glasamo. Tako 



1305 

 

Haski sud ovde promovise pojedine politicare i jaca razvlascene 

strukture. 

 

3.Izborna obecanja. 

 

V.Seselj  je znao bolje da pogadja motive 

 

4. IMIDZ . 

 

Izborni stab V.Seselja  je bolje proucio glasacko telo Srbije, motive, 

preferencije, stavove i misljenja, i imidze pojedinih stranaka i 

politicara  i sebi i svojoj stranki kreirao IMIDZ koji mu je omogucio da 

dobije sadasnji broj glasova. Koliko jhe krhko glasacko telo Srbije se 

vidi po tome da je ono zaboravilo sve ranije asocijalne i stetocinske 

postupke V.,Seselja koji je bio clan koalicije na vlasti i zajedno sa 

S.Milosevicem i drugim razvlascenim liderima vodio danasnjem poraznom 

ishodu.  V.Seselj je bio u zatvoru u vreme komunizma   zbog svoga 

zalaganja za ljudska prava, on je pametan i obrazovan covek, on ima 

mnogo dobrih osobina, ali ima i mana.Znamo ih, znamo sta je sve pocinio 

pos lednjih 10 godina. I plasimo se sta sve tek moze uciniti.On je 

ostrasceni ekstremista.Nije ni cudo sta je sve pretrpio.Ali je opasno 

da  covek takve psihologije ima znacajunu poziciju.,Njega mogu lako 

daljinskim upravljacem zloupotrebiti svi oni kojima je ovde stalo do 

tenzija, haosa,  i destabilizacije. 

 

5. Podrska ekstremistima na stetu pragmaticara. 

 

Pobedio je V.Kostunica koji je olicenje  eticnosti i pragmaticnosti, 

odmerenosti, odmah iza njega je M.L bus koji ima slicne divne ljudske 

kvalitete. Znaci da u Srbiji najzad i definitivno pobedjuju 

pragmaticari. I to je velika pobeda Srbije nad svima onim  iz zemlje, 

geo-politickog okruzenja ,i sveta, koji bi hteli da ovde promoivisu u 

lidere nove"tite""Slobe"ali su sada njihove nade propale. Ali te snage 

se raduju od sveg srca jacanja V.Seselja , jer dobro znaju ko je njegovo 

glasacko telo, da pored velikog broja postenih Srba koji u Seselju vide 

subjektivno  "spasioca, "   se nalaze mahom razvlasceni kadrovi, koj 

ocekuju da sada imaju ponovo moc i da mogu da nastave da sude nepravicno 

da progone ljude, da ih ucenjuju, da svercuju, da prikracuju tudja 

prava, da se bogate, kao sto su radili i ranije. Tako da treba da znamo 

da Seselj ima podrsku onih snaga mraka u svetu koji ovde zele dalje 

konflikte i tenzije, i destabilizaciju.  I u tome nivou vidimo presudan 

uzrok jacanja Seselja. 

 

6. Sadasnja politicka panorama se odlikuje jednom sustinskom 

manjkavoscu. U njoj nema prave opozicije. Svi do jednoga sadasnji lideri 

su, ili njihovi ocevi, bivsi privilegovani rezimski kadrovi. U 

politicare treba dovesti one koji nisu nikad bili clanovi SKJ ili 

rezimlije, i koji su prognani sa nase politicke scene,.U njoj nema ljudi 

iz dijaspore. I njih treba dovesti.. Dok se to ne ucini nema pomaka na 

bolje. 
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7.. DSS, DS, i druge demokratske stranke  treba da izvuku pouke iz ovih 

izb ora i da se na drugaciji i profesionalniji nacin pripreme za sledece 

izbore. 

 

Ne zelimo nikoga da mrzimo, niti da kritikujemo, iznosimo nase 

misljenje, nama je sada potrebna sloga, pomirenje, pokajanje, 

osvescivanje i korekcije ranijih gresaka, treba da zaboravimo ranije 

omraze, i da prionemo radu. 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

Октобар 2002.године. 

 

-1 оktobar 2002.godine.ANALIZA UZROKA KRIZE SA PREDLOGOM MERA 

 

I. UVOD 

 

Stanje u nasoj zemlji je krajnje tesko i slozeno. Ugrozeni su egzistencija i  opstanak vecine 

gradjana i dovedeno je u pitanje postojanja naseg naroda kao istorijskog cinioca. I to uprkos 

pobede DOS-a. 

 

 
 

Ono sto nedostaje je razumevanje uzroka sadasnje krize. Vladaju konfuzija i lose procene i ne 

moze se bez sagledavanja cinjenicnog stanja i uzroka krize praviti plan mera...Jos DOS, 

SANU, Univerzitet, ili bilo ko drugi nije napravio analizu uzroka krize. Onima pojedincima 

ili organizacijama koje bi to htelo da ucine, i da obznane svoja vidjenja je to onemoguceno. 

Medija nam ne dozvoljavaju da ovo pitanje stavimo na dnevni red. 

 

Nasa zemlja je vestacki odrzavana na nivou nerazvijene zemlje treceg sveta. 

 

Sustinski uzrok aktuelne krize je nedemokratski karakter  prethodne vlasti .koјa je pravila 

greske koje su nas dovele u sadasnje stanje. DOS nije preduzeo projekat da sagleda uzroke 

krize, iako za to ima kadrove. Bavi se nekim drugim pitanjima i ne sagledava da je ovo 

sustina problema.I povrh toga, ponavlja greske prethodnog poretka. Ne bi se reklo da to radi 

namerno, ali tako cini, te je zato potrebno mu ukazati na taj propust.. 

 

Izlaz se vidi u radikalnim promenama  i demokrarizaciji. Sto se jos nije desilo. DOS-u treba 

dati jos vremena, ali mu treba kazati da pravi velike propuste. Pre svega jer dozvoljava 

vrsljanje i opstajanje nekakve paralelne vlasti sastavljene od ostataka razvlascenog 

poretka.(tzv. neformalni centri moci). 
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Da bi se ovaj zadatak ostvario neophodno je akciono jedinstvo demokratskih snaga u  zemlji i  

Dijaspori.,sa ciljem stvaranja predyslova da se tak zadatak ostvari. 

 

II.DIJAGNOZA 

 

1.Nedostaje analiza uzroka i dijagnoza krize,  bez cega  se  ne mogu  isti otkloniti i napraviti 

plan mera ozdravljenja. Za vreme poluvekovne vladavine prethodnog sistema postojala ja  

lakirovka (ulepsavanje) .Oni koji su govorili istinu su bili proganjani ili proglasavani za 

mesije. Putin jue nedavno kazao da je Rusija najbogatija zemlja a da zivi u bedi. To se isto 

moze reci i zanasu zemlju. Ali zasto to nije receno ranije? Mi smo to govorili jos pre cetvrt 

veka, i bili zbog toga proganjani. I ukazivali na pogreske. To se ni dan danas ne sme ovde 

kazati.DOS o tome ne govori. a nama ne dozvoljava da to kazemo preko medija. 

 

Primat je davan tehnickim naukama a na stetu drustvenih nauka. Dok je kriza uzimala maha, i 

greske takodje, to se nije znalo dovoljno i na pravi nacin. Svedoci smo poraznih rezultata 

ukrivanja istine. Za to vreme su razvijene zemlje maksimalno ulagale u nauku, ukljucujuci i 

analize drustva, kapitalne  pa i one najmanje znacajne odluke su donosene od strane eksperata 

razlicitih naucnih disciplina, na  bazi istrazivanja i cinjenica. A kod nas su carevali  

voluntarizam , mediokriteti i politiziranja.. 

 

2.Nazalost, i posle pobede DOS-a nema ozbiljnih poboljsanja.Zasto DOS ne napravi inventar 

uzroka krize? Zasto nama ne dozvoljava da se oglasimo javno? Danas se ranije greske . 

ponavljaju. Danas su drzavnicke odluke na svim nivoima jos nedovoljno kvalitetne, nesto su 

bolje nego  li u  u prethodnom   samoupravnom  periodu.. Negativna selekcija nasledjena iz 

prethodnog perioda je sada jos uvek prisutna. nije doslo do smene prethodnih kadrova, DOS 

grabi za sebe, zatvorio se u svoje klanove, i odbacuje ogroman broj vrlo sposobnih ljudi. 

Eksperti i naucnici su prakticno iskjuceni i gurani na margine dogadjaja.  

 

Jos postoje tabu teme i skrivene oblasti drustva. To je pre svega stanja sa ljudskim pravima 

koja se i dalje krse kao i ranije. 

 

3.Nacija se nalazi u vrsti nemoci da razresi na jedan racionalan nacin nagomilane probleme. A 

sto je  posledica nespremnosti, inercije, navika, zbunjenosti, straha, podeljenosti, 

nesposobnosti da se prilagodjava brzim promenama. Na delu je snemocalost nacije 

decenijskim raubovanjem gurnute u  duboku krizu identiteta. Nacije koja je pod sankcijama ,u 

izolaciji i posle 77 dana bombardovanja, koja je gurana protiv medjunarodne zajednice gde je 

uvek zelela da ima svoje mesto, podeljena,  opljackana i tiranisana.,gde su mnogi mladi i 

umni ljudi primoravani da napustaju  zemlju. Srbi zbog ovakvog stanja nisu u 

mogucnosti da integrisu svoje snage i racionalno mobilisu sve svoje intelektualne i druge 

potencijale, da pomire svoje tradicionalne osobenosti sa zahtevima moderne epohe i da kroce 

snazno napred u krug naprednih nacija i drzava. koje u prvi plan isticu metodicnost, 

racionalnost  i brzinu resavanja problema.Nazalost DOS nije u stanju, niti se trudi, da ovu 

manjkavost otkloni. 

 

4. Odgovornost Dijaspore je izuzetna jer je ona u pogodnijoj situaciji, da sa emotivne i 

vremenske distance, smireno i metodicno, uz vece pogodnosti, analizira situaciju  i iznalazi 

najbolja resenja .Priznajmo da u Dijaspori delotvornije funkcionise nacelo sposobnosti, i da se 

u Dijaspori mogu lakse i brze manifestovati sposobni ljudi nego li kod nas gde postoje jos 

danas mnoge politicke i klanovske prepreke za vecinu sposobnih. Dijaspora je jedna ogromna 
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unutrasnja rezerva nase nacije i drzave koja ako se bude valorizovalomoze iz korene izmeniti 

sve nase sudbine i cele nacije i drzave. Nazalost, ona je 50 godina bila pod zabranama, jos 

uvek., nema pravo da glasa, izkljucena iz privatizacija, integracije u lokalni biznis, podeljena i 

pozavadjana, postoje perdrasude prema njoj ovde koje datiraju jos iz doba Tita( bogatiji su od 

nas, otece nam vlast, bice mocniji i bogatiji od nas, itd.). Odgovornost je presudna , ne samo 

opozicije nego i  pre svega SPC, DINASTIJE KARADJORDJEVIC, SANU, 

UNIVERZITETA,  staleskih udruzenja, NGO i MG organizacija, nezavisnih medija.i svih 

onih umnih ljudi koji mogu dati svoj doprinos. 

 

5..Raspala se prethodna SFRJ. Doslo je do ogromnih ljudskih zrtava i patnji,  materijalnih 

razaranja i raseljavanja stotina hiljada lica.  Izgubili smo nase teritorije u Krajinama( 

Hrvatska) , Bosni I Hercegovini i na Kosovu, a to se moze desiti i sa Sandzakom i 

Vojvodinom ..Moze doci do otcepljenja Crne Gore i raspada SR Jugoslavije. Narasle su 

ogromne tenzije na svim nivoima, pojedini separatisticki politicari zarad svojih licnih carova 

odvajaju pojedine regije od Matice. 

 

6 .Prisutne su izuzetne tenzije na razlicitim relacijama koje se mogu manifestovati novim 

nacionalnim rastakanjima sa mogucim tesko sagledivim posledicama 

 

7.Vecina gradjana je gurnuta u bedu, nestasice, strah i propadanje i lagano umiranje.Iako je 

pobedio DOS. 

 

8.Mi smo nacija kojoj preti izumiranje 

 

9 .Mi smo gubitnici. Na pragu 21 veka se nalazimo u grupi zemalja koje bi u sledecem veku 

mogle biti  roblje razvijenijih i jacih drzava . Mi se nalazimo u ulozi gubitnika ne zbog neke 

nase krivice, ili nesposobnosti  nego igrom slucaja i    istorijskih, geo-politickih i nekih drugih 

koincidencija. Na nama je sada istorijska odluka, da li cemo biti dovoljno  mudri da udjemo u 

EEZ, nato , i Evropu, ili cemo biti gurnuti u izolacionizam i Treci svet. 

 

10.Na delu je krah prethodnog samoupravnog eksperimenta sa pogubnim posledicama po 

vecinu gradjana 

 

11.Nacija ukljucujuci i koaliciju na vlasti (DOS) i opoziciju, se jos nije dovoljno osvestila od 

poluvekovne  politicke ostrascenosti ,sektastva, i medjusobnih sumnjicenja i obracuna, i ne 

shvata da smo svi ugrozeni bez  razlike"da smo svi na istom brodu".DOS se svadja 

medjusobno. 

 

12.Neophodna je hitna akcija izlaska iz krize i spasa nacije i drzave. Jos nije kasno, ako se 

organizujemo kako treba sanse za izlazak iz krize su realne. 

 

13.Nema pravog plana mera jer bez dijagnoze se ne moze prepisivati terapija. I opozicija i 

koalicija na      vlasti se nalaze zateceni, zbunjeni, u magli, nedostaje emotivna i vremenska 

distanca da se sagleda   sustina, nisu izvucene pouke iz ranijih propusta. 

 

14..Jedan od sustinskih razloga nemoci nacije su  ZAVADA, LOSE PROCENE, 

OSTRASCENOST   I NETOLERANCIJA prema drugacijim. Umesto prosudjivanja prisutna  

su  presudjivanja.  Umesto    da se osveste od poluvekovne zavade ,od teskih trauma nastalih 

od 1990 godine, posle bombardovanja ,ostrascenosti ne jenjavaju. Drustvenom scenom 
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defiluju intriganti, sejaci zavada i  losih procena, ekstremisti koji potiskuju pragmaticare.DOS 

nije otklonio lose procene, DOS nije suzbio kriminalce i neformalne centre moci.  

 

15.Sukob na relaciji EKSTREMISTI-PRAGMATICARI.-sukob od presudnog istorijskog 

znacaja. Prepoznatljivo je da je glavni uzrok krize ekstremisticko delovanje pojedinaca i 

struktura na vlasti. jasno je da su odluke bile pregrejane, da su    postupci uticajnih pojedinaca 

povremeno liseni racionalnosti, da cesto prevagu odnose  emocije, sujete, nasilje, mrznja, 

hajke na lazne neprijatelje,  jasno je da smo zbog njih dovedeni u  krizu. Radi se o 

odgovarajucim psihologijama, moralnom profilu, sistemu vrednosti,u cemu se moze videti 

prepreka izalsku iz krize. To se moze videti u skupstini, na medijima.Nasuprot njih su mnoge 

politicke  i vanstranacke licnosti i srpske institucije iz zemlje i Dijaspore i mnogi drugi .koji 

zagovaraju   odmerenost i pragmatizam. Od 1945 prevagu su odnosile impulsivne osobe , 

ekstremni  ili cak ekscentricni koncepti, nabujale intelektualne snage ne prihvataju dalje 

ovakve postupke i licnosti kao    stetocinske. Ukoliko prevagu ne odnesu pragmaticari, 

zapascemo u nova propadanja i sunovrati. Odlazak u Haski sud ekstermista je prava stvar, ali 

treba otvoriti sudove i za mnoge druge koji su krsili, i narocito za one koji nastavljaju da krze 

prava gradjana. rad, zakon, ulazak u NATO, EEZ, su prava stvar. 

 

16.Psihologija vlastodrzaca je jedan od sustinskih uzroka krize. Umesto da  se razgovara  na 

bazi cinjenica, kroz dijalog i uvazavanje sagovornika, da tragamo za mogucim i racionalnim 

resenjima, kroz ispoljavanje fleksibilnosti , diplomatskog takta i odmerenosti, desava se cesto 

suprotno.-tvrdoglavost,  netolerancija, medjusobna vredjanja i nepopustljivost. I ne samo to. 

Zapaza se krajnja iskljucivost, zastranjenost i ekstremizam. Umesto da se stvori drustvena 

situacija dijaloga i trijumfa cinjenica i pragmaticnosti.. prevagu odnose ekstremna vidjenja i 

solucije. Skloni smo da vidimo uzrok krize u koju smo zapali upravo u ovoj razini. Stavovi 

razlicitih drustvenih sudeonika , su krajnje suprotstavljeni, ekstremni, iskljucivi, rigidni i 

nepopustljivi. Rezultat je umesto drustvene klime gde prevagu odnose mudra resenja- 

konflikti, ratovi, mrznja i destruktivnosti. 

 

Stavovi, misljenja, su cesto takve rigidnosti, da se radi o istinskim fiks idejama implantiranim 

u mozdane centre otpornim na bilo kakvo racionalno rezonovanje.: 

 

Pojedini mocnici iz senovitosti njihovi funkcija ( neformalni centri moci)uporno i tvrdoglavo 

nastavljaju da uprkos promena, novih vremena i zahteva, izmena medjunarodne politicke 

situacije, da se ponasaju na isti nacin kao posle II Svetskog rata. Zele da sacuvaju netaknute 

privilegije, iste metode drustvene kontrole, da budu suvereni i jedini gospodari, da izigraju 

opoziciju i partijski pluralizam, da sve drze pod kontrolom, cak i medjuljudske odnose, 

intimne sfere ponasanja- sve da ostane isto kao u doba titoizma. Gde su legaloisti DOS-a koji 

dozvoljavaju paralelnu vlast? 

 

Pojedinci lideri, ili mnogi gradjani bivsih republika prethodne  SFRJ.ili .iz susednih zemalja, 

ili nekih zemalja koje su kroz istoriju bile u sukobu sa Srbima, su skloni krajnje emotivno i 

opsesivno da sadasnju tesku situaciju po Srbe, zloupotrebe da im se svete za sva ranija 

istorijska dogadjanja i traume.-Njihova zastranjenost i obstinacija su cesto psiho-patske i 

nalaze se u sferi istinskih psihijatrijskih relacija. 

-Ovakve stavovi i politicke fiks ideje, su ne samo dokaz po nas poraznih istorijskih i geo-

politickih koincidencija, nego i pre svega  krajnje lose psiholoske klime  . Dusevno stanje 

mnogih gradjana, i politicara, na nasim prostorima, umesto  da se odlikuje fleksibilnoscu i 

odmerenoscu, tezi ekstremnom i iracionalnom. 
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 Mrznja je sve prisutnija, razorna i opaka. 

 

Ovakve ekstremne seme ponasanja unutar nase zemlje su dovele do krize i rata, koji je stetan 

svima upletenim stranama.Da je bilo popustljivosti ne bi bilo sadasnje krize i rata. 

 

Obstinacija  pojedinih struktura vlasti da vecito vladaju, i da sve bude isto kao i ranije, koji 

odbijaju da priznaju realnosti, nego nastavljaju da zive u autisticnom svetu snova, zdruzena sa 

pojedinim neprimerenim reakcijama opozicije, su upravo stvorili izuzetnu ostrascenost, i 

umesto da iznadju izlaz iz krize su vodili upornom cuvanju STATUS QUO, unutrasnjim svim 

mogucim tenzijama, izolaciji na medjunarodnoj sceni, rasipanju dragocenih snaga na svadje i 

intrige. A da je bilo vise fleksibilnosti i popustljivosti, svima bi bilo bolje. Ne bi bili u 

sadasnjoj krizi, verovatno ne bi bilo ni ratova onakvih kakvi su bili Ovako su svi gubitnici. 

 

17. Snage iz senke i mraka, u kojima ton daju ekstremisti ,iz senke nastavljaju da 

demonstriraju zelju    da drustvom upravljaju na dugme kao i ranije, sto vise nije moguce. Da 

seju lose procene, da sve zavadjaju. cuvaju svoje privilegije, stecene navike, zele da vladaju 

kao i ranije, a vremena su se promenila.Usled cega nastaju tenzije i konflikti. Ove snage 

mraka zele da nastave i dalje vladanje  konceptom DRZAVNIH NEPRIJATELJA, zavadama 

regija, politickih tendencija, sto gore to bolje-to je njihova deviza. Ova sabotaza se nastavlja i 

posle pobede DOS-a. 

 

18. Sustinski zahtevi  ovoga momenta su SLOGA, POMIRENJE, SARADNJA, umesto toga 

maha  uzimaju asocijalni postupci i na povrsinu izbijaju i dobijaju uticaj asocijalne, ili cak i 

delikventne osobe.Cak i one snage  koju sacinjavaju istinski sinovi naseg naroda, vrhunski 

intelektualci i patriote, nazalost u prilicnoj meri nije u stanju da izbegne zamke zavada i losih 

procena, politicke stranke su vrlo  heterogene, povrh svega usplahirena i nategnutih nerava sto 

je normalno znajuci uslove zivota  i prepreke , te tako neretko postaje plen reziranih zavada 

skrivenih centara moci. To se sve vidi u sadasnjim politickim Nasi politicari  ukoliko ne 

prevazidje ove manjkavosti ce   izgubiti poverenje naroda..Na njima je istorijska odgovornost 

za sudbinu nacije. 

 

19.Ljudska prava se i dalje krse masovno, sistematski i flagrantno, vecina gradjana je 

ugrozena, opljackani su i pokradeni, jos nije vracena oduzeta imovina gradjanima, Srpskoj 

pravoslavnoj crkvi. gradjanima nije garantovana licna bezbednost i imovinska sigurnost,  

sprovode se hajke na navodne"neprijatelje",  i podgreva klima masovnih sumnjicenja, 

aktivnosti Tajne policije nisu stavljene pod nadzor institucija demokratske javnosti i 

Parlamenta, , vecina je gurnuta u siromastvo, apatiju i strah, bez adekvatne ishrane, 

medecinske nege, zastite institucija pravne drzave, zdravstveno stanje nacije je lose, 

mladi masovno napustaju zemlju. U Srbiji vise umire nego li sto se radja. 

 

20.Izbori:  

 

Resenje  za danasnju krizu po nama nisu prevremeni izbori, treba jos dati vremena DOS-u. 

Ali mu treba reci propuste i zahtevati da ih ispravi.Ako to ne zeli treba ici na prevremene 

izbore. pod uslovom da budu pravicni i regularni, narod u treba dozvoliti da tu svoju zelju 

ostvari na izborima a ne da izbori ponovo budi izmanipulisani na razlicitim nivoima, kao sto 

je to bilo toliko puta ranije. 

 

Nas narod je 1990 godine ocekivao da ce uvodjenjem visestranacja pobediti opozicija i da ce 

najzad nasa nacija izaci iz poluvekovnog tunela. Poredak je to sprecio jer je lazirao sve 
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dosadasnje izbore I sprecio narod da izabere vladu po svojoj volji. Umesto da dodje vlada 

pragmaticara eksperata koja bi zavela  postovanje zakona i ljudskih prava, zakone trzista i 

utakmicu najboljih, uz ukljucenje u svet, izbornim prevarama je odrzavana prethodna 

nedemokratska i korumpirana vlast koja je dovela naciju do sadasnjeg ambisa. Jasno je sada, 

da je ranije  bila pobedila prava opozicija, da bi postojale realne sanse da budu izbegnuti 

ratovi, raspadi drzave i gubitak nasih teritorija, materijalna razaranja i ljudske zrtve i 

stradanja, sukob sa medjunarodnom zajednicom i zavodjenje sankcija i medjunarodna 

izolacija. 

 

Poredak je 1990 godine polazio sa stanovista da treba po svaku cenu da spreci pojavu 

istinskih autenticnih ili anti-komunistickih  stranaka te je favorizovao opozicionare bivse 

stranacke komunisticke kolege, nadajuci se da se sa njima lakse nagoditi .Ovi kadrovi su u 

prethodnoim periodu, buduci da su bili izlozeni manje diskriminaciji, ili ziveci u istinskim 

privilegijama, stekli pozicije, polozaje, ugled, ekonomski I socijalni status, prihvacenost i 

veze.,infrastrukturu.  Zahvaljujuci ovome uspeli su da se nametnu i da potisnu istinske anti-

komunisticke snage. I to ne samo u zemlji, nego su uspeli intrigama u inostranstvu, 

jer su vec bili stekli reputaciju. kao takvi bili prihvacani od nedovoljno informisanih Srba u 

rasejanju, i gde su uspeli ogovaranjima da kompromituju pojedine autenticne snage koje nisu 

imale mogucnosti da odu van zemlje.i da se ispravno  predstave 

 

Tako je stvorena istorijska nepravda koja zahteva da bude ispravljena jer se ne moze govoriti 

o demokratiji u ovoj zemlji, preporodu ,dokle god ova nepravda ne bude ispravljena. Ne 

zelimo  nista da prebacujemo liderima politickih stranaka bivsim komunistima, to su vecinom 

istinski intelektualci i patrioti,  ne zelimo da unosimo razdore, mi njih cenimo i pozivamo ih 

sve na slogu. Ali oni  sami treba da budu svesni ove nepravde i da doprinesu da bude 

ispravljena. 

 

Mi smo zbog ovakvog stanja jos onda isticali zahtev da izbori budu bojkotovani, da se ne daje 

legitimitet prevarama i kradjama. 

 

Poredak je vesto manipulisao opozicijom jer je stvarao razdore zloupotrebljavajuci 

heterogenost opozicije i nedostatak politickog iskustva. Na opozicionu scenu je lansirao vrlo 

veliki broj opozicionih stranaka, u mnoge od njih se infiltrirao, stvorena je za vreme izbora 

zabuna, vrlo veliki broj naziva stranaka, poruka, gradjani su bili zbunjeni. 

 

Uprkos ovakvog stanja poredak je se hvalio da su izbori regularni. 

 

A..Svi izbori za visestranacku skupstinu od 1990 godine do danas su bili neregularni i 

falsifikovani 

 

B. Stvorena je opoziciona panorama koja je vise odraz selektivnosti vladara i domacih i 

stranih donatora,  nego li odnosa stvarnih opozicionih snaga,  mnoge stranke i pojedinci su 

iskljuceni grubom diskriminacijom i represijom iz izborne trke.  Moramo imati moralne snage 

i iskrenosti da priznamo  da je poredak svojom selektivnoscu uspeo da eliminise sa 

opozicione scene pojedine autenticne opozicione stranke, struje i licnosti. Da ih 

diskriminacijom, represijom , subverzijom, intrigama i ogovaranjima, diskredituje, lisi 

podrske, pretvori u minorne,marginalne i da ih iskljuci iz politicke opozicione utakmice. 

 

Dosadasnja opoziciona utakmica je licila na trku u kojoj je ucestvovalo 100 trkaca, a sudija je 

odmah na pocetku nepravilno iz trke iskljucio 30 trkaca. 
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Dokle god se ova istorijska nepravda ne ispravi, dotle nece biti mirna savest, sve dotle ce 

trajati rasprave i sumnjicenja medju opozicijom, sve dotle se ne moze sloziti opozicija. 

 

C. Na svim dosadasnjim izborima je bilo povredjeno osnovno nacelo slobodnih izbora, a to je 

pravo stranaka da na ravnopravan nacin ucestvuju u izborima, da slobodno i nesmetano 

obavljaju svoje aktivnosti, i ostvaruju prava koja im pripadaju po zakonu. Jedne stranke, su 

imale privilegije, novac , infrastrukturu, da podesavaju izbore po svojoj volji, a druge su bile 

bez sredstava, infrastrukture, diskriminisane i pod represijom. 

 

- Jedna od stranaka zrtva ove nepravde  je i nas Pokret za zastitu ljudskih prava.koji je poceo 

jos 1975 godine, i 1990 sticajem okolnosti postao politicka stranka. Ucestvovali smo na svim 

izborima noseni elanom zrtava bezakonja, a to je vecina gradjana. Skupljali smo potpise, 

popunjavali formulare, borili se sa postom koja ih je zaplenjivala, sa komisijama, progonima 

prikupljaca potpisa i organizatora, bez prostorija, bez ikakve infrastrukture, uz kradje glasova, 

listica, iz podrumskog podstanarskog stana, bez dinara utrosenih sredstava ,bez ikakve 

sponzorske podrske jer smo intrigama i lazima poretka bili diskreditovani i lazno 

predstavljeni u zemlji i svetu kao bezvredna organizacija("marginalci") mnogi nasi aktivisti su 

premlaceni, opljackani, tesko ranjeni, neki i ubijeni, i, pod skoro totalnom medijskom 

blokadom,   u takvim okolnostima smo  npr. 1993 godine ucestvovali u 7 od 9 izbornih 

jedinica i osvojili 14 mesto od 108 ucesnika, vise nego li pojedine stranke koje su kasnije 

postale parlamentarne, i koje su utrosile velika sredstva u kampanje, da je bio direktno  

proporcionalan sistem imali bi predstavnike u parlamentu. .(Dobili smo vise glasova od 

Gradjanskog saveza, a skoro isti broj 

glasova kao JUL). 

 

Vreme je da se ova nepravda prema nama ispravi. Pokret za zastitu ljudskih prava je bio zrtva 

drasticne represije i pokusaja da bude zloupotrebljen i pretvoren u strasilo za zaplasivanje 

drugih, intelektualno smanjen presijama, terorom. 

 

Mi se zalazemo za slogu u opoziciji. I za ispravne procene. Ovim recima ne zelimo da 

kritikujemo bilo koju opozicionu stranku, ili bilo kome sta da prebacujemo. Zelimo da 

iznesemo cinjenice. Nasa je namera da u granicama nasih skromnih mogucnosti doprinesemo 

demokratskom raspletu sadasnje krize u nasoj zemlji, na miran nacin, kroz slogu i saradnju 

opozicije i ukljucivanje svih u opozicionu akciju. 

 

Osudjujemo one ostrascene opozicionare koji uprosceno analiziraju opoziciju i u  malim 

strankama vide navodnu smetnju. Postavlja se pitanje sta su male stranke?  Zasto su male? A 

zasto su pojedine uspesne? Da je npr. nas Pokret dobio hiljaditi deo sredstava koje su dobile 

neke od ovih "velikih"ili najvecih stranaka mi bi imali vise poslanika od njih 

 

D.Kako su izbori bili lazirani . Pokret za zastitu ljudskih prava  je ucestvovao na svim 

dosadasnjim izborima od 1990 godine za republicku i saveznu skupstinu i u ovoj oblasti 

imamo veliko iskustvo i dobro poznajemo izbornu problematiku. Te dalje iznosimo nasa 

saznanja da bi dali informacije onima koje ova tematika interesuje. 

 

Cesto se kaze da su izbori bili lazirani, tj,"pokradeni su glasovi",misli se pre svega na kradje 

glasova prilikom prebrojavanja glasackih listica. A sto je pogresno i jako uproscavajuce 

vidjenje ove materije. Do laziranja izbora ne dolazi samo za vreme prebrojavanja glasova, 

nego u razlicitim fazama i nivoima 
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:-pre izbora 

-za vreme izbora 

-posle izbora 

 

Mi smo zbog ovakvog stanja jos onda isticali zahtev da izbori budu bojkotovani, da se ne daje 

legitimitet prevarama i kradjama. 

 

Uprkos ovakvog stanja poredak je se hvalio da su izbori regularni. 

 

Navodimo zasto su dosadasnji izbori bili lazirani i neregularni: 

 

- a).pojedini opozicionari i stranke su bili izlagani pre, za vreme i posle izbora diskriminaciji i 

represiji, blokadi aktivnosti. A sto se ogledalo  u onemogucavanju da se dobiju prostorije, 

opstrukcije u iznalazenju finansijskih sredstava, ukljucujuci i prekide tokova 

komuniciranja (prepiska., telefon, faks) sa potencijalnim sponzorima. 

Ukljucujuci i zaplene dopisa, izdavanje listova, zaplene stranacke 

dokumentacije, smetnje u komuniciranju sa clanstvom i gradjanima sto se 

tice zaplene prepiske ,smetnje u upotrebi  telefona, napadi na ugled 

kroz sredstva javnog informisanja bez prava na ispravku 

(kompromitovanja), rasturanje mitinga, progoni aktivista. .Jednostavno, 

pojedine politicke stranke su bile oterane i prognane  sa opozicione 

scene, dok su druge bile favorizovane., jos pre nego sto su izbori 

poceli. Ili su pak bile oslabljene ili iskompromitovane u javnosti. 

 

 

        b).Predizborne kampanje su bile kratke, drzavna medija koja su 

obavezna po zakonu da omoguce ravnopravno i detaljno  predstavljanje 

stranaka i njihovih programa, to nisu uradila, vecina opozicionih 

stranaka je dobila po nekoliko termina, kratko vreme, a  stranke na 

vlasti su se pojavljivale na medijima cele godine te su tako lako mogle 

da namecu svoje poruke. Ovaj problem sa kratkocom predizborne kampanje 

je utoliko slozeniji i delikatniji, jer je na izborima ucestvovalo preko 

sto politickih stranaka, kratko vreme, a mnogo stranaka i poruka. 

Rezultat je konfuzija, gubitak interesa slusalaca i gledalaca. Na delu 

je bila smisljena ujdurma da budu sabotirane stranke koje se pojave samo 

na izborima, a da  se da preimucstvo stranki na vlasti i strankama koja 

se pojavljuje cele godine. Tako da vecina stranaka i opozicionara nije 

mogla da predstavi svoje programe. 

 

       c)Prema Zakonu o izborima drzava je obavezna da strankama da 

sredstva za izbore sto uopste nije ucinjeno. Suma koja je davana je bila 

simbolicna i dolazila tek po zavrsetku izbora. Stranka na vlasti 

naprotiv je imala ogromna sredstva od drzavnog budzeta i poreza od 

gradjana, a vecina stranaka nije imala nista, pojedine stranke su uspele 

da dobiju sponzore u zemlji i van  nje, zahvaljujuci svojim vezama. 

Pokret za zastitu ljudskih prava nikada i ni od koga nije dobio bilo 

kakvu iole znacajniju finansijsku ili materijalnu podrsku .za izbore ili 

u drugoj prilici. 

 

        d).Poseban problem je bila izborna dokumentacija, formulari za 
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prikupljanje potpisa, za poslanicke kandidature, potvrde o birackom 

pravu, koji su  obicno stizali vecini opozicionih stranaka kasno, svega 

na nekoliko dana pre nego sto ih  je trebalo dostaviti popunjene 

izbornim komisijama. A u isto vreme stranke na vlasti, i nekoliko 

privilegovanih opozicionih stranaka su dobijali ove formulare tajno 

mnogo ranije. A ova cinjenica je od presudne vaznosti, jer treba 

prikupljati na hiljade potpisa sirom zemlje, stotine kandidata za 

poslanike, sto zahteva blagovremeno raspolaganje formulara, ljude na 

terenu koji ce taj posao da obave, infrastrukturu, prostorije, 

komunikacije, sredstva. Vecina opozicionih stranaka je ako je uspela da 

prodje ranije Scile i Hardidbe ovde bila eliminisana, jer nisu imali 

snage da prikupe dovoljan broj potpisa da bi mogli ucestvovati na 

izborima. Poseban problem je bio sto su vlasti zaplenjivale poslatu 

dokumentaciju i izborne formulare, progonile na terenu one koji su 

radili na prikupljanju potpisa, izborne komisije u kojima su bili organi 

vlasti su pravile  zackoljice opoziciji, odbacivale uredno popunjene 

formulare. Zbog ovoga mnoge opozicione stranke nisu uspele da prikupe 

dovoljan broj potpisa i kao takve su bile odbacivane i nisu sticale 

pravo da ucestvuju na izborima., Poznato je da su pojedine opozicione i 

rezimske stranke pravile malverzacije sa potpisima, da su uzimali iz 

drzavnih arhiva imena i prezimena ljudi, sa brojevima iz licne karte, i 

to ubacivali u izborna dokumenta, te tako nisu bili obavezni da se bakcu 

prikupljanjima potpisa. Prikupljanje potpisa je uzimalo dragoceno vreme 

koje bi trebal biti utroseno u agitovanje. Nama je npr. rezimski covek 

zaplenio na prethodnim izborima 1.000 mukotrpno prikupljenih potpisa  u 

IJ NOVI SAD  te nas tako onemogucio da ucestvujemo na izborima u toj 

izbornoj jedinici, tuzba sudu nije ni razmatrana. 

 

          e).Mnogi gradjani su bili brisani iz glasackih spiskova, 

brojne kategorije su bile ostecene, pojedinim opozicionarima je bilo 

onemoguceno da glasaju.. Vojnici i zatvorenici su bili obavezni da 

glasaju u kasarnama i zatvorima, a poznato je koliki je njihov strah da 

neko ne vidi da su glasali za opoziciju, jos je veca mogucnost da neko 

njihove glasove drugacije predstavi. Nasi ljudi van zemlje su bili 

stavljeni u neravnopravan polozaj te je Dijaspora bila na neki nacin 

iskljucena iz izbora. 

 

         f)sastav Izbornih komisija je bio takav da su u njemu 

dominirali predstavnici drzavnih politickih organa,i da su onda navijali 

za svoju stranku. Vecina opozicionih stranaka nije bila u stanju da 

nadje dovoljan broj strucnih clanova ovih komisija iz prostog razloga 

sto su imale malo clanova, pogotovu strucnih. Posteni clanovi izbornih 

komisija su cesto bili preplaseni politickom moci rezimskih clanova te 

su tako bili cesto puki statisti i nisu mogli spreciti kradje glasova. 

Dolazilo je do malverzacija sa glasackim listicima, na licu mesta na 

izbornom mestu, prilikom odnosenja sa glasackog mesta, glasacki listici 

su prenocili u opstini bez  prisustva kontrolora opozicije, te su pale 

optuzbe da su nocu pokradeni glasovi. Izrecene su brojne zamerke na 

nacin pravljenja zapisnika, paravani su bili nedovoljno veliki i mnogi 

su mislili  da ih uticajni politicki lokalni funkcioneri posmatraju dok 
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zaokruzuju za koga glasaju, te su mnogi preplaseni polu vekovnom 

tiranijom, automatski zaokruzivali stranku na vlasti. Partijski clanovi 

komisija obuceni manipulacijama su se ponasali strogo i gledali preteci 

gradjane da ih jos vise zaplase. Bilo je uticanja na glasace, pretnji, 

saslusavanja, nardedjivanja za koga da glasaju, itd. T.Krsmanovicu 

predsedniku  nase stranke koji je bio kandidat za Predsednika Republike 

na izborima 1990 godine je na njegovom izbornom glasackom mestu u 

Osnovnoj skoli u Danteovoj ulici  na Karaburmi bilo zabranjeno da glasa, 

pre pojavljivanja na televiziji je napadnut u mraku od nepoznatih osoba 

i ranjen ostrim gvozdjem u nogu,  na TV je dosao pravo iz bolnice sa 

zavojima i pod dejstvom injekcija , itd. 

 

        g).Procedura glasanja je bila vrlo slozena, sa velikim brojem 

lista, stranaka, obicno se glasalo odjednom i za republicke i 

predsednicke, ili cak i savezne izbore. To je sve opterecivalo glasace, 

stvaralo konfuziju, zbrku. Preplaseni glasaci su bili prinudjeni da 

glasaju u jednom ambijentu straha i zurbe. Zbog ovoga je bilo mnogo 

neuautenticnih izbora stranaka i opozicionara. 

 

       h,)Izbori su obicno odrzavani u nepogodnom momentu, u vreme rata, 

krize, nestasica, straha, sankcija. Gradjani su preplaseni bezakonjem, 

nasrtajima  kriminalaca i lopova, nije im bila garantovana licna 

bezbednost i imovinska sigurnost. Ljudi se otuda plase da glasaju za 

opoziciju. Strah je poluvekvonom vladavinom tiranije  internaliziran u 

duboke sfere licnosti, iracionalan  takvi gradjani nisu  u stanju da 

naprave racionalan izbor, nego je vise na delu bio automatizam.Da bi 

gradjani mogli da istinski glasaju i naprave svoj autentican izbor, 

neophodno je gradjane osloboditi straha, zastititi  njihova prava. Dokle 

god se to ne ucini, nema slobodnih izbora. 

 

Abstinenti su segment glasaca na kome ja opozicija pala na ispitu, da su 

oni bili izvedeni da glasaju opozicija bi pobedila sa ogromnom vecinom. 

jer su skoro svi oni bili za opoziciju, ali nisu izasli da glasaju zbog 

straha, nepoverenja u opoziciju, apatije. Na poslednjim izborima 

procenat abstitenata (onih koji nisu izasli da glasaju) je bio vrlo 

visok. Na njima se odlucivala sudbina izbora. Koalicija na vlasti je 

imala ne samo dobre kontrolore, nego je motivisala svoje vrlo kompaktno 

i dobro(cehovski, klanovski, vojno) organizovano clanstvo, svi su izasli 

na glasanje. A vise desetina procenata onih koji su bili za opoziciju 

uopste nisu  ni dosli da glasaju. Razume se opozicija ima jedno 

militantno jezgro koje ce uvek da glasa, ali ona ima daleko vise 

pristalica medju onima koji su za nju, ali su u ovome momentu nedovoljno 

poletni (strah, umor, apatija, razocarenje, nepoverenje u opoziciju, 

itd). te zbog toga postaju abstinenti. Dakle, na abstinentima se resava 

sudbina i sledecih izbora. Abstinenti su ti koji  ne izlaze na 

mitinge opozicije i SZP.Borba za pobedu na izborima i za demokratiju se 

vodi na abstinentima, To treba shvatiti. 

 

Narod ne moze izraziti svoj autentican izbor dok ne ojaca, dok ne 

postane zdraviji, sigurniji u sebe, dok se ne oslobodi straha, dok ne 
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stekne poverenje u opoziciju. Narod je 1990 godine ocekivao od opozicije 

da ga zastiti od tiranije. Nista od toga, sada je jos gore, a narod 

smatra da opozicija nije ni zainteresovana da ga stiti, nego da gleda 

sebe. Moraju da zazive institucije pravne drzave. Narodu mora biti data 

nada i jasan znak da na izborima moze i mora da pobedi, i da ce biti 

posle bolje. Koalicija na vlasti treba da shvati da bi novo laziranje 

izbora vodilo u totalnu propast zemlje i nacije. Treba da prihvati mesto 

buduce opozicije, i da joj se garantuje da nece biti 

revansizama.Uostalom, toga nije bilo ni u jednoj bivsoj socijalistickoj 

drzavi. 

 

          i) Nacin izbora(proporcionalan) je takodje bio podesen da 

stranka na vlasti dobije, bilo je manipulacija sa glasacima sa Kosova. 

 

E. Pokazalo se na delu da dokle god postoji apsolutni     monopol nad 

vlascu, to   se zloupotrebljava da se izborna pobeda izokrene u korist 

vladajuceg sloja. 

 

.F. Prevremeni izbori mogu opet biti lazirani. Pokret za zastitu 

ljudskih je ukazivao na ranijim izborima da je  nemoguce odrzati 

regularne i pravicne izbore u zemlji gde ne funkcinisu bazicne drzavne i 

sistemske institucije. A iz prostog razloga jer  u drzavi koja nije 

pravna, se ne mogu odrzati sa pravne tacke ispravni izbori. Tj. logicno 

je da ona grupa koja uzurpira vlast i krsi pravne propise, koja ima 

monopol nad vlascu, ce to preimucstvo zloupotrebiti da bespravnim i 

nezakonitim postupcima sacuva vlast kroz reziranje navodne izborne 

pobede. Zato smo trazli sa jos nekim opozicionim strankama  bojkot 

izbora dok se ne stvore uslovi da izbori ne budu lazirani. 

 

Kao ucesnici na svim dosadasnjim izborima,od 1990 godine, prosavsi 

svemoguce izborne prevare i zloupotrebe , bogati iskustvima i 

saznanjima, uvidjamo da je nase stanoviste bilo ispravno. Takoreci svaki 

izbor je bi manje regularan nego li prethodni. Ovi izbori su obavljani u 

vreme kraha i ono malo institucija pravne drzave sto je bilo u 

prethodnoj SFRJ, u vreme raspada SFRJ, ratova, pod sankcijama 

medjunarodne zajednice. U medjuvremenu je doslo do istinske 

kriminalizacije, vlasti mafije, gradjanima je sve manje garantovana 

licna bezbednost i imovinska sigurnost. Da navedemo samo jedan detalj. 

Kako ce npr. kontrolori opozicije da kontrolisu izbore .da cuvaju 

glasacke kutije , kada ne mogu da sacuvaju nepovredivost svoga stana, 

znamo koliko je mnogo stanova provaljeno, ne mogu da sacuvaju svoju decu 

od nasrtaja gangova, da isteraju pravdu pred pristrasnim sudovima, 

poslodavcima, drzavnim i socijalnim ustanovama? Izbori su se odvijali na 

brzinu, u vreme krize, straha, trauma, bede, poremecaja u transportu, 

grejanju, telekomunikacijama, elektroenergetskom sistemu, kada je bila 

sprovedena masovna pljacka deviznih stedisa, i drugih citavih kategorija 

stanovnika, u vreme kada su se raspadali znacajni drustveni sistemi 

(bankarstvo,socijala, kultura, obrazovanje, pravosudje ,transport, itd). 

 

Gradjani su bili u ocaju, strrahu, u brizi da prezive, u strahu od 
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vlasti i mafije da bi  mogli da se oslobode i daju glas kome zele. 

 

U ovakvom haosu stranke na vlasti su uspele da sacuvaju monopol vlasti, 

na stetu cele nacije i sto je dovelo do sadasnjeg ishoda. 

 

Sada je stanje sto se tice zakonitosti ne mnoge  nego li ranije. To znaci da 

ce oni  koji vladaju haosom i bezakonjem, to iskoristiti da opet muclkaju na  izborima.i da 

poikusavaju da uticu na ziborne rezultate,ako dodje do prevremenih izbora. Danasnja 

pozavadjana i krajnje krhka i slaba politica scena, uopste nije u stanju da efikasno kontrolise 

izbore. 

 

Ovakva situacija baca vecinu gradjana u ocaj.i strah. A bez demokratske 

klime i pravne  drzave nema pravicnih izbora. 

 

21..Nesloga  srpskih elita-sustina problema. -uzrok slabosti 

i nesposobnosti da pobedi na izborima Pokret za   zastitu  ljudskih  prava  je ovo pitanje 

pokrenuo jos 1975 godine kada se radilo o neslozi boraca za ljudska prava i opozicionara. 

Zelimo ovoga puta ponovo da stavimo  na javnu diskusiju svoja vidjenja o 

kvalitetu  medjusobnih odnosa izmedju pojedinih politickih stranaka. 

 

Nesporna je cinjenica da je srpska elita danas  slabasna, i da nije u stanju 

da potisne sve one paralelne  snage vlasti  kojoj je istekao   rok trajanja. Elita  je pre svega 

neslozna i pozavadjana .Nedostaje svest da je neslozna opozicija(mislimo na opozicuiju 

neformalnoj vlasti) privid     opozicije.  Iako u opoziciji ima izuzetnih intelektualaca 

koji su u stanju da procene uzroke nesloge i da  porade  da   se ova 

sustinska  i  fatalna manjkavost  otkloni,  nema    pravog  napora  i 

stanja duha  da   se u ovoj  cinjenici resava  sudbina  opozicije  i 

nacije. Nazalost, opozicionari  dele  sudbinu  naroda,  tj. pranje 

mozga ,nema  objektivne analize i sposobnosti emotivne distance. 

 

Uzroci nesloge i nesposobnosti opozicije, da se ujedini  su brojni i 

slozeni: 

-opozicija je   vrlo   heterogena skupina pojedinaca i stranaka, sto se 

tice politickog ubedjenja,  drustvenog polozaja, egzistencijalne 

situacije, obrazovanja, licne svesti i stanja duha,    licne zrelosti, 

politicke kulture, poznavanja drustva u kome zive, metoda drustvene 

kontrole. 

-usled ovih  razlika, i  razlicitog   stepena   pritiska   od     strane 

vlastodrzaca, na delu su znacajne razlike u stepenu intenziteta 

negativnog stava u odnosu na stranke na vlasti. 

-otuda proizilaze razliciti stepeni motivisanosti za opozicionu akciju 

-a iz cega nastaju i razliciti ciljevi borbe i strategije kako da se 

ostvare. 

 

Povrh  toga,  opozicionari  se  ne   poznaju  dovoljno, prisutne     su 

prebrze i pogresne procene. Cesto su nategnutih nerava, sto je normalno 

znajuci teske uslove u  kojima zive. Moze se reci da medju njima nema 

dovoljno kontakata, podlozni su intrigama i zavadama od strane 

vlastodrzaca, koji ih usmeravaju jedne na druge koristeci se njihovim 

neusavrsenostima ili manama,i      monopolom na  vlast i svojom  moci. 
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Ima i sitnih ljudskih sujeta ,nerealnih ambicija, liderstava, 

iskljucivosti, netolerancije. 

 

Sada posle devet  godina   postojanja   visepartijskog  drustva, 

jasnije su se iskristalisali odnosi, vecina opozicionara je  pozavadjana 

MEDJUSOBNO, razocarana opozicionim partnerima, rasturene stranke i 

koalicije,ostale su lose procene  ,netrpeljivosti ,intrige, podmetanja 

nogu i diskreditovanja. Niko  ni sa kim ne moze. Ovo je narocito 

znacajno kada se radi o koalicijama. Sto  je veci broj ucesnika u 

koalicijama, multipliciraju se razlike i potencijalne konfliktne 

situacije, sve su vece sanse za nove raskole. Pravi primer je sadasanje 

stanje u SZP. 

 

Potrebno je prevazici komunikacione i sve druge barijere. Koalicije bi, 

po nama, trebale da budu sto vece, ali uz stroge kriterijume, 

eliminisati  one sklone rovarenjima i intrigama, sujetama, nerealnim 

liderstvima  Moraju  se razvijati poverenje i ispravne procene, uzajamno 

uvazavanje i postovanje, negovati bon ton i fer plej, treba ukljuciti u 

ovaj proces tim psihologa i psiho-sociologa koji treba da otkriju 

zarista   nesporazuma i losih  procena i da ih blagovremeno eliminisu, 

treba ucesnike   koalicije   uciti   umesnosti  ophodjenja,   drustvenoj 

i psiholoskoj kompetenciji. 

 

Ujedno treba onemoguciti one koji sire lose procene i potsticu zavade. 

Za posebnu osudu je ogovaranje stranackih kolega do cega dolazi narocito 

u kontaktima sa Srbina iz Dijaspore i strancima. Takvi ogovaraci i 

intriganti zaboravljaju da time pre svega govore o sebi i da blamiraju 

celokupunu opoziciji, i nas narod.  Jer su takvi postupci svojstveni 

primitivnim  narodima. Nazalost, privilegovani pojedinci , koji su imali 

mogucnosti da putuju po svetu su cesto po nalogu  poretka kompromitovali 

istinske patriote koji tamo nisu mogli otici i nisu mogli izneti svoje 

stavove. 

 

Ujedno, preporucljivo je, da ne treba ulaziti u zaostravanja sa 

vlasti,(paralelnom) ici na dijalog i uvazavanje, i voditi pre svega 

racuna o opstim interesima. Svi smo u teskoj, slicnoj situaciji 

.Ugrozeni smo kao nacija. Nisu neprjatelji, oni su ucesnici u politickoj utakmici, u kojoj treba 

da pobede oni koji ce dati najveci doprinos opstem progresu.  Smena vlasti 

ne znaci vecitu vlast pobednika, gubitnici ce se pripremati za nove 

izbore. Svi ucesnici u buducoj politickoj utakmici moraju imati jednaka 

prava i obaveze. 

 

Da bi doslo do udruzivanja i sloge, sto je glavni  uslov da bi 

prava snage nacije mogla da pobedi na izborima, mora postojati svest o ovakvom 

vrlo slozenom kontekstu, i izuzetan trud da opozicija prevazidje ove 

neusavrsenosti i manjkavosti. To se dosada nije desavalo i koalicije su 

propadale. Sve se ponavlja ovoga momenta u Srbiji i potrebne su hitne i 

prave mere da se taj razorni trend zaustavi. 

 

Srpska elita(opozicija) treba da izvuce iskustvo iz devet godina opozicione 
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borbe. I da shvati da je njen sustinski problem da dosada nije bila u 

stanju da medjusobno saradjuje. Sve koalicije su propadale, raspadale su 

se stranke i organizacije, cesto bez da je u pitanju bila razlika u 

politickom vidjenju, nego zbog psiholoske ranljivosti i impulsivnih 

reakcija dusevno iznurenih i uznemirenih opozicionara. Ili nazalost 

ponekad, i zbog njihovih sujeta i nerealnih liderskih ambicija i 

strahova od puceva,  preotimanja pozicija i sl. 

 

Pozivamo Dijasporu da svojom odmerenoscu i prizemljenoscu,  zajedno sa 

svim nasim  srpskim  institucijama  i ustanovama  pomogne  da se sve 

nacionalne snage iz zemlje i Dijaspore sloze i tako smene vlast. 

 

22.Los IMAGE elita(opozicije). Opozicija je za ovih desetak godina 

visestranacja izgubila u mnogo cemu poverenje i ugled vecine gradjana 

sto je uzrokovano objektivnim okolnostima, ali i manjkavostima opozicije 

i opozicionara, te je potrebno poraditi da se stvori svest da je IMAGe 

opozicije  u narodu los, i da ga treba menjati. Jer takav IMAGE odbija 

gradjane od opozicije i sprecava mobilisanje masa da sprovedu promene. 

Jednostavno, narod smatra da su opozicionari"isti kao i vlast", da "samo 

zele da zgrabe vlast", da im nije stalo do naroda. 

 

III.PSIHOLOGIJA paralelne VLASTI(neformalnih centara moci) i pojedinih politickih lidera 

zemlje-prepreka promenama. 

 

Vecina gradjana, cak i oni manje obrazovani i inteligentni uvidjaju  da 

su postupci vlastodrzaca cesto liseni logike i racionalnosti, da su 

pregrejani, ili cak i ekstremni, stetocinski, nasilnicki i krajnje 

bezobzirni, izvitopereni i asocijalni. Npr. javno izrecene tvrdnje 

pojedinih zvanicnika da su se penzioneri naziveli, drugim recima  treba 

jednostavno da umru. 

 

Uprkos   teske krize i katastrofe u koju je zemlju dovela pogresna 

politika, politicari vladajuce koalicije nastavljaju sa stetnim 

postupcima, pogresnim odlukama, sa serviranjem  istih prica, iste 

retorike, iste demagogije .Ne izvlace pouke iz ranijih propusta, ne zele 

da se isprave. Kao da je vreme stalo, kao da se nije nista promenilo. 

 

Smatramo da su ovde dominantni emotivni  i psiholoski  faktori. i da je 

upravo potrebno  staviti na dnevni red. pitanje psihologije ovih 

politicara. 

 

Psihologija vladajuce birokratije je danas goruca tema. Dokle god se  na 

kljucnim pozicijama nalaze funkcioneri ovakve specificne psihologije, ne 

moze se nista uraditi, ovakve osobe ce stalno blokirati svaku 

konstruktivnu akciju, pogresno procenjivati stvarnost i dogadjaje  i 

stvarati haos, konfuziju, hajke i obracune, i stvarat vanredne 

situacije. I donoseci stalno pregrejane i pogresne odluke, i ruseci 

naciju i drzavu iz godine u godinu. 

 

Ovakve postupci i poruke  nisu nista drugo do zavlacenje glave u pesak, 
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odbijanje realnosti, nesposobnost procenjivanja situacije i 

prilagodjavanja na promene,  duboko  povlacenje u autisticni svet, 

nesposobnost evolucije. Ovakvi mentaliteti su otporni na evolucije, sa 

jakim emotivnim nabojima, fiksiranim za prevazidjene periode. Oni zive u 

danasnje vreme ali su fiksirani i zaustavljeni na  ranije dogadjaje i ne 

mogu da se "otkace"od ranijih prevazidjenih perioda u zivotu, na nove 

okolnosti reaguju na isti emotivni nacin. ( I posle Tita Tito). 

Prisutna je potsvesna duboka zalost za"starim dobrim vremenima"kada nije 

bilo danasnje krize, kada nije bilo opozicije, kritika, napada, kada su 

drustveni mir i razvoj davali osecaj izuzetnih zasluga, ,potvrdu 

preuvelicane predstave o sebi, i kada su dobijali divljenje prestrasenih 

i indoktrinitranih gradjana.( u psihologiji poznat sindrom"potsvesne 

zelje za povratkom u fetalno stanje" kada je covek jedino apsolutno 

bezbrizan i sretan, u stanju blazenstva). Umesto konfrontacije sa 

cinjenicama na zreo nacin, i odmerenih resenja, hvatanja  u kostac sa 

krizom i iznalazenja  resenja u interesu vecine , nacije i drzave, 

ocigledna je sklonost ka regresiranju,  zal za starim dobrim vremenima, 

bekstvo u fikciju. ,pribegavanje parolama, lazima i obmanama , 

ikonografiji, demagogiji, koja je davno prevazidjena. (npr. sadasnja 

navodna obnova i izgradnja, jos im fale crvene pionirske marame, bilo bi 

lepo da zaigraju kozaracako kolo, ali smo mi zbog 

takvih"mudraca"izgubili Kozaru i Bosnu). Nije se lako pomiriti da narod 

nije vise naivan i indoktriniran kao ranije, da je zreliji,  da uopste 

nije vise impresioniran vladajucom vrhuskom, nego sve vise ima poverenja 

u opoziciju. Umesto zrelih borbi ovakav prevazidjen birokratski duh 

preferira bekstvo u fikciju, iluziju superiornosti po svaku cenu, lako 

manipulisanje masa kao u vreme Tita, i potragu za briljantnim resenjima 

i prevarama masa . Povrh svega radi se i o nesposobnosti da se stavi na 

tudje mesto, ( kada narodu treba hleba nude mu egzoticne restorane, 

guraju u smrt penzionere i devizne stedise da bi se licno bogatili), 

suvise su preokupirani sobom, ne mogu i ne zele da  shvate tegobe vecine 

i kakve tragedije nastaju za vecinu gradjana ovakvom upornom i 

tvrdoglavom stetnom politikom koja odbija da se menja, egocentricni su i 

u stanju"odbranastva"., ne zanimaju ih  interesi  vecine, nego samo 

njihove licne  potrebe.(kao onaj funkcioner iz popularnog vica koji 

navodno place zbog stradanja penzionera, a onda njegovi  strazari 

pocinju da biju penzionere zato sto njihov vodja zbog njih place). 

 

To nije nista drugo do manija velicine u svojoj najcrnjoj formi. 

 

Uporno nastavljanje prezivele demagogije, odbijanje priznavanja i 

korekcije gresaka, konzerviranje predimenzionirane predstave o sebi, 

iluzija superiornosti po svaku cenu nad opozicijom i narodom, 

nastavljanje sa svakojakim zloupotrebama, cuvanje preteranih 

privilegija, bogacenja dok nacija krvari, cuvanje"status quo"po svaku 

cenu- su danas jedina alternativa koju nudi zvanicna politika. 

 

Ovakve osobe su neprijemcive na logicko rezonovanje , sa njima se nikad 

ne zna na cemu je se, njihove reakcije su emotivne i nepredvidljive. 

Niko ih ne moze razuveriti da i oni mogu da grese. Imaju jos uvek 
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izuzetno lepu predstavu o sebi, mada uvidjaju da su napravili mnoge 

greske, ali zato imaju svoja opravdanja. Zele po svaku cenu 

manifestovati svoju superiornost i domi naciju, sto su  navike stecene u 

prethodnom periodu SFRJ. Kako  danas vecina ne zeli da prihvati takvu 

njihovu predstavu o sebi, umesto da to ispravno procene kao drustvene 

promene i pojavu visepartijskog sistema, sto je normalna evolucija, oni 

to pogresno dozivljavaju kao napad i neprijateljstvo.i iniciraju masovne 

hajke protiv "neprijatelja koji im rade o glavi".  Iako se situacija 

drasticno promenila oni i dalje zahtevaju pokornost i da im se nacija 

divi i da ih sledi. 

 

Ovakve osobe se odlikuju nedovoljnom svesti, one se uzimaju za ono sto 

nisu, ne poznaju dovoljno svoje motivacije. Javno grme da su za vecinu, 

da su patrioti, da zele dobro narodu, cesto na nivou SVESNOG tako sebe 

dozivljavaju. Ali na nivou NESVESNOG oni su motivisani pre svega zeljom 

da zgrabe vlast, da se bogate i da zadovolje  svoje interese  ne hajuci 

za stradanja i tragedije vecine. 

 

Danasnje birokrate danas jos uvek u prilicnoj meri nastupaju masovicki 

kao i ranije, uzivaju da im mase klicu, da uzvikuju i skandiraju njihova 

imena, da im se dive, koriste zapaljive parole i poruke, teme, sto je 

odraz zelje da sve bude po starom. A to vise nije moguce. 

 

Ovim se dodiruje psihijatrijska dimenzija danasnje krize. Na brzo 

menjajuce uslove uvek se reaguje na isti nacin. Obmanama i 

manipulacijama. Umesto da se zasucu rukavi i sprovedu reforme, sve snage 

sloze, i okrenemo se boljoj buducnosti. 

 

Ovakvi"politicari" su kao asocijalni  clan porodice koji rusi porodicnu 

slogu i harmoniju. Potrebna nam je svima velika mudrost jer treba da 

znamo sa kim imamo posla. Ali je potreban i autoritet oca porodice da na 

ovakvog asocijalnog clana porodice deluje korektivno. 

 

Oni su dovedeni na vodece pozicije svesno kroz metodicne kriterijume 

selektivnosti zasnovane na psiholoskom tipu licnosti i podvrgavani su 

procedurama indoktrinacije i razvijanja opisanih karakteristika 

licnosti. 

 

 Ujedno se zalazemo za ispravne procene koalicije na vlasti. Protivimo 

se presudjivanju  nego se zalazemo za prosudjivanje, i vlastodrscima 

nije lako, i oni imaju svoju istinu. "Svi se nalazimo u istom camcu". 

Ukoliko im pretimo revansizmima ,Hagom, mi cemo ih jos vise usmeriti da 

brane svoje pozicije. Do revansizama nije doslo ni u jednoj 

istocno-evropskoj zemlji, pa nece doci ni ovde. Sadasnja vlast treba da 

postane opozicija i da se demokratskim sredstvima bori za svoje mesto na 

politickoj sceni nase zemlje.A ona ce biti dovoljno snazna i kada bude u 

opoziciji, da se brani. 

 

Ne sme se dozvoliti bilo kome da sanja o osvajanju vlasti zauvek, o 

ostvarenju nesuvislih snova i nerealnih ambicija pojedinaca  koji bi 
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hteli da budu"VODJE", i da to budu zauvek. (kao sto je to nazalost bilo 

prethodnih 50 godina). Treba omoguciti da narod proverava efekte 

vladavine pojedinih stranaka i da kroz svoje glasove odlucuje o 

mandatima pojedinih stranaka. 

 

 

IV .PREDLOG MERA 

 

1.Da bi ostvarili radikalne promene mora doci do  stvaranja  vlasti u nasoj 

zemlji. koju ce sacuvati najspoosbniji i iskreni patrioti.Ukoliko se to ne desi nastavice se 

ubrzano i sve drasticnije propadanje drzave i nacije. 

 

2. Ova smena treba da bude na miran nacin, putem demokratskih i 

regularnih izbora. Ovi izbori bi trebali da budu odrzani , ali ne 

suvise brzo. Jer je potrebno obezbediti prethodno sve potrebne 

preduslove da bi izbori bili regularni i narod se oslobodio straha i 

osecao se sigurnijim i zasticenijim.. 

 

3.UJEDINITI SE .Treba pozvati sve na   ujedinjenje-opoziciju medjusobno, 

koaliciju na vlasti, strukture aparata, sve drustvene subjekte, 

ukljucujuci i dijasporu, svi treba da se udruze u borbi za promene i 

spas nacije i drzave.Vodimo   presudnu bitku.Treba etiketirati i 

privesti pravdi NEPRIJATELJE. To su upravo oni    koji seju sumnjicenja, 

zavade, pozivaju na obracune, krse zakon, kradu, pljackaju, ponasaju 

se   stetocinski. I zloupotrebljavaju ostatke razvlascenih SPS i JUL kao sto su 

zloupotrebljavali SKJ, sutra bi hteli da se   ukrivaju iza neke 

opozicione stranke. Ako im to uspe, nema nam boljitka. Ove snage seju 

tenzije na  relaciji Srbija Crna Gora, medju politickim strankama, 

zavadjaju gradjane na razlicitim nivoima i  podsticu asocijalne 

postupke, podsticu narod protiv medjunarodne zajednice. 

 

Setimo se one narodne price o ocu i sedam sinova.i sedam prutova. 

 

Nasi ljudi u Dijaspori mogu dati presudan doprinos poboljsanju stanja u 

zemlji. Udruzeni sa opozicijom i narodom, njegovim bazicnim 

institucijama kao sto su Crkva, Dinastija Karadjordjevic, SANU, 

Univerzitet, svim umnim i dobronamernim ljudima , svi zajedno mozemo 

dati presudnu sinergiju  da se pobede  prevazidjene snage stete i 

mrznje. Ove snage mraka su sustina problema. Preskocimo ovu preponu i 

krenimo svetlim horizontima slobode. 

 

4. Razraditi AKCIONI plan, sa ciljevima, zadacima, nosiocima zadataka, 

rokovima, resursima, sa razradejnim strategijama kako da se sve ovo 

ostvari. U zemlji ima mnogo stranaka,  institucija, NGO i MG 

organizacija, pojedinaca, sa mnogo resusra ali su oni krajnje 

neorganizovani i neslozni, suceljeni, umesto da se ujedine i organizuju 

 

5..Sve dosada je nedostajala celovita i objektivna analiza uzroka 

nesporazuma na relaciji sa medjunarodnom zajednicom. i rasvetljavanje 

medjunarodne uloge i opredeljenosti nase zemlje u prethodnom periodu i 
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danas. A na ovom nivou se krije sustina danasnje krize. Ovu analizu bi 

trebalo usmeriti u tri pravca: 

-analiza konteksta DONOSIOCA ODLUKE, tj, MEDJUNARODNE ZAJEDNICE 

-analiza interesa nase nacije i drzave 

-analiza interesa nacionalnih elita 

 

Sustina je u tome da se pronadju takva resenja da se optimalno usklade 

interesi ova tri cinioca, na takav nacin da se optimalno valorizuju 

interesi DONOSIOCA ODLUKE , ali ne na  stetu naseg naroda i drzave, nego 

da se usklade sva tri nivoa. Nazalost  , dosada su nacionalne elite 

gledale da zadovolje interese donosioca odluka na takav nacin bez da 

vode dovoljno racuna o interesima nacije, nego samo kako da u opstem 

metezu sacuvaju svoje interese. 

 

6. Potrebni su demokratski izbori, , oni koji su 

bili na vlasti tolike godine,    treba da budu zamenjeni drugima koji 

treba da izvedu naciju iz krize. Smena mora biti legalna na 

legalnim izborima, jer svi dosadasnji izbori su bili lazirani.  

 

Prevremeni zbori su potrebni ali ne prebrzo, prvo da se obezbede sledeci 

uslovi: 

 

- ispraviti istorijsku nepravdu ucinjenu prema mnogim pojedincima i 

strankama, stvoriti ravnopravne uslove, omoguciti svima da u 

ravnopravnim uslovima predstave svoje programe. Pa neka pobede 

najboji.To podrazumeva da ove diskriminisane stranke i pojedinci budu 

podrzani, da nad njima prestane represija, 

- - da se pazljivo izabere vreme izbora, sto pre, ali ne suvise brzo, 

opozicija i Dijaspora treba da se pripreme kako treba 

                      - 

-izborna kampanja  treba da traje najmanje 3 meseca 

-da se medija otvore za sve 

-da se obezbedi efikasna kontrola uz podrsku medjunarodne zajednice, da 

se kroz naknadno organizovanje od strane opozicije i drugih drustvenih 

subjekata stvore tela, nadzorni organi, edificiraju novi zakoni i 

uredbe, da se stvori kakva takva pravna potka i osnova za sprecavanje 

bespravnih postupaka u vreme izbora 

- primena direktno proporcionalnog sistema, sto manje izbornih jedinica, 

da se uzmu u obzir svi dobijeni glasovi 

-opozicija treba da se slozi 

-da se regulise finansiranje i da ucesnici budu u ravnopravnok polozaju 

od strane drzave i donatora 

-uzeti u obzir glasove sa Kosova i iz dijaspore 

-narod treba ohrabriti i osloboditi straha i garantovati njegova prava, 

treba ojacati zastitu zakonitosti i gradjana od onih koji krse njihova 

prava 

 

7. Obucavati opoziciju kompetenciji, umesnosti ophodenja kroz 

ujkljucivanje psihologa i psiho-sociologa i organizaciju obrazovnih 

seminara i ciklusa 
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8.Snimiti IMAGE  opozicije, i ispraviti ga. 

 

Tomislav Krsmanovic  

 

 

Биљана Плавшић изјавила да се осећа кривом по тачки оптужнице за злочин против 

човечности, остале тачке (укључујући геноцид) повучене. 

 

У околини Вашингтона започињу напад терористе снајперисте (укупно  десет 

убијених). 

 

 Парламентарни избори у БиХ: у Федерацији СДА 32,4%, СБиХ 16,2%, у Републици 

Српској СДС 33,7%, СНСД 23,4%. Ово су први избори које су организовале бх. власти. 

  

Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Tel/faks-3911829,Mob.tel-064-1693893;Pokret@eunet.yu 

8.10.2002 godine 

 

 

-2002.година. PODRSKA VOJISLAVU KOSTUNICI 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava izrazava podrsku dr.Vojislavu Kostunici 

kao kandidatu za predsednika Republike Srbije i poziva sve zrtve 

bezakonja i svakojakih nepravdi da listom izadju na drugi krug izbora i 

svoje glasove daju V.Kostunici. 

 

Izlazeci na drugi krug izbora i dajuci glas V.Kostunici podrzavate da na 

celo drzave dodje borac za ljudska prava, profesor Pravnog fakulteta. i 

iskreni patriota kome su  vazniji opsti interesi od njegovih licnih.Nas 

glavni danasnji problem su ljudska prava. Borac za ljudska prava na celu 

drzave ce kao svoj prioritet postavitui resavanje ljudskih prava. 

pojedinaca, i cele nacije, Srba  svih drugih koji u Srbiji  zive. 

 

A to znaci iskoreniti strah, lose  sporo sudjenje, asocijalne postupke 

kriminalaca koji danas Srbiju drze u strahu i pod ucenama, uvesti 

postovanje ljudskih prava znaci rehabilitovati zrtve i odneti strah iz 

njihovih zivota, obestetiti ih u granicama mogucnosti, jer  vecina 

gradjana nase zemlje jos nije nasla svoju pravdu. Kada se resi 

postovanje ljudskih prava zazivece i ekonomija i zemlja ce postati 

bogatija i gradjani zdraviji i sretniji,. 

 

Izadjite i dajte svoj glas za vasa prava i blagostanje, za zivot bez 

sadasnjeg svakodnevnog straha i ucena. Glasajte za slobodu. Najzad posle 

toliko decenija. Sada ili nikada. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 
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>Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

11.10.2002 godine 

 

Terorisanje Vere Vukcevic od strane onih koji su pokusali da je ubiju. 

 

Vera mi se javila telefonom iz Cente, glas joj je podrhtavao, toliko je snemocala da nije mogla 

da izgovori ni celu recenicu. Nestaло bi joj daha na pola reci. Onda se malo odmori pa 

nastavi. `` Pretukli su me `` , navede ime njenog prijatelja,`` i njegovo drustvo``. `` Ubacice 

Mara danas u tvoje postansko sanduce moje detaljno pismo, idi pogledaj, mozda je vec bila , 

postupi po njemu, ucini sto smatras da je potrebno``. 

 

Odmah sidjoh da otvorim postansko sanduce. Nadjoh nezalepljen plavi koverat, otvorih gа u 

stanu, na dva lista istrgnuta iz neke djacke sveske je stajao detaljan opis sta je sve dozivela. 

 

Olivera je postupila nepromisljeno, prodala je olako stan u Beogradu, doselila se u Centu gde 

nije imala pouzdane prijatelje, zblizila se sa mestaninom, koji nije zasluzio njeno poverenje.  

 

Naslucivao sam iz prethodnih razgovora sa njom, o kakvim se osobama  radilo, i u sta se 

upustila, na to joj je ukazivao njen brat Srboljub, ali bez ikakvog rezultata.  

 

Postoji vrlo mudra  turska poslovica: sto neko moze sam sebi uciniti, to mu ne mogu ni svi 

njegovi  neprijatelji sveta da se ujedine. 

 

Olivera je upala u kaljugu svojom neprоmisljenoscu. 

 

A vrlo je inteligentna i iskusna zena. Njen brat Srba je izuzetno inteligentan, on mi je to isto 

kazao i za Oliveru, ali da ima istanjene nerve, povremenu nesanicu, da ume biti depresivna, ili 

impulsivna i prebrza u odlucivanju, povodljiva, ponekad i lakomislena.. 

 

Ovakvi Srboljubovi opisi pojedinih osobina njegove sestre, su bili u suprotnosti sa tvrdnjom 

da je ona po prirodi vrlo inteligentna?. 

 

Ali ja licno poznajem neke zene i ljude,  koji su ocigledno inteligentni, a ipak su pravili, u 

pravom smislu reci, istinske ispade. Koje bi pak neki drugi iz njihovog okruzenja procenjivali 

kao ludosti, ili cak i gluposti. 

 

Poznato mi je iz licnog iskustva, umeo sam ponekad i sam da prebrzo ucinim nesto, cega bih 

se kasnije, makar koliko toliko, na kraju postideo. Ili uvideo da sam pogresio. 

 

Olivera mi se jednom poverila, da kada je bila na Doceku Nove godine u Istambulu, da se 

napila, zaigrala besan cocek, i kako joj je tada jedan istambulski trgovac u razgolicen 

grudnjak zadenuo novcanicu do 100 dolara. 

 

Ostao sam nem, bez konmentara. 
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Saznao sam potom od nje, da je neovlasceno, bez moga, i naseg znanja, odlazila u ime 

Pokreta za zastiu ljudskih prava, u pojedine zapadne ambasade, da ih upoznaje sa stanjem 

ljudskih prava u Jugoslaviji.  

 

Izrekla se jednom:`` Izveo me na veceru atase iz …..  ambasade, nema veze sto je Crnac, znas 

kakav je delija, pravi dzentlmen``. 

 

Prilikom posete Ambasadi SAD mi je americki diplomata stavio diskretno do znanja; `` Ovde 

dolazi izvesna plavokosa dama, u vase ime, da li je to vama poznato``? 

 

Ovakvi Oliverini postupci su me iznenadili i poljuljali moje poverenje u  nju. 

 

Nasjtrozije sam joj zabranio da ne sme vise da ide po ambasadama u ime nase organizacije.  

 

Ona je cutala. 

 

Bio sam vrlo nezadovoljan njom zbog tih poseta ambasadama. Ali sam je razumeo. Ipak, ona 

treba da shvati da se ne ponasa kako treba.  

 

Olivera od detinjstva trpi razorne uticaje nepijateljski nastrojenog okuzenja prema njoj i 

njenoj porodici. Proucavao sam pomno medicinu, psihologiju, psihijatriju, antropologiju, 

tragajuci za objasnjenjem: zasto su pojedini ljudi agresivni, sadisti? Nauka je zauzela jasan 

stav, uticaj genetike je minoran, presudni su uticaji okruzenja. 

 

Odavno tragam za otkrivanjem racionalnog ponasanja, kako uzeti sudbinu u svoje ruke, kako 

napravii najbolji izbor, kako donositi mudre odluke u zivotu? 

 

Da bi pojedinac mogao ciniti optimalne izbore u zivotu, pored mudrosti, obrazovanja i 

isklustva, moraju da postoje i drugi predusulovi. 

 

Nemacki vojnici za vreme Drugog svetskog rata su dobili uputstvo da pre nego sto donesu 

znacajnu odluku, da se staloze i izbroje do deset. Nervoza, bes, ljutina, mogu poremetii 

lucidnost mnogih ljudi. A tek kada prorade hormoni, tada se razum gubi.Testovi inteligencije 

su vrlo zanimljivi, rezultati mogu znacajno varirati od licne forme i raspolozenja, sna, ili 

nesanice, briga, ili bolova naprimer.  

 

A zivot svakodnevno pred coveka postavlja bezbroj enigmi i svakojakih testova. Zivot je kao 

klizavica, iako sija sunce ima ih na savom koraku, nevidljivih, podmuklih, toplo je, nastane 

zamisljenost, nepaznja, pridruzi se neka muka, noga stane, oklizne se, i nastaje prelom. 

 

Sta reci o dusevnom zdravlju, stanju duha, o licnoj zrelosti? O vremenskoj, prostornoj i 

emotivoj distanci?  

 

Tako je tesko procenjivati nekoga.  

 

Otuda Oliveru nisam osudjivao. Razumeo sam je. 

 

Podaci : 

 

Vera Vukcevic  nasa aktivistkinja iz Cente, Nikole Tesle 17 je bila 
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pretucena i tesko povredjena 19 avgusta od strane ..........kojom 

prilikom su joj  naneli  teske telesne povrede koje se sastoje u 

sledecem: 

-cetiri polomljena  rebra 

-polomljen nos 

-kontuzija glave 

-potres mozga 

-povreda oba plucna krila 

-povrede lica i drugih telova tela 

 

 
 

 

Odmah je obavestena policija MUP Zrenjanin i podneta je krivicna 

prijava protiv pocinioca. kod Opstinskog suda Zrenjanin. 

 

Umesto da siledzije budu energicno privedene pravdi, oni su pusteni na 

slobodu,a  jedan do njih je otisao za Rumuniju. 

 

Vera je izasla iz bolnice sa  lekarskim nalazima da je pretrpela teske 

telеsne povrede.Njoj je potreban mir i sigurnost. Ona je zena (1953) bez 

zastite koja zivi sama, koja je tesko povredjena, slaba i nemocna,i bez 

dovoljnih je sredstava za zivot, za hranu i lekove. Ovakvo njeno stanje 

zloupotrebljavaju pocinioci koji su pokusali da je ubiju i koji  su je 

tesko povredili, koji su njeni susedi i sada su na slobodi, koji joj 

dobacuju, potsmehuju se, dolaze na njena vrata i kucaju, prete joj. 

Danas kada se vratila kuci zatekla je premetacinu. 

 

Mi smo obavestavali miliciju, a ona sud.Uprkos svega pocinioci koji 

treba da budu u zatvoru i pod hitno osudjeni za pocinjeni zlocin su na 

slobodi, i krajnje ohrabreni nepreduzimanjem potrebnih mera od strane 

suda i MUP-a je i dalje napadaju. 

 

Zahtevamo od Opstinskog suda u Zrenjaninu i od MUP-a Zrenjanin, da odmah 

reaguju, pocinioce privedu pravdi i zastite Veru od daljih napada. 
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Сенат САД , укључујући већину чланова Демократске странке, 

доноси резолуцију којом је председник Џорџ В. Буш  овлашћен да  употреби војну силу 

против Ирака. 

 

 

 

- 13.10.2002.године.Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

13.10.2002 god 

 

 

IZBORI NISU USPELI. 

Narod nezadovoljan sadasnjim politicarima. 

 
ZASTO NEMA  PROMENA NA BOLJE U SRBIJI I CRNOJ GORI: NEMA PRAVIH. 

IZ POLITIKE SU PROGNANI ONI KOJI NISU  NIKAD BILI CLANOVI SKJ , KOJI NISU 

BILI  REZIMLIJE. I DIJASPORA. 

 

 Izbori nisu uspeli jer u drugi krug izbora nije izaslo da glasa vise od 50%, glasalo je oko 45 

% glasaca, dakle, nedovoljno. V.Kostunica je dobio oko 45% a M.Labus oko 30% glasova. 

 

Samo se nagadja sta ce se sada ciniti? Da li ce biti novi izbori, ili ce biti menjan Ustav i 

zakon, ili ce biti doneto neko novo resenje? 

 

Jedno je jasno: narod Srbije je nezadovoljan  sviima politicarima. Zasto? Zato sto su iz 

politicke utakmice iskljuceni pravi predstavnici  naroda. 

 

Evo vec vise od  deset godina kako je u Jugoslaviji zaveden visepartijski sistem, uprkos te 

cinjenice, nema promena ne bolje. 

 

 Zasto? 

 

 Razlozi su brojni i slozeni. 

 

 Najvazniji je taj, sto su iz politicke utakmice prognani svi oni koji nisu bili clanovi SKJ i 

bivse rezimlije, ili u najmanju ruku barem da su bili privilegovani i pozitivno orijentisani 

kadrovi prema SKJ., kao i dijaspora.  

 

Uspeli politicari mogu biti samo bivsi komunisti i rezimlije. 

 

Otuda su iz politicke utakmice iskljuceni diskriminacijom i represijom pravi akteri i 

protagonisti, najautenticnije i najradikanije nacionalne snage i pojedinci, stranke i pokreti. 

 

 Sa pojavom visepartijskog sistema 1990 godine sticajem okolnosti i selektivnosti poretka i 

obmane domacih i narocito stranih donatora, stvorena je iskrivljena panorama opozicionih 

gibanja u nasoj zemlji  

 

Mnoge autenticne opozicione licnosti i snazne politicke struje su iskljucene ili razbijene, a 

favorizovani su mahom bivsi privilegovani pojedinci  koji su danas na celu najjacih politickih 

stranaka.  Privilegovani pojedinci sa nasledjenim pogodnostima iz prethodnog perioda, 
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ugledom, infrastrukturom i materijalnim statusom, vezama i poznanstvima u zemlji i van nje, 

su uspeli da se nametnu i potisnu najradikalnije istinske opozicione snage i pojedince, koji 

usled diskriminacije u prethodnom samoupravnom socijalizmu nisu mogli da steknu drustveni 

i ekonomski polozaj i ostvare svoje potencijale, i da ih povrh svega lazno predstave van 

zemlje kao marginalne, i tako diskredituju. 

 

 Tako je zbrisan sa politicke scene  nas Pokret i njegovi lideri koji su laznoi predstavljeni 

svetu kao"ludacI'.I liseni kao navodni "marginalci"bilo kakve podrske. Da mo dobili i 

najmininalniju podrsku, sada bi buila jaka parlamentarna stranka, i nasa zemlja bi bila  

drugacija, i polozaj ljudskih prava snazno unapredjen. 

 

 Bez ravnopravne utakmice koja ce omoguciti svim snagama, a ne samo privilegovanim 

pojedincima, da doprinesu rekonstrukciji drustva , nema  dovoljne snage da zazivi delotvorna 

i istinska demokratija.. 

 

 Srpska politika moze povratiti ozbiljno poljuljano poverenje vecine gradjana samo ako se 

vrati izvornim moralnim vrednostima. 

 

 Dokle, god se ne ispravi ova istorijska nepravda ne moze biti mirne savesti  i pravda i 

demokratija se nece vratiti na nase prostore. 

 

 U toku je stvaranje nove koalicije koja ce se zvati NEOKALJANI i koju ce sacinjavati 

pojedinci koji su dosada u potpunosti sacuvali svoj moralni lik i ljudski  integritet  i nicim 

nisu izdali svoja nacela i ubedjenja. I koji su iskljuceni iz javnih nastupa i politike.Ogromna 

vecina nisu nikad bili clanovi SKJ-Saveza komunista , ali ce ova koalicija u svoje redove 

primati i bivse clanove SKJ -pod uslovom da se nisu ogresili o zahteve eticnosti i da nisu 

krsili prava drugih ljudi. 

 

 Jos 1992 godine nekoliko opozicionih stranaka i udruzenja se bilo udruzilo u SVO- Srpska 

vanparlamentarna opozicija, i to: 

 

 -POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

 -SRPSKA SVETOSAVSKA STRANKA 

 -NARODNA RADIKALNA STRANKA 

 -STARA RADIKALNA STRANKA 

 -SRPSKI ROJALISTICKI BLOK 

 -POKRET ZA UJEDINJENJE SRBIJE I CRNE GORE 

 -DEMOKRATSKA STRANKA DAVIDOVIC GROL 

 -RADIKALNA STRANKA UJEDINJENJA 

 -SVESRPSKI SAVEZ 

 -KONZERVATIVNA STRANKA 

 -NAPREDNA STRANKA 

 -JUGOSLOVENSKA  DEMOHRISCANSKA STRANKA 

 -UDRUZENJE OSTECENIH DEVIZNIH STEDISA SRBIJE 

 -UDRUZENJE PODSTANARA JUGOSLAVIJE 

 -DRUSTVO ZA NEGOVANJE LEPOG PONASANJA 

 -SRPSKI POLJOPRIVRDEDNI KLUB 
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 Ova koalicija se raspala u vreme prethodnih izbora laznim obecanjima koalicija  DEPOS i 

ZAJEDNO koje su odvukle neke celne ljude SVO garancijama  da ce dobiti poslanicka 

mesta., a od toga nije bilo nista. 

 zatim je dobar deo bivse koalicije SVO na inicijativu Pokreta za zastitu ljudskih prava  

pristupio Savezu za promene.videci u njemu najsnazniju opozicionu grupaciju kadru da 

pobedi vladajucu koaliciju. Ali se nase nade nisu obistinile. 

 

 Neokaljani ! NE  lazima i prevarama. Treba dati ravnopravne uslove za sve i ukljucite sve  i 

da se cela opozicija slozi i ujedini. NE svadjama i razdorima. 

 

 Zelimo da objedinimo sve one zapostavljene snage i pojedince, da svi mogu da porade za 

opste dobro 

 

 A pre svega one  koji nisu okaljali svoj moralni lik u prethodnom periodu. 

 

 Samo moralni preporod i cistota mogu  izvesti naciju iz krize i podici politiku  iz 

obezvredjenosti i povratiti joj ugled naroda. A to najvise mogu uciniti neokaljani pojedinci . 

 

 

--19.10.2002.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

subota19.10..2002 godine 

 

   - 

 

 Pokret za zastitu ljudskih  prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 18.10.2002 godine 

 

 Abstinenti-presudni segment glasackog tela 

 

Jos na prethodnim izborima 1997 godine se shvatilo da su abstinenti (oni koji 

iako imaju pravo, ne dodju da glasaju) izuzetno brojni, da su  ogromnom vecinom 

svesno ili potsvesno za promene i opoziciju, ali da zbog necega  nisu dosli na 

glasanje. Te  je  tako opozicija  izgubila ogroman broj glasova i izbore. 

 

To je tako bilo na izborima pre oktobra 2000 godine, i cak u izvesnoj jacoj meri i 

na izborima oktobra 2000 godine,  zato jer je narod izmucen ,  u> beznadju,depresiji,strahu, 

stresu,  pod  sankcijama i bez podrske, napadan, sa > teskim traumama i psihickim  nasledjem 

prethodne vladavine, sa morama natalozenim > u potsvesti,  izlozen zastrasivanjima i 

dezinformacijama, sa mnogim izneverenim > nadama kada se radi o opoziciji,. 

 

Takav narod  cesto nema presudan motiv da dodje da glasa, nema dovoljno 

koncentracije, hrabrosti i mentalne i fizicke energije da napravi autentican 

izbor. 

 

Ovo  se najvise odnosi na stare, penzionere, bolesne, manje  obrazovane, apaticne, 

a to je vrlo veliki broj gradjana. .A oni su cesto  odlucivali da ce doci na 

glasacko mesto ili ne, da li ce glasati za ovu ili > onu stranku, vise po impulsu, ili pod 

uticajem npr. namrstenog izraza  birokrate > koji ih je gledao iz izborne komisije dok su 

zaokruzivali  glasacke listice.Mnogi> su ostavili odluku da li ce glasati ili ne, za 
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poslednji dan.A onda nisu otisli na glasanje jer je dosao sused, rodjak.,isli su 

na pecanje, u posetu, nisu se osecali odmorni, i td. Ili jednostavno mnogi su na 

to zaboravili, ili izgubili mali poziv pa misle da ne vredi ici. Mnogi su se 

predomisljali da li da idi ili ne. Pa u poslednjem momentu odlucili da ne idu. 

Mnogi su rezonovali:" Pa ako  ne odem ja ici ce drugi", te su tako mnogi 

abstinirali. ILi pak:"Nemam snage da odem do najblize rodbine pa da idem da 

glasam, bas me briiga". 

 

 Dok je glasacko telo opozicije bilo difuzno, neodlucno, cesto bez jakog motiva, 

iako postoji jedno militantno  jezgro, vrlo je veliki broj aabstinenata zbog toga, 

dotle je  glasacko telo koalicije na vlasti bilo vrlo koherentno, motivisano 

cehovski, sa znacajnim resursima i kadrovima, izlazilo je skoro  100 % na izbore. 

 

Tako da skala politickih opredeljenja gradjana koji su izlazili na izbore nije 

bila reprezentivna za celu populaciju..Pobedjivali su oni iako vecina gradjana 

nije za njih. 

 

Jos tada se uvidelo da su abstinenti u rudnik glasova  na kojima se odlucuje 

sudbina sledecih izbora. Pred opozicijom se jos tada postavio  istrazivacki 

zadatak da ustanovi ko su i   zasto abstinenti, kako ih pridobiti da glasaju za 

one za koje zaista jesu njihov stvarni izbor, kako da vecina pobedi manjinu. 

 

Nazalost, na poslednjim izborima za predsednika Republike Srbije se pokazalo da je 

trend povecanja abstinenata ustaljen i da dobija u brojnosti.U prvom krugu iih je 

bilo 45% a u drugom cak i 55% sto je dovelo do ponavljanja izbora. 

 

 Povecan broj abstinenata je posledica sve veceg gubitka interesa naroda za 

politiku, u politicare koji nisu odrzali obecanja, zato sto nije doslo do 

poboljsanja ljudskih ptrava i sto su nepravde nastavljene. Narocito je razocarenje 

nacije izazvala cinjenica da se politicari svadjaju i bore za vlast a narod ropce 

pod produzenom tiranijom i pljackom. Zato nece da glasa. 

 

Usled ovakvog stanja je precenjen broj glasaca SRS jer je ova stranka dobro 

proucila ovaj glasacki segment i pridobila sve svoje glasace da izadju. Dok to 

nisu ucinili pre svega Kostunica i Labus. Oni su potcenili abstinente.uzdajuci se 

u namere glasaca. Seselj ih je nadmudrio i tako dobio proporcionalnu zastupljenost 

daleko vecu nego sto je ona stvarna. 

 

Budimo otvoreni, Seselj je imao podrsku onih okultnih snaga koje tipuju na haos . 

I koje su imale moc upliva na odluku glasaca da li da se izadje ili ne na izbore. 

Tome je doprineo i apel Haskog suda koji je naglo podigao popularnost Seselju. 

 

Abstinente kao deo glasackog tela treba prouciti i preduzeti mere da se povrati 

poverenje u politicare i da vecina izlazi na izbore. 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

- 2002.година.okret za zastitu ljudskih prava( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html);Tom@eunet.yu 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Tel/fax-3911829. 

 

Danasnje sudjenje Tomislava Krsmanovica 

Sudovi nastavljaju bezakonje 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava je danas imao rociste u 

Prvom opstinskom sudu u Beogradu povodom  provale u prostorije Pokreta i zaplenu arhive 

stranke  dana 2 aprila ove godine, na adresi Visokog Stevana broj 11, od strane Dragana 

Zdravkovica iz Beograda. 

 

Iako je Zdravkovic pocinio inkriminisano delo, za sta postoje svedoci, i dokazi, iako su 

podnete tuzbe i zahtevi Prvom opstinskom sudu i Prvom opstinskom javnom tuzilastvu 

odmah po ucinjenom deliktu, ovaj sud dosada nije preduzeo nista da pocinilac bude iseljen iz 

nasih prostorija u koje se bespravno uselio i da nam vrati otetu nasu imovinu cija je vrednost  

procenjena na oko 20.000 DEM. 

 

 
 

Iako je Tuzba ovome sudu podneta jos 6.4.2000 godine, sa napomenom da je potrebna hitna 

inttervencija jer tuzeni moze prodati nasu svojinu, i da je s'obzirom na prirodu podneska bila 

potrebna momentalna reakcija suda, prvo rociste je bilo zakazano tek za 20.9.2000 godine, ali 

se tuzeni nije pojavio s'obrazlozenjem da raznosac poste suda nije mogao fizicki da mu uruci 

poziv. Ovakvo  obrazlozenje ne stoji jer je tuzeni Zdravkovic tamo vidjen svaki dan od strane 

Noleta Lekaja pravnog titulara nasih prostorija. Za danas je zakazano ponovo rociste, ali 

tuzeni Zdravkovic se nije pojavio opet jer navodno mu nije mogao biti urucen poziv. Na 

primedbu sudiji Vukovicu da je tuzeni sada na adresi, Vukovic je odgovorio da Krsmanovic 

intervenise kod raznosaca poste i da se obrati Predsedniku suda. Iako je sudija Vukovic bio 

korektan i nije bio arogantan, sledece rociste je zakazano tek za 10.11.2000 sa opaskom sudije 

da je izasao ususret , da je ubrzao jer se rocista zakazuju tek za decembar. 

 

Krsmanovic je zatim otisao u Prvo opstinsko javno tuzilastvo u vezi iste ove provale po 

pitanju Krivicne prijave ovome tuzilastvu. Dosada je bio vec vise puta i nikada nista nije 

mogao uraditi sa izgovorom da sudija nije tu, da je na bolovanju, nema dosijea, itd.Tako mu 

je receno i danas. Zbog cega se obrati predsedniku tuzilastva, gospodinu poodmaklih godina, 

lepo obucenom i odmerenih manira,  koji je takodje pokusao da onemoguci da Krsmanovic 

ubrza postupak i saopstio mu  da ne zna sta se desava, da nema dosijee. Krsmanovic mu je 

uctivo saopstio da dolazi vec mesecima, da je po zakonu trebalo reagovatui odmah, na sta mu 

je predsednik kazao da Krsmanovic nema pravo da se u to mesa i da je to njegov posao. 

Krsmanovic je replicirao da su ugrozena njegova licna prava  imovina i da ima pravo da se 
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postuje zakonitost i da niko nema pravo da krsi tudja prava da bi zadovoljio svoja, ali je 

predsednik suda zakljucio da on ima ljude koji ga stite ,bez obzira da li radi kako treba, ili krsi 

zakon, .Dakle, on je nedodirljiv. 

 

Osoblje na salterima je i dalje drsko i blokira one koji se obracaju, rocista se odlazu  

nedogled, sudjenje su od strane istih sudija kao i ranije,(clanovi SPS i JUL), donose se 

nezakonite presude i  dalje vlada bezakonje, nepravicnost i sudska nepravda. Sve je isto kao i 

ranije. 

 

Opozicija je pobedila na izborima, imamo novog predsednika, ali je u sudovima ostalo sve po 

starom. 

 

Ocigledno je da mnogi i ne haju mnogo za opoziciju, nego nastavljaju po starom. Vakuum 

vlasti postoji i narocito se manifestuje u sudstvu. 

 

Ukoliko zelimo da zavlada demokratija, zadatak broj jedan je da se ukine stub i temelj 

tiranije- to su korumpirani i partijski sudovi. I to sto pre, i sto energicnije. Ne treba zahtevati 

osvete i hajke, jednostvano treba ukloniti sve one koji su se ogresili o pravicnost i na njihova 

mesta dovesti postene pravosudne radnike. 

 

Ukoliko tako ne postupimo, oni ce ojacati, povezati se, otici u podzemlje, narod se opet 

demoralise i ponizno ponasa u sudovima. 

 

MI smo imali  objektivne sudove u 14 veku. U zakoniku Cara Dusana je pisalo:"Sudije da 

sude po zakonu a ne po strahu od carstva mi". A mi smo na pragu 21 veka i sudstvo je 

razoreno i opustoseno. 

 

Pozivamo opoziciju da odmah preduzme mere da se ovaj problem razresi. 

 

 

-Допис Републичког МУП-а Србије у вези  адресе Драгана Здравковића. 

 

MУП Србије захтева од мене да ја пронађем адресу Драгана Здрваковића, што ја нисам  

у стању, то је задатак полиције. 

 



1334 

 

  
 

 

-Октобар 2002.године. Милици допутовао близак рођак из Аустралије. 

 

Он је младић, син њеног стрица, по занимању је компјутерски програмер.  Носим 

округлу акт ташну, у облику кутије, црног правоугаоника. Мали је повећа. Он зна скоро 

течно српски, али са нама разговара енглески. Осмотри ме испитивачки, рече без 

прекора, са симпатијама: `` Господин са кутијом``. 

 

-2022.године. Срби староседеоци   и они ван Србије.  

 

Povodom pojave na Forumu Ljudskih prava  poruka koje mogu unositi razdore izmedju Srba 

iz Srbije i onih koji to nisu smatram da nam je duznost da  takve razbijacke stavove suzbijemo 

i da kroz objektivnu analizu cinjenica doprinosimo boljoj slozi svih nas. Bez obzira odakle, 

smo, da li smo Srbijanci, Crnogorci, Kosovari, Bosanci, Hercegovci, Krajisnici,  itd. 

 

Podrzavamo Forum LJUDSKA PRAVA u naporima, da kroz suceljavanje razlicitih misljenja 

razjasnjava odnose starosedeoca Srbije i Srba koji zive van Srbije, u Crnoj Gori, Bosni i 

Hercegovini i u bivsojHrvatskoj. Radi se o odnosima koji su vrlo bitni za opstanak i razvoj 

srpskog naroda i zasluzuju da se rasvetle, i pre svega POBOLJSAJU.  

 

Sustina je da su ovi odnosi ozbiljno poremeceni. Postoje sveopste lose procene i zavade, te to 

ne zaobilazi ni Srbe iz Srbije i drugih krajeva, Srbi su podeljeni ne samo kada se radi o 

politickoj osnovi nego i teritorijalno i plemenski. Ove poslednje podele se manifestuju na 

sledecim nivoima: 

 -izmedju Srbijanaca (starosedelaca Srbije) i Crnogoraca-u odnosu na Bosance i Hercegovce u 

odnosu na Krajisnike  
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-prema izbeglicama iz zapadnih krajeva, i u poslednje vreme sa Kosmeta 

-izmedju starosedeoca Vojvodine i "dosljaka", pre svega tzv. "Dinaraca" 

-izmedju Srbijanaca iz Juzne Srbije, Istocne Srbije i delova Sumadije i Srbijanaca iz Zapadne 

Srbije ("srbijanskih Dinaraca"). 

 

 
Србија. 

 

Izbeglice su vrlo ilustrativan fenomen za analizu ove problematike.Izmedju izbeglica koji su 

preplavili Srbiju poslednjih godina i starosedeoca postojale su ozbiljne tenzije ili cak i lose 

procene, koje najcesce nisu bazirane na cinjenicama nego se radi o reziranim losim 

procenama po devizi ZAVADI GDE GOD MOZES. Sa zadovoljstvom konstatujem da je 

DOS znacajno poboljsao polozaj izbeglica i da radi na boljoj slozi Srba iz Srbije i dosljaka.  

Izbeglicama se prebacivalo da su svi zaredom bogati, da su se nezakonito obogatili u ranijoj 

postojbini i da su doneli bogatstvo, da su skloni kriminalu imafijastvu, podzemlju, da preko 

reda dobijaju zaoposlenje, stanove, itd. Dok sa svoje strane su pojedine izbeglice optuzivale  

Srbijance, da ih ne vole zbog njihovog akcenta, sto su razliciti, da su sebicni,diskriminatorski 

nastrojeni i ksenofobicni prema njima. 

 

Ovakva medjusobna kvalifikovanja, najcesce, uopste nisu bila zasnovana 

na cinjenicama.Treba znati da je vecina izbeglica sitromasna i zivi u 

bedi, jedan manji deo je dobrog imovnog stanja ili su stekli zaposlenje 

i prezivljavanje zahvaljujuci prijateljskim i rodjackim vezama u Srbiji 

ili pak donetom kapitalu. Vrlo mnogo izbeglica zivi u prihvatnim 

centrima gde su uslovi zivota krajnje teski. Nazalost, pojedinacni 

ekscesi ili sirenje glasina i lazi, uspeli su da stvore pogresnu 

predstavu o izbeglicama i da protiv njih mobilisu mnoge gradjane 

Srbije. Izbeglice su za vreme II Svetskog rata i I Svetskog rata 

takodje u Srbiji bile vrlo lepo primane, dobijale su stan, hranu i 

postovanje, a za uzvrat su bili zahvalni, radili i postovali nove 

domacine. Pojedinacna odstupanja danas od ovakvog normalnog odnosa 

izemedj izbeglica i domacina su stvorila pogresnu i losu predstavu o 

izbeglicama. Ne bi se reklo, da vecina gradjana Srbije ne simpatise 
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izbeglice. I tu ima preterivanja. 

 

Nasrecu sa dolaskom DOS-a na vlast doslo je do znacajnih poboljsanja 

polozaja, i odnosa drzave prema izbeglicama, i takvu evoluciju treba 

pozdraviti i ohrabriti. 

 

Kada se radi o Srbijancima i Srbima iz Crne Gore, Bosne, Hercegovine i 

Krajine, posle II Svetskog rata je bilo incidentalnih situacija, kada 

su Srbijanci bili zrtve nezakonitih postupaka politickih mocnika koji 

su mahom iz tih krajeva bili na znacajnim polozajima u drzavnom 

aparatu, koji su na neki nacin pokazivali solidarnost sa svojim 

zemljacima, te je tako stvorena u velikoj meri pogresna predstava da su 

svi Crnogorci, Bosanci, Hercegovci, Krajisnici, cizmasi itd. Poznate su 

price da kljucne pozicije u Srbiji ne drze Srbijanci nego dosljaci 

(CETINJE-DEDINJE) koje su iako ponekad bazirane na nekim argumentima, 

ipak bile preterane i ekstremne i u stvarnosti su vodile razvijanju 

medjusrpskih podela i zavada. U Srbiji je stvoren ponedgde istinski val 

netrpeljivosti prema dosljacima, da su na kljucnim pozicijama 

neproporcionalno zastupljeni, da su za nepotizam, tribalizme, da 

progone Srbijance, itd. Ovakvo stanje je razume se zloupotrebljeno, da 

se odnosi poremete i zatruju i Srbi medjusobno pozavadjaju. Tipican je 

odnos starosedeoca Vojvodjana i Dinaraca gde je stvorena nereteko 

istinska netrpeljivost ili mrznja. 

 

DOS radi na otklanjanju posledica ovakvih stanja u nasoj naciji. 

 

Stvaranju losih procena i surevnjivosti je doprinela i nerasvetljena 

istorija i istorijski medjusobni odnosi, podesavanje istorije po 

potrebi politicara, politicke igre politicara u proslosti i danas, da 

medjusrpske odnose podesavaju, da bi tako valorizvali svoje 

karijeristicke interese. 

 

Pozdravljamo inicijativu Foruma LJUDSKA PRAVA da ovu oblast 

razjasni. Treba ovoj oblasti prici sa razlicitih aspekata, izneti sve 

na videlo i ocistiti ono sto opterecuje medjusobne odnose. 

 

> >  
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Новембар 2002.године. 

 

На изборима за амерички Конгрес републиканци повећавају надзор над 

Представничким домом и поновно освајају већину у Сенату. 

 Амбасадор Турске у БиХ Ахмед Ерозан отворио у Тузли Турски културни центар, 

први овакве врсте у БиХ. 

Око 20.000 становника Гибралтара на референдуму одлучило остати у саставу Велике 

Британије, успротививши се припајању Шпанији. 

Резолуција Савета безбедности УН 1441, Садаму Хусеину дата "последња шанса за 

испуњење обавезе разоружања" (прихватио повратак инспектора).Error! Bookmark 

not defined. Мирољуб Лабус, бивши председнички кандидат, напустио ДС. 

 

.  

Мирољуб Лабус. 

 

21 новембра НАТО јје позвао Бугарску, Естонију, Летонију, Литванију, Румунију, 

 Словачку и Словенију да му се придруже. 

 

Турска  укинула 15 година дуго ванредно стање на југоистоку земље и тиме је завршена 

ера сукоба турских снага и курдских сепаратиста, током којих је погинуло око 30.000 

особа. 
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У Подгорици ухапшен заменик државног тужиоца Зоран Пиперовић, осумњичен за 

посредовање у проституцији и трговини женама (афера "секс-трафикинг", након 

исповести Молдавке С. Ц.). 

 

 

Децембар 2002.године. 

 

У Београду отворен нови тржни центар "Меркатор" у присуству шефова 

дипломатије Горана Свилановића и Димитрија Рупела.   

 

Други покушај избора председника Србије: Коштуница и Војислав Шешељ имају 

највише гласова, али већ у првом кругу излазност мања од 50%. ДСС се жали на 

"лажиране бирачке спискове". Невладина организација Г17 Плус трансформисана у 

политичку странку, председник Мирољуб Лабус. Дигнута у ваздух опрема фирме 

Дифенс Роуд у Земун Пољу (власник Љубиша Буха). Председнички избори у Црној 

Гори нису успели због испотполовичног одзива (Филип Вујановић био убедљиво први). 

 

Бомбаш-самоубица у Грозном детонира камион испуњен експлозивом и уништава 

седиште про-руске чеченске владе, 83 мртвих. 

 

Председница српске скупштине Наташа Мићић постала в.д. председника републике, јер 

је Милутиновићу јуче истекао мандат. 

 

 

 

-2.12.2002.година.Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)                       

Tel-3911829; Mob. tel-064-1693893.Pokret@eunet.yu 

 

 

STEVU  MILJUSA  LOPOVA I  KRIMINALCA  STITI  IV OPSTINSKI SUD.   

 

Stevo Miljus iz Beograda je uzeo od  Aleksandre Pesic-Krsmanovic iz Beograda, i aktiviste 

nase organizacije, dana 15.1.2000 godine 3.500 nemackih maraka, zatim 1.9.2000 jos 1.600 

DEM, i jos jednu sumu, ukupno 5.500 DEM, sve na ime nabavke vize za odlazak za Kanadu 

nje i njenog sina Milana. 

 

On do danas nije  obezbedio vize niti je vratio novac.  

 

On vara na razne nacine gradjane vec desetak godina, jos dok je boravio u Hrvatskoj bio je 

osnovao Fond"Nikola Tesla" i prevario mnoge lakoverne pojedince. Prema nasim procenama 

prevario je samo poslednjih nekoliko godina u Beogradu stotinak gradjana. Medju njima  i 

potpredsednika nase organizacije ing. Slobodana Racica iz Beograda kome je bio uzeo 2.500 

DEM. 

 

Aleksandra je jos sa jednom grupom prevarenih gradjana tuzila Miljusa IV Opstinskom sudu 

(KP .797/01 ) za krivicno delo iz clana 171/st.1 KZ S. sudija Aleksandar Veljic. Evo vec dve 

godine traje sudjenje, Miljus je na slobodi, sve je jasno, postoje dokazi i svedoci, dokumenti, 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
mailto:tel-064-1693893.Pokret@eunet.yu
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ali IV opstinski sud odbija da  donese pravicnu odluku i stalno odlaze rocista. Sada je rociste 

opet odlozeno za februar sledece godine. 

 

S.Miljus je u par navrata pretio Aleksandri likvidacijom ako bude trazila natrag svoj novac. 

Ona je u nejasnim okolnostima nedavno teze povredjena u zgradi MUP-a Novi Beograd., njen 

sin Milan(1981) student je lakse povredjen na pesackom prelazu od automobiliste dok je 

vozio bicikl , pokusana je otmacina njegovog mobilnog, prete im. 

 

Predocavamo da je Aleksandra iz porodice koja je bila zrtva progona od 1945 godine, i njenoj 

porodici je nezakonito konfiskovana imovina i zgrade od ogromne vrednosti. 

 

Zahtevamo od IV Opstinskog suda da ovaj sudski postupak sto pre privede kraju. Na delu je 

flagrantan slucaj krsenja ljudskih prava i sudskog bezakonja koje stiti kriminalce i lopove,  i u 

sta je nazalost umesana i policija. 

 

za Pokret za zastitu ljudskih prava 

mr.Velizar Markovic 

 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

tel-3911829, Mob. tel-064-1693893, Pokret@eunet.yu 

 

 

-2002.године.Kradja beba od strane lekara- stanje u medicini i zdravstvu. 

 
U Beogradu su  u poslednje vreme odrzana dva protesta par stotina roditelja koji tvrde da su 

njihove bebe na prevaru uizete od njih od lekara u porodilistima i prodate a njima je saopsteno 

da su bebe umrle. A kakve jos postoje masovne zalbe na stanje u medicini i zdravstvu? Mi 

smo na ovu pojavu ukazali jos nekoliko godina ranije, nazalost nasa upozorenja nisu bila 

uzimata ozbiljno. Sada medija masovno oglasavaju njihove javne proteste. 

 

 
 

I ovo je dokaz u kakvom je stanju nasa medicina. i da zivimo u vrsti  balkanskog 

leprozarijuma. 

 

Ilija Jokic, clan Saveta 

 

 

-2002.година.Pokret za zastitu ljudskih prava( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

tel-3911829, Mob. tel-064-1693893, Pokret@eunet.yu 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
mailto:Pokret@eunet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
mailto:Pokret@eunet.yu
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Falsifikovanja nasih saopstenja. 

 
Obavestavamo da su nasa saopstenja koja saljemo preko interneta predmet cestih falsifikata sa 

ciljem da nasu organizaciju oni koji to cine predstave  kao nepouzdan izvor informacija i da je 

diskredituju. O nama iste osobe sire lazi i intrige. 

 

Ponavljamo ono sto smo kazali: Narod je izgubio poverenje u politicare jer su pravi 

iskljuceni, zato bojkotuje izbore i ceka iskljucene.Ukoliko bi mi sada imali minimum 

sredstava samo da pokrijemo troskove prikupljanja potpisa na izbore bi izaslo 60% biraca. 

Nas se plase i zele da nas kompromituju u ocima naroda i biraca. 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

 

- 2002.година.MEDICINSKA DEKLARACIJA 

 

   Opasno ugrozeni zdravlje i opstanak naseg naroda... 

 

  I..Uvod. 

 

  Danas je zdravlje vecine gradjana drasticno ugrozeno.Prema nekim podacima samo 5 % je 

zdravo.  ? Pitanje je koliko je ovaj podatak tacan? I da li je uopste moguce naci tacan podatak.  

U drasticnom porastu su mnoge bolesti i ljudski vec je  skracen. U Srbiji se sve   vise umire a 

sve manje radja. Sire se kao epidemije pusenje, droga ,alkoholizam, i razne  druge anomalije i 

poroci po zdravlje i vitalnost nacije opasne pojave. 

 

 
 

Nacija je umorna, u apatiji ili depresiji, u krizi identiteta, bioloski oslabljena i   zdravstveno 

ruinirana i nije u stanju i zbog toga da se brani, svoje teritorije i svoju drzavu. 

 

Ako se ovaj trend nastavi prema SANU za dve do tri decenije (ili malo vise)Srbi bi mogli biti 

 manjina u Srbiji.  

 

Najvazniji resurs jedne nacije i drzave su njeni ljudi. 

 

Predocavamo da jos nije uspostavljena preciznija dijagnoza stanja zdravlja nacije i 

uzroka  istoga.Postoje razliciti podaci u zavisnosti od izvora. Sto je jos jedan dokaz da se u 

bilo  koje statistike  o zdravlju nacije ne moze pouzdati.dovoljno 
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Verni svoke angazmanu zelimo da ovo pitanje stavimo na dnevni red, da pozovemo medija, 

 politicke, stranke, staleske organizacije, sindikate, NGO, i sve pojedince i ustanove 

koje se  time bave,  da ucine sto  mogu da se ovaj istinski tabu rasvetli, i preduzmu mere 

 ozdravljenja nacije i naseg posrnulog zdravstva. 

 

 Ukazujemo na stanje zdravlja, i na uzroke. I zakljucujemo da svi trebamo da se ovim 

 pozabavimo kao zadatkom broj 1, da spasavamo svoju  naciju, sebe same i nase srodnike, 

Dok  ne bude kasno. Svi smo u opasnosti i ugrozeni. Poslednji je momenat  da to uradimo, 

sutra vec  moze za  mnoge od nas biti  kasno. 

 

Svesni smo da postoje snage i pojedinci koji ce pokusati da ovaj nas poziv obezvrede 

predstavljajuci nas da preterujemo..Pozivamo na podrsku i hrabrost.  

 

  II.Stanje zdravlja nacije. 

 

Postoje razliciti podaci o stanju zdravlja gradjana u zavisnosti od izvora informacija. 

Svesni smo da ne postoje pouzdani podaci i da mozemo biti optuzeni za nepreciznost. Dalje 

se   pozivamo na izvor podataka.,kakav takav ukoliko postoji. 

 

U Izvestaju o stanju ljudskih prava Beogradskog centra za zastitu ljudskih prava za 1998 

 godine se konstatuje" da je zbog nepovoljne ekonomske situacije i neostvarivanja 

zakonskih prava iz domena obaveznog zdravstvenog osiguranja, povecana smrtnost 

stanovnistva. Ukupan   broj umrlih u Jugoslaviji porastao je s 97.588 u 1985. na 107.535 u 

1995. godini (1985 -SRFJ  s preko 23 miliona stanovnika; 1995 - SRJ s oko 10 miliona i 600 

hiljada stanovnika.Postavlja   se i pitanje tacnosti ovih podataka, jer se ne moze pouzdati u 

zvanicne statistike. I ne moze   se prihvatiti tako krajnje uprosceno objasnjenje. 

 

 Ovaj trend je postao jos daleko negativniji  u 1996,1997, 1998, 1999, 2000 i 2001 godini. 

 

.Prema nezavisnim medijima neke zdravstvene analize i istrazivanja su nasle da je samo 

  nekoliko postotaka gradjana zdravo, u  drasticnom porastu su mnoge bolesti, u Srbiji se vise 

umire nego sto se radja..Sve je vise  samoubistava , izuzetno   mnogo i neobjasnjivo su 

ucestali   traumatizmi, sve je vise   obolelih od tbc, malignih oboljenja, dijabetisa, 

kardiovaskularnih oboljenja, deca se radjaju   laksa. . Sve su cesca trovanja lekovima, ucestala 

je trihineloza od  zarazenog mesa. U porastu su infektivne bolesti, zutica, Tbc.. Prema 

bolnickim izvorima jako su rasireni   dijareja i crevna  oboljenja. ,lekari tvrde da znacajan 

postotak gradjana ima crnu  stolicu   povremeno. 

 

 Objavljeno je da postoje na kontaminiranim podrucjima radiokativne cestice opasne po  

zdravlje.koje se sire. 

 

Posto nema validnih zvanicnih podataka navodimo neke nalaze., u prilogu: 

  Prema beogradskim medijima.UNICEF iz Beograda je obavio istrazivanje o stanju zdravlja 

u  Srbiji. Sve je losije zdravlje  zena., dece i starih, neuhranjenost se  povecala za 3-4 

Puta od 1996 godine, 30% dece mladje od 5 godina i 27% zena  spadaju u 

poremecaj"anemija", 23 %  dece od 11-15 godina redovno pusi, 2/3 dece do 15 godina imali 

iskustvo sa alkoholom, vise od    20 % ucenika osnovnih i srednjih skola povremeno uzimaju 

drogu, 65% decaka i 30%  devojcica   seksualne odnose pre   16 godina, u Beogradu ima 

30.000 narkomana, a  1/5 HIV pozitivni su   izmedju 20-24 godine. 
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Prema anketi UNICEF-a, 1/3 dece je anemicna, nema dovoljno gvozdja u krvi, javlja se mala 

 telesna tezina pri radjanju, ima  gusavosti, nedovoljnog rasta , i razvoja. 

 

 Prema studiji UNICEF-a deca u Srbiji su najugrozenija u Evropi, 850.000 dece je na ivici 

egzistencije, 130.000(bez izbeglica) zive u vrlo teskim uslovima zivota, 76% dece u 

 beogradskim osnovnim skolama je probalo drogu, rasireno je pusenje, pijenje alkoholnih 

pica. 

 

  Ima razlicitih izvora, i razlicitih podataka, ne znamo koji su tacni, navodimo iz 

beogradske   stampe npr. da je prema izvestajima zdravstvenih ustanova sve  vise djaka 

narkomana,najvise   u starosnom dobu izmedju 13 i 18 godina. Prema ovim izvorima u 

Beogradu ima oko 25.000  narkomana , 55 % srednjoskolaca je najmanje jednom  probalo 

drogu, 20 % nastavlja da uzima   drogu. Prema Insititutu za psihijatriju Kilinickog centra  

Srbije 73% dece od 12 do 16 godina   je povremeno  uzimalo  marihuanu, a   narkomana u 

Srbiji ima od 50-100.000 a u Beogradu oko 25.000.? 

 

 Prema Gradskom zavodu za zdravstvenu zastitu Beograda u 2000 godini je u Beogradu bilo 

vise   epidemija, u 2000 godini je  znatno povecan broj obolelih od infekcija u Beogradu, 

51.770 od   gripa, i 20.140 od ostalih infektivnih bolesti. Prema   Saveznom zavodu za 

statistiku Jugosloveni su  sve stariji. 

 

 Ova ustanova iznosi zastrasujuce podatke o stanju zdravlja stanovnika glavnog  grada: 

  -skoro 2% boluje od secerne bolesti, 40 % vise nego li u 1991 godini? 

  -u odnosu na 1999 godinu, u 2000 godini 35 % vise bolesnih od hronicnih bolesti, 1,5 % 

   stanovnika Beograda boluje od raka.? 

 

   Prema zdravstvenim izvorima svaka osma zena boluje do raka dojke.? 

 

  Prema analizi UNICEF-a za 1999 godinu nasa populacija izmedju 15 i 20 godina u nasoj 

zemlji  je najugrozenija  u Evropi sto  se tice zdravlja. 

 

   Prema dr.Ljubicu , iz Ginekolosko -akuserske klinike pri Klinickom centru Srbije stanje 

sa   trudnicama je alarmantno , vise od  polovine porodjaja  je rizicno, od 100 porodjaja 15 

   porodjaja je spontanih pobacaja, 7prevremenih porodjaja, 3 % je sa  ostecenjima, 7-10 % 

   trudnica boluje od hipertenzije, 5% od secerne bolesti,  13 % je moralo biti hirusrkih 

   intervencija ili  carskog reza, 5 % vaginalnih intervencija, znaci 60 % porodjaja je 

   problematicno.? 

 

Prema Glasu javnosti od 23 marta 2000 g. pokrenuto je pitanje prevelike kolicine 

narucenog > >   leka Flonivin u proizvodnji ICN  Podgorica, koji je bio narucen za trziste u 

Srbiji, VMA saopstava da bi se po kolicini narucenog leka moglo zakljuciti da vecina  

gradjana ima  probleme sa dijarejom jer se ovaj lek koristi za tu boljku. Ali VMA demantuje 

takvu mogucnost  jer navodi da  ovaj lek nije efikasan za dijareju, i da nema toliko obolelih od 

dijareje u    Beogradu i Srbiji 

 

 Sto je jos jedan dokaz konfuzije u nasoj zemlji kada se radi o zdravlju gradjana.Ne 

lazemo se sa tvrdnjama VMA jer postoje druigacije lekarske ekpertize koje tvrde da je 

dijareja masovna, i opasna. 

 

Sve je vise tumora kod mladih. 
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Dvostruko povecan broj epidemija u Beogradu 2001 godine,  sa oko 57.000 obolelih, sto je 

10   puta vise u odnosu na proslu godinu,  grip, zatim trihineloza, saloneloza, trovanje 

hranom,   zbog lose hrane. 

 

Prema medijima svaki drugi  poziv Hitnoj pomoci je zbog sloga. 

 

dr.Jasmina Djurkovic direktor Gerontoloskog centra u Subotici tvrdi da raste broj dece 

sa   anomalijama. 

 

Bolnica Sveti Sava u  Beogradu je preopterecena drasticno raste broj pacijenata, svaki 

drugi   ima slog. 

 

Izvrseno je testiranje oko 1.000 gradjana na  HIV, oko 1% od testiranih he 

seropozitivno.(Uzorak nije reprezentativan).? 

 

Prema organizaciji invalida "Iz kruga"  svaki peti stanovnik  Srbije je invalid( koja se 

poziva na statisticke podatke), sto je jako  zabrinjavajuca brojka. Prema svetskim 

 statitsickim  podacima SFRJ je u vrhu svetske lestvice po broju invalidskih penzionera, 

sto   je jos jedna  ilustracija katstrofalnog stanja zdravlja nacije.Aktivisti iz organizacija 

"Iz   kruga"tvrde da ni sada nema brige i  da su invalidi  osudjeni na eutanaziju. 

 

Imunitet ljudi je opao jako, zdravstveno stanje nacije je vrlo lose.Sto pogoduje 

epidemijama. U zimskim mesecima kada se jave  epidemije gripa, grobari zapazaju da se 

udvostruci broj sahrana. Stomacne zaraze su jako rasirene. 

 

Odrzana je javna tribina o dusevnom zdravlju u Domu omladine u Beogradu krajem oktobra 

1999  godine  , od strane nasih psihijatara je ocrtana mracna slika. Istaknuto je da je slicno 

stanje zdravlja i politicara. 

 

Sta bi sa nasom zdravom seljackom vrlo vitalnom nacijom, koja je imala visoku stopu 

nataliteta? Sada  razvijene zapadne drzave imaju najzdravije stanovnistvo..Ranije smo 

bili   selajacka nerazvijena drzava,ali zdrava, i vitalna nacija, a sada  smo siromasni ali 

postadosmo i bolesni. Ko nam ovo napravi? Sta se desi?. 

 

Zasto je stanje zdravlja nacije na ivici katastrofe, koji su uzroci toga, ko stoji iza 

toga,   zasto je tako, zasto nije uradjena analiza , i obznanjena, zasto nisu otklonjeni uzroci, 

 zasto nisu obznanjeni vinovnici, privedeni pravdi, zasto, se dozvoljava unistavanjje 

zdravlja vecine, omladine, dece, zasto se ne predzumu mera da se spasu zivoti i zdravlje ljudi? 

 

Na ova pitanje nema odgovora vec dugi niz godina. 

 

Uzoci ovakvog katastrofalnog stanja u zdravstvu i medicini, su brojni i slozeni. Sustina 

je  u prirodi prethodnog rezima,koji je zaveo nerad, neprofesionalnost, korupciju 

i 

nepotizam, kradje i  malverzacije, na svim nivoima, pa i u zdravstvu, uveo je u zdravstvo 

masovnu i drasticnu politizaciju, klanove, doslo je do siromastva. 

 

Sve je pocelo u medicini i zdravstvu da se rusi onda kada su Tito, Kardelj i Bakaric 
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sledeci   Titovu doktrinu "da se sudije ne  drze zakona ko pijan plota" i da se podobnost i 

vernost   Partiji uvedu svugde, pa i u  medicinu,. 

    

III..Uzroci loseg zdravlja i zdravstvene krize. 

 

 a..Osiromasenje i raspad sistema 

u komunizmu. 

 

b..Raspad pravnog sistema 

 

Nema adekvatne kazne za prekrsioce zakona, te onda oni bivaju ohrabreni u svojim 

Amoralnim postupcima na stetu bolesnika  i zdravlja ljudi. 

 

Poznati su slucajevi lekara koji su naneli stetu zdravlju bolesnika, najcesce ne 

odgovaraju  za to. Stampa je  prenela da su osudjeni kriminalci koji su baratali sprejovima po 

klupama u  parkovima,  autobuskim i zeleznickim stanicama,  vozovima., te tako otimali 

novac gradjanima(neki su umrli, ili im je zdravlje trajno osteceno). Nama je poznato da je ova 

zloupotreba rasirena, prodaju se suzavci za  odbranu zena, za zaplasivanje napadaca, tu se 

svasta moze  proturitri, usled kraha  institucija pravne zastite kazna neretko izostaje a mnogi 

osteceni i ne saznaju o cemu se radi. SRS je izdala pred prosle izbore  saopstenje -Uputstvo za 

svoje  kontrolore i da mogu biti izlozeni spreju da tako zadremaju ,ili dobiju dijareju, a da za 

to  vreme  druga strana pokrade glasove i listice. Izostaje akcija sudova i policije. 

Uhvaceni su razbojnici koji su radili sa elektro-sok aparatom da zaplase zrtve..Uhapsen je 

trovac Mihajlo Petrovic (59) koji je od 1994-1997 godine zloupotrebljavao sprej (gas)i  otrove 

koje je  stavljao u pice zrtvama koje je zatim onesvescene pljackao (1 osoba je umrla). 

 

Poznato je da je od otrovne rakije umrlo vise ljudi.Vec se godinama govori o zagadjenosti 

javnih cesmi, hamburgera, sladoleda, hrane, i nema poboljsanja, niti je neko kaznjen zbog 

toga, sve se nastavlja kao i ranije. 

 

Isticemo  da su prehranbeni i drugi proizvodi koji se prodaju u prodavnicama cesto 

zastarelog Prema Zavodu za zdravstvenu zastitu Beograda vazduh u Beogradu je losiji nego li 

ranije. 

 

Poseban i vrlo goruci problem je zagadjenost okruzenja i hrane., nezdrava i po zdravlje 

opasna hrana u prodavnicama i  restoranima. Ustanovljeno je npr. da je voda u Hajduckoj 

cesmi na Kosutnjaku higijenski neispravna..Prema Gradskom zavodu za zdravstvenu zastitu  

u Beogradu od 13 javnih cesmi sam jedna nije zagadjena i zdrava za pice, voda u javnim 

cesmama se mesa sa fekalijama. Deponije su poseban problem. U kontejnerima se mogu naci 

igle i   spricevi.baceni iz bolnica. 

 

DSS je 10  Jan 2001 izdala saopstenje prema kome:"Bombardovanje kojim je trebalo 

prevaspitatii nauciti demokratiji lokalno stanovništvo na Kosovu, Metohiji i u Republici 

Srpskoj, cinicno  nazvano"humanitarnim", nastavilo je da uzima svoj danak u krvi. Evropa je 

u novi milenijum ušla sa problemom obolevanja ljudi od posledica rata na Balkanu i tu novu 

bolest nazvala "balkanskim sindromom". Demokratska stranka Srbije duboko zali zbog zrtava 

koje bombardovanje naše zemlje  osiromašnim uranijumom još uvek odnosi, a posebno 

strahuje za posledice koje ce tek osetiti svi ljudi  koji ovde zive. 

 

Zbog potencijalno nesagladivih posledica po zdravlje ljudi sa ovih prostora,ekološke i 
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zdravstvene strucne sluzbe bi morale objektivno ispitati situaciju i, bez upliva politike 

i  politicara, saopštiti nam kako stvari tacno stoje i kako se problem moze rešiti, ili barem 

ublaziti. Angazovanjem јugoslovenskih profesionalaca, ali i strucnjaka odgovarajucih 

medunarodnih organizacija, pre svega Ujedinjenih nacija, lakše i brze cemo doci do istine i 

preduzeti neophodne preventivne mere." 

 

d. Slabljenje etike medicinske profesije. 

 

U prethodnom periodu je doslo do masovnog  i drasticnog slabljenja medicinske etike.DOS 

nije   jos u stanju da ovu pojavu  dovoljno suzbije. . 

 

Ogromna vecina lekara su bili savesni i u sluzbi bolesnika i verni Hipokratovoj zakletvi, 

Ali  ih je bilo  koji su primali mito, imalo je  istinskog  lesinarstva i biznisa na stetu 

ljudskog zdravlja, spone medicine i mafije, nadrilekarstva, svakojakih vraceva i  gatara, 

bioenergeticara, malverzacija sa humanitarnom pomoci. 

 

Iako je pobedio DOS porazene snage u borbi da sacuvaju pozicije i privilegije se povezuju 

i  konsoliduju.Ova pojava je velika opasnost za sanaciju nase medicine. Ukoliko ove snage ne 

budu eliminisane oni ce nastaviti po starom i onemoguiciti oporavak nacije. Ove snage su 

zloupotrebljavane od onih formacija kojima je stalo da se nasa zemlja ne izvuce iz krize 

koje  ih usmeravaju i podrzavaju, jacaju. 

 

Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zastiti Srbije omoguceno je lekarima koji nisu 

u  radnom odnosu u javnim zdravstvenim ustanovama da osnivaju privatne lekarske i 

stomatoloske   ordinacije, dispanzere, zdravstvene kabinete, laboratorije, patronazne sluzbe, 

zdravstvena savetovalista, apoteke, poliklinike, sluzbe kucnog lecenja i tome slicno. Tako je u 

Jugoslaviji ozakonjena privatna praksa u oblasti zdravstva. 

 

Mada jos uvek nema zvanicnih statistickih podataka o dimenzijama privatnog 

zdravstva,iskustvo gradjana, koji su sve cesce prinudjeni da traze lekarsku pomoc u privatnim 

ordinacijama,ukazuje da je on prilicno razvijen i da je kvalitet usluga u ovom sektoru u celini 

uzev, mozda na  daleko visem nivou nego u najvecem broju ustanova javnog sektora.Vlasnici 

privatnihzdravstvenih ustanova potrudili su se da nabave novu i savremenu opremu i 

angazovali su kao konsultante i saradnike najbolje strucnjake iz javnih zdravstvenih ustanova. 

Ali prema SLFS  bilo je u privatnom sektoru neetickih reklamiranja, alternativaca ,nenaucna 

medicina 

.Medija prenose da je bolnicarka ukrala  lek bolesnici u Institutu za kardiologiju 

"Dedinje" u Beogradu i da je smrt Olivera Fajsija iz Kikinde nejasna i da treba ispitati 

okolnosti u  kojima je preminuo. 

 

Stalno se istice da se uvoze neispravne namirnice, da cveta ogroman  biznis u kome 

kriminalci ogromno zaradjuju, dobijaju po jeftinoj ceni iz geo-politickog okruzenja nezdravu 

hranu кoju prodaju onda u zemlji i ostavruju ogromne zarade. A strada zdravlje gradjana. 

Nema carine, inspekcija, zdravstvenih ustanova, DOS-a, sve je zamrlo. Ima i uvoza sumnjivih 

lekova. Ima ..  besnila i dalje, javilo se u Uzickom okrugu. 

 

e. Politizacija medicine 

 

Zavodjenjem komunizma u nasoj zemlji 1945 godine izvrsena je politizacija svih sfera 

ukljucujuci i zdravstvo i medicinu. Na kljucne pozicije u zdravstvu i medicini su 
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izabirani   clanovi Partije, sudski vestaci i lekari zatvorskih bolnica su bili sluzbenici 

pravosudja.Sustina cilja politizacije medicine je bila zelja Partije i Drzave da stave 

pod   svoju kontrolu zdravstva  medicine i zdravlje i gradjana. 

 

Vremenom je zdravstvo postalo  krajnje politizovano preko politicki podobnih i najcesce 

strucno,eticki i moralno intelektualno inferiornih  lekarskih kadrova da bi sve ovo 

dostiglo    kulminaciju  poslednjih desetak godina kada je bila je izvrsena  drasticna 

institucionalizacija nesposobnosti i neodgovornosti na svim nivoima. Ipak, mora se 

priznati, da je ogromna vecina nasih lekara sacuvala svoj moralni i profesionalni lik za vreme 

komunizma i nisu izdali   Hipoktratovu zakletvu. I za vreme S.Milosevica. 

 

Mi smo na ovaj trend ukazali jos pre cetvrt veka, i predvideli sadasnju istinsku kaljugu. 

 

Postojala je MPP(Moralno politicka podobnost, )na rukovodece pozicije,u bolnicama 

ukljucujuci i sefove bolnicarki je zahtevana pripadnost SKJ. U zatvorima i na drugim 

mestimai nacinima su vrsene ceste zloupotrebe sa zdravljem"neprijatelja", ljudi su smestani 

po kazni  u psihijatrijske, bolnice, u zatvorima su muceni injekcijama, elektro-sokovima, 

inficirani injekcinjama, muceni hladnocom, gladju, torturisani na razne nacine, gasom u 

zatvorenim  prostorijama bez njihovog znanja. Prethodni poredak se nije libio da truje svoje 

politickeneprijatelje u emigraciji, te je bilo sudjenja agentima SDB SFRJ koji su bili 

pohvatani u zapadnim zemljama koji su priznali da su otrovali vise politickih emigranata i 

dali su hemikalije kojima su to cinili. 

 

Stanje se narocito pogorsalo poslednjih desetak godina kada je do maksimma bila pojacana 

doktrina "neprijatelja", u upravnim bolnicama su bili lekari clanovi JUL-a i SPS-a( jos 

uvek   su mnogi tamo)koji su bili strah i trepet za"neprijatelje". Oni su pretili 

neistomisljenicima  ukoliko im padnu u ruke( ako se razbole). Mnog nisu smeli da idu u 

bolnice, pre bi da umru   nego da padnu u njihove ruke.  

 

Za ovo vreme je bilo tiranije i zloupotreba julovskih medicinskih kadrova, npr, 

politickih optuzbi na arcun regruta za vreme regrutacije od strane lekara, .demonstranti koji su 

bili  povredjeni nisu mogli dobiti pomoc u Urgentnom centru, u bolnici je bio mucen bracni 

par Draskovic, poznati su brojni slucajevi nerazjasnjenih razboljevanja medju opozicionarima, 

 umiranja( isto kao i saobracajki), ucestale su bile zalbe na nesavestan rad lekara koji su 

nekome   po politickoj osnovi unistili zdravlje ili zivot,  na demonstracijama je bilo upotrebe 

suzavca sa bojnim otrovom. donet je Zakon  zdravstevnoj zastitui Srbije koji je oznacavao 

dalju politizaciju medicine, bilo je nenamenske upotrebe medicinskih fondova. 

 

Lekari vojnici, ili policajci su od 1945 godine do danas bili, i jos su uvek ponekad, , velika 

opasnost po zdravlje pacijenata.Jer vecina od njih je ubedjena da to cini iz nekih visih interesa 

a ne   shvata da je na delu zloupotreba da tako slabe naciju i stvaraju haos i lose procene. 

 

Problemi u zdravstvu se mogu resiti jedino korenitom drustvenom reformom i 

depolitizacijom medicine.Ukoliko se stanje ne promeni u skoroj buducnosti umiracemo i od 

onoga od cega se u svetu danas ne umire. Ako se zna kakav nam je natalitet i zasto nemamo 

uslove za radjanje i stvaranje zdravih porodica, onda smo pred velikom nacionalnom 

katastrofom. 

 

Posle pobede DOS-a U 2000 godini ocekivalo se da ce doci do znacajnih promena i u ovoj 

oblasti. sto se uopste nije desilo u dovoljnoj meri. Stari kadrovi i prevazidjena 
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shvatanjasu duboko uvrezeni i snazno se opupiru promenama, da bi tako sacuvali svoje 

pozicije i  privilegije. Kriminal u zdravstvu i dalje opstaje. 

 

Iz lekarskih udruzenja i sindikata se saznaje da se i u zdravstvu u 2001 godini vodi 

zestoka borba izmedju Staroga i Novoga, da  su ogromna vecina lekara bili plemeniti u sluzbi 

zdravlja  pacijenata, ali da je bilo u proslom periodu i mnogo onih koji su izdali Hipokratovu 

zakletvu. I sada sa pobedom DOS-a oni se preoblace i pristupaju nekim bivsim opozicionim 

strankama ili DOS- u i zele ne samo da ukriju svoju proslost nego da nastave potajno i 

dalje  svoje lose navike iz prethodnog perioda. 

 

dr.sci Radmilo Roncevic ,clan Izvrsnog odbora Skupstine grada Beograda i glavnog odbora 

SLFS  (Sindikata lekara i  farmaceuta Srbije)je saopstio 1999 godine kao sto je napred 

spomenuto da je zdravstvo krajnje politizovano. SLFS tokom 2001 godine se zalaze i bori da 

se sa kljucnih  pozicija potisnu  lekari clanovi bivseg poretka. 

 

Znamo dobro za zloupotrebe lekara Spsovaca i julovaca, za mucenje nevinih ljudi prilikom 

boravaka u bolnicama  navodnih"izdajnika" "neprijateloja " i njihove dece, koliko ljudi 

je  izgubilo zdravlje, koliko je ubijeno. 

 

Celnici SPS-a:" DOS truje Slobodana Milosevica u zatvoru".SPS je slicno ustvrdio i za 

S.Milosevica u Haskom zatvoru. A kada su takve vesti masovno i cesto dolazile u vezi 

postupaka njih, oni su cutali. 

 

Vladaju nestasice lekova, najvaznijih lekova nema.ICN najveca farmaceutska firma umesto 

da  proizvodi lekove tone u haos. Sto je politicka manipulacija koja ima za cilj da 

gradjanima  oduzme lekove.DOS to treba da spreci sto  pre. Jer za to vreme ljudi umiru i gube 

zdravlje.Smatramo da je sukob u ICN Galenika iskonstruisan do strane politicara sa ciljem 

da  kompromituje strane privatizacije u zemlji i da odbije dijasporu i strance da 

investiraju, da se stvaraju zavade i haos, i da ICN ne proizvodi lekove da se tako sabotira 

zdravlje  nacije. 

 

Jos ima zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe, i negativnih politickih kadrova na 

pozicijama u zdravstvu. Zvezdan Milivojevic je bio po kazni u psihijatrijskoj bolnici sto 

je  napred objasnjeno. U psihijatrijskim bolnicama ima otporasa i drugih koji su tamo"zato 

sto  govore javno o politici".U psihijatrijskim bolnicama ima psihijatara iz DOS-a i DSS, 

zasto ni to dozvoljavaju? Zasto dozvoljavaju da ih varaju lakomisleni i intelektualno povrsni 

julovci  i spsovci? 

 

U zdravstvu se nastavljaju previranja i kadrovske promene..olitika remeti proizvodnju lekova, 

treba rascistiti odnose u federaciji.jer postoje nesuglasice u planiranju oko snabdevanja 

lekova. 

 

f. Razno. 

 

U ovome smislu slabljenja zdravlja nacije deluje mentalno stanje nacije, sludjeni i 

iznureni  gradjani ,osiromaseni, nemaju snage da se brinu o sebi, na to deluje i patologija 

drustva, raspad sistema vrednosti i prelazak na kapitalizam i trzisne vrednosti. Broj pusaca 

raste, nije retko da se na ulici vide deca koja puse. . Pogrebari strajkuju, prepiru se oko 

sahranjivanja pokojnika. UNisteni su rekviziti u parkovima i klackalice. Psi napadaju 

vrlo  cesto i ujedaju, (prema nekim procenama oko 4.000 ujeda godisnje u Srbiji). Nadlezne 
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inspekcije nisu preduzele adekvatne i energicne mere da ovu pojavu sprece. U svetu se 

void intenzivna borba protiv pusen ja, droge, alkoholizma a kod nas sve se vise pusi. Sto se 

tice  ishrane, nasi medecinski strucnjaci tvrde da je nacin i kvalitet ishrane vrlo los, da 

nasa  hrana obiluje masnocama , sa malo proteina, voca i povrca, i da vodi u bolest. Npr. mi 

smo  pri dnu svetske lestvice po potrosnji mleka i ribe, a pri vrhu u potrosnji alkohola. 

 

Prema istrazivanjima svako peto dete dobija batine. 

 

g..ZAKLJUCAK 

 

Stanje u zdravstvu, uzroci sadasnje teske i slozene zdravstvene krize, krsenja ljudskih 

prava i etickih normi, nisu na pravi nacin tretirani od strane organizacija za zastitu ljudskih 

prava, sindikata ,staleskih udruzenja i DOS-a i vlade. 

 

Medecina je bila politizirana i degradirana vec u prethodnom periodu. Naglo se sve 

pogorsalo  poslednjih desetak godina. Sada se stanje ne poboljsavau dovoljnoj meri  iako je 

pobedio DOS, nazalost.iako to DOS zeli on nije u stanju da stanje popravi.. 

 

Zato smo zapali u istinsku kaljugu. Danas zdravlje i zivot coveka coveka tako malo vrede. 

 

f.Predlog mera: 

 

I.Predlazemo osnivanje komisije koja bi trebala ovu oblast da istrazi.Ovaj tabu staviti 

na  dnevni red, razjasniti. 

 

II. 

1.  Doneti novi Zakon o zdravstvenoj zastiti, novi Zakon o zdravstvenom osiguranju i novi 

Zakon o lekarskoj i farmaceutskoj komori. 

2.  Kroz nove Zakone koordiniranim radom Ministarstva zdravlja, lekarske i farmaceutske 

komore, uspostaviti efikasnu organizaciju zdravstva. Opstinama, gradovima i regionima 

vratiti  odgovarajuce nadleznosti. 

3.  Izvrsiti detaljnu analizu mreze zdravstvenih ustanova. 

4.  Sprovesti stalnu kontrolu placanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, preispitati 

nacin  placanja doprinosa pojedinih kategorija osiguranika i ne dozvoliti da neko bude 

oslobodjen od  placanja ovog doprinosa. 

5.  Sagledati mogucnost realnog ucesca osiguranika u troskovima zdravstvene zastite ( 

 participacije) u skladu sa medicinskim, socijalnim i ekonomskim principima. 

 6.  Sprovesti rigorozne mere stednje, racionalizacije i standardizacije na svim nivoima 

zdravstvenog sistema. 

7.  Sprovesti stalnu kontrolu celokupnog poslovanja zdravstvenih ustanova. 

8.  Sredstva za investicije (izgradnju gra|evinskih objekata i nabavku medicinske opreme) 

centralizovati u realnoj meri. 

9.  Preispitati postojeca prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja i prilagoditi ih 

 materijalnim mogucnostima. 

10.  Uspostaviti kontrolu nad privatnom lekarskom i apotekarskom praksom. 

11.  Apsolutno depolitizirati zdravstvo i zdravstvene ustanove i na rukovodeca mesta 

Istih  postaviti ljude po kriterijumima strucnosti i etike. 

12.  Uspostaviti rad i racionalizaciju u farmaceutskoj industriji, nabavci i raspodeli 

lekova   i sanitetskog materijala. 

13.  Zakonskim resenjima omoguciti da lokalna samouprava organizuje sluzbu u slucajevima 
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masovnih povredjvanja u toku rata kao i u toku velikih elementarnih i drugih nepogoda. 

14.  Osloboditi Srpsko lekarsko drustvo stega aktuelne politike da bi, svojim autoritetom 

i u  koordiniranim aktivnostima sa Lekarskom komorom i Sindikatom lekara i farmaceuta 

Srbije, еnergicnim pritiskom na vlast, pokrenulo neophodne promene u ozdravljenju 

zdravstva. 

15.  Sagledati realne mogucnosti, svrsishodnost i modalitete tranzicije ( privatizacije) 

U   zdravstvu.itd. 

 

 

-2002.година.Abstinenti-da li i ovoga puta nece izaci dovoljan broj glasaca?  

 

Abstinenti-zasto, o cemu se radi? 

 

U nedelju su ponovo izbori za predsednika Srbijue.Da li i ovoga puta nece izaci dovoljan broj 

glasaca? 

 

Na prosle predsednicke izbore je izaslo oko 45.%. Znaci procenat abstinenata( onih koji nisu 

izasli da glasaju)  je vrlo visok. 

 

Ovakvo masovno neizlazenje glasaca na glasacka mesta je izuzetno znacajna pojava , i 

vrlo je stetno za DOS,DSS, DS i sadasnju vlast. i drasticno je izmenilo i poremetilo stvarni 

odnos snaga i zelja biraca nase zemlje.. Jer je logicna pretpostavka da se medju onih 55% koji 

nisu glasali nalaze vecinom pristalice DOS, DSS, DS i slicno ( zar SPS, SRS i SSJ mogu 

imati 45 % glasackog tela?). 

 

Ovde se postavlja nekoliko pitanja: 

 

1.Zasto je toliki broj onih koji nisu izasli da glasaju iako se zna da je to od velikog 

znacaja? 

2.Da li su abstinenti glasaci DSS,DS DOS-a ili nekih drugih stranaka 

3.Koliko je to uticalo na dobijanje glas ova  za stranke kao sto su SPS, SRS i 

SSJ? 

4.Kako ce se eventualni ponovni prodor SPS, SRS i SSJ u parlament , odraziti na procese 

demokratizacije u zemlji? 

 

Odgovore za razloge neizlaska na glasacka mesta treba traziti na vise nivoa: 

 

-mnogi koji su imali obaveze, a danas su vecina tesko opterecena svakakvim bremenima 

obaveza su rezonovali da je jasno da ce V.Kostunica  ubedljivo pobediti, drugi ce izaci, sta tu 

moze da smanji moj pojedinacni izostanak. Nazalost, broj ovakvih rezonovanja je vrlo 

veliki. Znaci da izostaje nasa nacionalna samosvsest i disciplina, sto nanosi ocigledno 

ogromne izborne stete. 

 

-nazalost jos uvek je vecina gradjana apaticna, deset godina raubovanja i pola veka 

tiranije, su stvorili ravnodusnost i nepoverenje, cak i u opoziciju, ljudi se povlace u 

sebe. Od pobede opozicije septembra i oktobarskih dogadjaja, pocelo je da se vraca 

poverenje ljudi u opoziciju i njene suceljene lidere. Narod zna da opozicija ne moze 

promeniti stvari za par meseci, i da jos nema vlast. Ali  nastavak bezakonja. poskupljenja, 

koji DOS.DSS  nije uspeo da spreci , nisu nikako osokolili narod, naprotiv su ga ojadili, i 

gurali u gubitak poverenja u opoziciju. 
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- glasacko telo DSS, DOS-a je raznoliko i razlicito motivisano, a glasaci SPS, SRS i SSJ, 

uprkos pojave raslojavanja i disidencije u njihovim redovima su jos uvek vrlo slozni, 

motivisani i izlaze kao jedan na glasacka mesta. U pitanju su zajednicki interesi, ne 

samo politicki, nego i ekonomski, a sada povecani zeljom da se prezivi. Jer za ove 

stranke se ne radi samo o ulasku u parlament, nego o rehabilitaciji, spasu od sudova, 

krivicne odgovornosti, javnog blamiranja. I bogacenja. Umesto toga ove stranke su sada 

promovisane ponovo u paralamentarne. Znaci, glasaci ovih stranaka svi izlaze na glasacka 

mesta a DOS,DSS  ovi abstiniraju 

 

-- ovako apaticni i bezvoljni glasaci DSS, DOS-a, povrh svega optereceni svim mogucim 

obavezama i brigama, morama, bolestinama, nedostatkom snage i energije, pod pritiscima, 

cesto nemaju snage da odu do glasackog mesta, sto kombinovano sa apatijom, i gubitkom 

poverenja, vodi abstinenciji. Mogu ih spreciti da odu da glasaju bolest, kriza nesanice, 

cir, nervoza, grip, ili bilo koja druga zdravstevena tegoba. Razloge treba traziti i na 

sledecim nivoima:bolest srodnika, kvar instalacija u kuci, porodicni problemi, pa sve do 

iznenadnih dogadjaja koji odlazak na glasaliste mogu osujetiti: iznenadni poziv ,druge 

obaveza, iznenadna pojava neke vazne obaveze, neki vazniji zadatak koji se 

pojavi, jednostavno prezauzetost. Drugi su neodlucni, da li ce glasati za DSS, DOS ili SRS 

npr. Na kraju i ne odu na glasanje. 

 

- -jaka je jos uvek propaganda SPS, SRS i njihov uticaj na gradjane ne samo putem medija, 

nego pronosenjem glasina. 

 

Odgovor na pitanje o tome ko su abstinenti, vecinom, da li su glasaci DSS, DS, DOS-a ili SPS 

I SRS, je dat, to su ogromnom vecinom glasaci DSS, DOS-a jer kao sto smo kazali nije 

moguce da SPS i SRS imaju 45%  glasaca. 

 

Ovo iskustvo sa izborima i abstinentima je kljucno za buduce izborne strategije DSS,. i 

DOSa-koji treba da sve ucini da smanji broj abstinenata jer se u njima nalazi najveci rudnik 

njegovih glasova. 

 

Kada se radi o tome koliko je ovakva abstinencija  uticala na izbore,  jasno je da sadasnji 

izborni rezultati uopste nisu reprezentativna skala zelja glasaca Srbije, jer su drasticnim 

smanjenjem ukupne osnovice glasackog tela na stetu DSS, DOS-a, a u korist povecanog 

ucesca glasaca SPS, SRS i SSJ koji su svi izasli na glasanje, poremecen reprezentativni 

uzorak i stvoren netacan uzorak. Statistika daje odgovor na ovo pitanje. Jednostavno stvoreni 

su uslovi da se sprovede jedna ovakva ujdurma koja je stvorila mogucnost da se probiju preko 

cenzusa od 51 % . 

 

I na kraju pitanje, kako ce ponovni znacajniji prodor SPS, SRS i SSJ imati na 

parlamentarna zbivanja i politicku situaciju u zemlji? Ocigledno je da su u parlament 

pod ovakvim izkrivljenim okolnostima koje su ih favorizovale ponovo uci one stranke 

koje su odgovorne za sadasnji ishod, cime su rehablitovane  , cak i nagradjene, umesto 

da budu pozvate na odgovornost. Najveca je opasnost sto ce ove stranke da nastave da 

seju svadje i intrige i prazna prepucavanja u skupstini Srbije,kao sto su to cinile i 

ranije, da seju demagogiju, hajke, jednom recju da stetocinare i vuku unatrag, umesto da 

promene na bolje.  

 

Iskustvo poslednjih 10 godina je pokazalo da su najvecu stetu srpskim 
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nacionalnim interesima upravo nanele one stranke koje su zagovarale esktremna i 

neprizemljena resenja, a takve dve stranke su usle u parlament. DSS dr. V.Kostunice je 

prava stranka koja nase interese brani argumentima i diplomatskom mudroscu, to ove dve 

stranke treba da slede ukoliko zele da  budu korisne. 

 

I na kraju treba predociti, da je sadasnja visestranacka panorama lazna i bez njenih 

pravih aktera. Gde su pravi srpski radikali? Gde su ravnogorci? Gde je dijaspora? Gde 

su svetosavci? Gde su politicki zatvorenici, borci za ljudska prava? Gde su oni koji 

nisu bili clanovi SKJ?  

 

Dok ovu nepravdu ne ispravimo nema  pobede demokratije.Narod ocekuje da se na izborima 

pojave u ravnopravnkim uslovima iskljuceni. 

 

DSS, DS, DOS, NGO, sindikati i svi dugi, treba da shvate, moraju imati snage da se osveste i 

sami sebi priznaju,  da su privilegovani a da su mnoge autenticne nacionalne snage iskljucene, 

i da dokle god se ta nepravda ne ispravi nema boljitka ni promena. 

 

 

Tomislav Krsmanovic imao dva intervjua. 
 

Juce je Tomislav Krsmanovica imao dva intervjua: 

 

-na Radio Indeksu od 13 do 14 casova 

-i na Radio Politici od 15 do 16 casova. 

 

Krsmanovic je predocio da izbori nisu uspeli jer su gradjani bojkotovali zbog nezadovoljstva 

stanjem ljudskih prava  gde nije doslo do stvarnih poboljsanja od oktobra 2000 godine. 

Predstavio je vise slucajeva krsenja ljudskih prava i objasnio da je sustina krize u ljudskim 

pravima.  Prethodna SFRJ se samourusila krseci svoja prava, oslabila i podelila iznutra.  

 

Nastavlja se masovna nepravda, per svega sudska  a i sto se tice kriminalaca, gradjani jos 

uvek zive u strahu.i nije im garantovana licna bezbednost i imovinska sigurnost. 

 

Izlaz je da se pitanje ljudskih prava stavi na dnevni red, da se energicno suzbiju dalja krsenja 

ljudskih prava, i da se svi sloze i izmire, oproste jedni drugima i okrenu novu stranicu nase 

istorije. Ukoliko se to ne desi nastavice se sve ubrzanije slabljenje nacije i drzave. Imamo 

jedinstvenu sansu da se spasemo. Dok nije kasno. Ulazak nase zemle u Evropski savez i 

priblizavanja EEZ i drugim med junarodnim integracijama  ce samo ubrzati proces oporavka 

nase zemlje i uspostavljanju drzave prava. 

 

 

-2002 g. Izvestaj o stanju ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori у 2001.godini. Rezime.  

 

I.B. Uvod  1999 g. 

 

Ljudska prava su se masovno krsila i u prethodnoj SFRJ (Socijalisticka Federativna 

Republika Jugoslavija) .Stanje se od 1990 g. drasticno pogorsavalo iz godine u godinu, cemu 

su doprinosili raspad  zemlje, pocetak  ratova, zavodjenje  sankcija I intenziviranje  sadasnje 

krize. U 1996/97  je doslo do masovnih gradjanskih  demonstracija  povodom kradje lokalnih 

izbora,sto je dovelo  do porasta represivnih mera. Tokom 1998, a narocito s pocetkom NATO 
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intervencije 24. marta 1999 koalicija na vlasti  je u pravom slislu reci zamracila drustvenu 

scenu  dobro orkestriranim propagandnim kampanjama protiv "agresora, domacih izdajnika i 

stranih placenika Nato", sa pozivima na patriotski heroizam i sprecavanje gradjanskog rata.i 

obracun sa"izdajnicima". Donošenje Uredbe o proglasenju ratnog stanja 24. aprila 1999. od 

strane Savezne vlade  je kulminiralo merama policijsko-politickog terora koji se iz meseca u 

mesec pojacavao ispoljavajuci se kroz  zabranu medija, isterivanje iz radnog odnosa 

nepodobnih novinara, profesora, kulturnih i javnih radnika, nezakonita privodjenja i 

zadrzavanja u zatvorima,razbijanje protestnih skupova, obracune sa demonstrantima, pa sve 

do ozalbenih ubistava opozicionara i novinara nezavisnih medija.  

   

Da bi bilo olaksano razumevanje ove materije , potrebno je poblize analizirati neke istorijske  

i politicke aspekte ove problematike.  

 

 SFRJ  je bila konstituisana kao multietnicka drzava sa sest republika. Srbija je imala dve 

autonomne oblasti, Kosovo I Vojvodinu, koje su ukinute 1990 godine. Bivsa SFRJ se raspala 

1992 godine i medjunarodna zajednica je priznala tri bivse jugoslovenske republike ( 

Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu ). Pod uticajem raznih dezintegrativnih procesa, 

SFRJ  je ostavila  iza sebe pet novih drzava: SRJ, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju i Bosnu i 

Hercegovinu.  

 

27 aprila 1992 godine Srbija i Crna Gora su proglasile stvaranje SRJ (Savezne republike 

Jugoslavije) i potom su proglasile nov Ustav.  Medjunarodna zajednica je odbacila kao 

nezakoinit zahtev  da SRJ bude  jedini pravni naslednik SFRJ i bilo je obustavljeno i njeno 

ucesce u Generalnoj konferenciji OUN u Zenevi i na Evropskoj konferenciji o sigurnosti i 

bezbednosti.Ujedinjene nacije su zavele 1992 godine, a zatim pojacale 1993 , ekonomske i 

politicke sankcije. protiv Srbije  i Jugoslavije obrazlazuci takav potez da su one to zasluzile 

svojom ulogom u ratu  u Bosni.  

 

Postojali su neki izgledi da ratna atmosfera  popusti posle okoncanja rata u Bosni i 

Hercegovini 1995.,cemu bi trebala da doprinese  cinjenica da je na pregovorima u Dejtonu 

predvodnik zajednicke delegacije SRJ i bosanskih Srba bio tadasnji predsednik Srbije 

Slobodan Milosevic, koji je na kraju Dejtonsko-pariski sporazum potpisao u ime SRJ..To se  

nije desilo, ali je u medjuvremenu  doslo  do  pogorsanja na  Kosovu 1998 .  

 

Posle zavrsetka sukoba i ratova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, posle 

potpisivanja Dejtonskih dogovora,  nakon svih dogadjaja koju su usledili u vezi sukoba na 

Kosovu, kojima su prethodili pregovori u Rambujeu, i zve izrazenija medjunarodna izolacija 

zemlje,  pa preko pocetka bombardovanja zemlje od strane NATO koje je pocelo 24 marta 

1999 godine i trajalo 77 dana i cija najveca zrtva su bili nevini gradjani, , pa sve do 

Kumanovskog sporazuma i stavljanja Kosova pod jurisdikciju institucija medjunarodne 

zajednice, politicka situacija u SRJ se iz godine u godinu pogorsava, ukljucujuci i sve 

masovnija i drasticnija krsenja ljudskih prava.  

 

Posebnu paznju zahteva analiza i objasnjenje zasto je SFRJ koja je decenijama bila vidjena 

kao najliberalnija socijalisticka drzava Istocne Evrope najednom od 1990 gdine do danas pala 

u nemilost medjunarodne zajednice   i kao takva zapala u medjunarodnu izolaciju , 

podvrgnuta sankcijama i napadu NATO?  Zasto je SFRJ koja je bila hvaljena kao"model 

demokratije""samoupravna demokratska drzava""lider Nesvrstanog sveta""most izmedju 

Istoka i Zapada","sampion liberalizacije medjunarodnih odnosa",poznata po svom u svetu 

hvaljenom modelu resavanja medjunacionalnih odnosa,najednom od 1990 godine bila upravo 
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od Zapada kvalifikovana kao""poslednji bastion komunizma""kao ratno-

huskacka""nacionalisticka""varvarska""da sprovodi genocid nad drugim narodima""i da krsi 

sistematski prava svojih gradjana"?  

 

Nase stanoviste je da  se odgovori  na ova  slozena  i delikatna  pitanja  nalaze  upravo u 

korpusu ljudskih prava ,sto cemo pokusati dalje da razjasnimo.  

   

Slicna, ali  ne tako velika zbrka je vladala i 1948 godine kada je doslo do raskida izmedju 

ondasnje FNRJ (Federativne Narodne Republike Jugoslavije) i SSSR-a, Tito je raskinuo sa 

Staljinom i na recima se opredelio za socijalizam humanog lika.Gradjani su se nadali da ce 

doci sloboda i demokratija, da ce zaziveti visetstranacje, da ce se nasa zemlja zbliziti sa 

Zapadom,da ce se vratiti kralj Petar Karadjordjevic, da ce se ziveti bolje i slobodnije. Do toga 

nazalost nije doslo.. Nasuprot ,kasnije se shvatilo da je u zemlji nastavljena jedna varijanta 

drzavne uprave koja se nije mnogo razlikovala od drugih zemalja ondasnje Istocne Evrope,ali 

je to brizljivo prikrivano.  

 

Nase je stanoviste koje zelimo da obrazlozimo dalje, da nisu oni u pravu koji tvrde da je 

Jugoslavija bila "demokratska"u poredjenju sa drugim drzavama ondasnje Istocne Evrope 

koje su bile"totalitarne".Zelimo da dokazemo  da je SFRJ od 1945 godine pa sve do raspada, 

pogotovu danas bila ,i ostala, totalitarna drzava.  

 

Tacno je da je posle raskida 1948, kada se zbio sukob Komunisticke partije Jugoslavije i 

njenog vodje, Josipa Broza Tita, s medjunarodnim vrhom komunistickog pokreta, olicenim u 

Informativnom birou komunistickih partija (naslednika Kominterne) I generalnom sekretaru 

Komunisticke partije SSSR Josifu Staljinu. , doslo  na neki nacin  do  snizavanja  nivoa  

vidljive represije,pa cak i do prihvatanja  neke liberalne reforme, i do novih  mera  u oblasti 

ekonomije i uprave koje bi prakticno mogle biti vidjene  kao  napustanje ideoloskog 

dogmatizma i slabljenje centralne birokratije. Ovo se odrazavalo i na rezim putovanja 

gradjana van zemlje, bez potrebe da traze izlazne vize, i tako su gradjani SFRJ postali prvi 

podanici neke "socijalisticke" zemlje koja nije bitno ogranicavala slobodu medjunarodnog 

kretanja. Standard zivota je takodje bo relativno dobar i bolji nego li udrugim socijalistickim 

drzavama., .  

 

Ali je sve to bilo vise na nivou privida nego li stvarnosti.  

 

Odmah po dolasku nove vlasti 1945  nastao je mracan period sumnnjicenja, hajki, obracuna, 

nezakonitih postupaka, konfiskacija, citavi segmenti su padali pod udare. Danasnje masovno 

etiketiranje i potraga za"neprijateljima", nisu nikakva novina. Dovoljno  je pogledati brojeve 

lista POLITIKA iz 1950-tih godina pa videti kao glavni sadrzaj poruka politicara , I J.B.Tita" 

da neprijatelj nikad ne spava, da nam je potrebna izuzetna budnost, da neprijatelja ima u svim 

sredinama, da ih treba otkrivati i nemilostrdno se sa njima obracunavati".Vodjene su zesce 

hajke nego li danas protiv kulaka, monarhista, zapadnjaka,srpski h nacionalista , potomaka  

porazenih snaga, ,informbirovaca ,liberala, tehnokrata,  reakcije  koja dize glavu, itd, itd).  

 

Ovaj trend politizacije i bujanja politickih sumnjicenja i represije je tinjao i sve vise uzimao 

maha. Posle pocetnih napredaka I dostignuca pocela su da se naziru krizna zarista , a narocito 

od pocetka 1970-ih godina. Vec su neka od tih pitanja bila naceta pobunom studenata 1968 

godine.  
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Vredi uzgred napomenuti  da su svi ustavi prethodne SFRJ  na papiru garantovali prava 

gradjana, a, koja su se lako mogla ograniciti zakonima i podzakonskim aktima ili jednostavno 

ignorisati u praksi. Uz to ustavi nisu sadrzali potpun katalog ljudskih prava, na cije je 

postovanje SFRJ bila obavezana ratifikovanim medjunarodnim ugovorima.  

 

Narocito je postojao sustinski raskorak izmedju zakona i njihove primene, sto je metodicno 

ukrivano. Prethodna SFRJ je takoreci do savrsenstva razvila metode ukrivanja krsenja 

ljudskih prava. koja je masovno krsila a u isto vreme to prikrivala i hvalila se  kako je"zavela 

samoupravljanje i i ostvarila vrhunske standarde u postovanju ljudskih prava."  

 

 Ondasnja SFRJ je bila partijska drzava, u  takvoj  partijskoj  drzavi, pravo nije moglo da igra 

bitnu ulogu i bilo je podredjeno politickim odlukama partijskog vrha. Bilo je zabranjeno 

osnivanje opozicionih stranaka, u obracunu sa ljudima koji su pokusavali da se politicki 

organizuju vlast nije birala sredstva da ih ucutka. Jedini vid gradjanskog organizovanja je bio 

Narodnifront (kasnije Socijalisticki savez radnog naroda), bez cijeg se odobrenja nijedno 

udruzenje gradjana nije moglo registrovati. Izbori su bili farsa  i svodili se na pravo da se 

glasa za jedinog kandidata koga je odredila SKJ.. Ustavom od 1974. godine izbori su i pravno 

izgubili znacaj time sto su prestali da budu neposredni i zamenjeni su visestepenim 

"delegatskim" izbornim sistemom.  

 

Tacno je da je bilo zavedeno Samoupravljanje, ali samo formalno, na recima , ne i u praksi.. 

Ali se ne mozemo  sloziti da  je sistem samoupravljanja  dopustao odredjeni stepen 

saodlucivanja na radnom mestu.,da nekonformisticki iskazi obicnih ljudi,cak i prekori 

pretpostavljenima, koje je postavljao Savez komunista, nisu po pravilu dovodili do teskih 

posledica i progona, I da je poredak samo  strogo vodio racuna o delovanju intelektualne elite, 

koju je i ekonomski sputavao drzavnim vlasnistvom nad medijima, izdavackim i filmskim 

preduzecima, pozoristima, univerzitetima i naucnim ustanovama., i da je se otpor 

intelektualaca suzbijao  policijskim zastrasivanjem i drugim drasticnim sredstvima, kakvo je 

bilo otpustanje univerzitetiskih nastavnika posle studentskih protesta 1968.godine. .Mi se ne 

slazemo sa tvrdnjom pojedinih autora da je verbalni delikt bio ukinut 1988 godine, on je 

postojao pre toga, u to vreme, postoji i danas.  

 

Nasi podaci, a to je rasireno uverenje,  ukazuju da su  krsenja ljudskih prava  bila masovna, i 

nisu obuhvatala samo intelektualnu elitu nego i mnoge druge brojne segmente.stanovnistva.  

 

Fabrikama nisu upravljali radnici nego politicari ,oni i zaposleni nisu imali nikakva stvarna 

iole znacajnija prava, carevala je moralno  -politicka    podobnost,   sudstvo   je   bilo   

partijsko (poznato  je uputstvo J.B.Tita sudijama"da ne treba da se drze zakona ko pijan 

plota") .Tacno  je  da   je  postojao   minimum standarda za vecinu stanovnika , vecina je 

stambeno bila zbrinuta,  gradjani su mogli da kupe neophodne kucanske aparate, ili  cak 

mnogi i kola, da  odu  na   letovanje,  ili da  putuju u inostranstvo. Ali o sudbini nacije, o 

politici i strateskim odrednicama razvoja, se odlucivalo  u zatvorenim krugovima i narod je 

bio obespomocen i pretvoren u statistu  Postojali su ( i postoje i danas) klanovi i zatvoreni  

politicki centri moci nedovoljno poznati od gradjana  koji   su uticali direktivama kod sudova,   

ministarstava, poslodavaca, u obrazovnim ustanovama, centrima za socijalni rad.,nazalost oni 

su  inicirali hajke na mnoge gradjane proglasavajuci ih sumnjivim licnostima i  neprijateljima 

poretka. Drzava je krenula u pravcu preteranih eksprimenata i reformi koje ne bi  podnele ni 

bogate drzave, kako u ekonomiji,unutrasnjem uredjenju drzave ,tako i u spoljnoj  politici., 

nastala   je  sveopsta politizacija svih sfera drustvenog zivota.  
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Stvorena je samovolja vladajuce oligarhije koja je pocela za sebe i svoje da prisvaja 

privilegije i da to cini na racun vecine gradjana, i da njihov otpor sputava masovnom 

represijom.  

 

Dok je sve  ovo  bilo  ukrivano oblandama SAMOUPRAVLJANJA, NESVRSTANE 

POLITIKE, MEDJUNARODNE ULOGE SFRJ, UGLEDOM J.B.TITA, 

STANDRADOM.,za to vreme kriza je uzimala sve  vise maha, i greske umesto da budu 

ispravljene su postajala sve prisutnije.  

 

Mi smo se u proslosti  obracali medjunarodnim organizacijama za zastitu ljudskih prava , 

medjunarodnim institucijama i vladama pojedinih zapadnih drzava zalbama na krsenja 

ljudskih prava,  odgovori su po pravilu sve do kraja 1970-ih godina bili kurtoazni, ali uz 

napomenu "da je SFRJ drzava u kojoj se postuju ljudska prava, da je J.B.Tito lider izuzetnog 

ugleda, i da se moze raditi samo o vrlo malom broju pojedinaca koji su zrtve bezakonja".Mi 

smo uvidjali u zemlji drugacije stanje ali je ovakav IMAGE ondasnje SFRJ bio velika smetnja  

da se stvarno stanje predstavi. Do osetnih promena, stava medjunarodne zajednice 

je prema nasim saznanjima  doslo tek pocetkom 1980-ih godina kada su disidenti, borci za 

ljudska prava i organizacije za zastitu ljudskih prava poceli da se pojavljuju na sceni sirom 

zemlje.zathevajuci ukidanje MPP (Moralno politicke podobnosti), verbalnog delikta, 

zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe, zahtevajuci poboljsanje stanja u zatvorima. 

Medjunarodna zajednica je nakon toga pocela da menja stav prema zalbama na krsenja 

ljudskih prava.  

 

Nas Pokret za zastitu ljudskih prava je jos 1975 godine javno ustvrdio da se nasuprot takvoj 

lepoj reputaciji ondasnje SFRJ  u praksi ljudska prava u zemlji krse masovno, sistematski i 

flagrantno. Usledili su obracuni i brutalni progoni i svakojaki napadi na nasu organizaciju, sa 

ciljem da budemo obezvredjeni kao pojedinci "koji iznose neproverene podatke, koji 

preteruju, koji su dusevno uzdrmani"( Ovo  je izjavio na konferenciji za strane novinare u 

saveznom ministarstvu za informisanje ondasnji ministar unutrasnjih ploslova Stane Dolanc). 

Nazalost, mi tada nismo dobili potrebnu podrsku, cak i od pojedinih ondasnjih disdenata ( 

neki od njih su sada lideri  pojedinih opozicionih stranaka). Sada se uvidja da smo mi bili u 

pravu. Da su nasi stavovi onda bili uvazavani i da su preduzete ispravke to bi samo moglo biti 

od koristi, da se greske isprave i spreci danasnja evolucija.  

 

Postojala je protivurecnost izmedju moralnih normi koje su zvanicno  bile fundamenti 

drustva, i postupaka, narocita opasnost je bila u tome da su ti postupci cak  bili  opravdavani 

socijalistickim principima i bili su vrseni u njihovo ime. Do slicnih zloupotreba je dolazilo i u 

SSSR-u  i u staljinistickim drzavama. Staljinizam su karakterisala masovna ubistva, gruba 

samovolja, licna obracunavanja ,nekontrolisane beneficije i privilegije-sve to u ime i pod 

okriljem toboznjeg socijalistickog morala.  

 

Ali kada se radilo o jugoslovenskom samoupravnom   socijalistickom modelu koji je upravo 

trebao da spreci ovakve staljinisticke devijacije, u njemu su upravo nastale devijacije 

prvenstveno zloupotrebom formi samoupravljanja, a u isto vremeje to bilo  pravdano  

samoupravljanjem. Te devijacije su bile metodicno ukrivane, i barem donekle i na prvi pogled 

nisu dovodile do tako teskih i drasticnih posledica .Ipak, su ove zloupotrebe u SFRJ  bile 

veoma rasirene i opasne. Bio je stvoren rafiniraniji oblik samovolje, nasuprot recimo gruboj 

,vidljivoj samovolji staljinisticke birokratije. Za razliku od otvorenih zloupotreba u 

staljinizmu, SFRJ se opredelila za rafiniranije ali u isto vreme vrlo efikasne metode krsenja 

ljudskih prava I uzurpaciju vlasti, i za metodicno ukrivanje bezakonja,  koji  ne bi dovodili u 
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pitanje demokratsku fasadu i predstavu koju je o sebi ondasnja SFRJ stvarala u svetu ,i koja 

joj je bila potrebna za njenu ulogu u Nesvrstanom pokretu i radi indoktrinacije na 

internom planu. Ali su bila ukrivana izbegavajuci prepoznatljive politicke sudske procese i  

pribegavajuci obracunima  ispod zita:  

 

-nepodobni biva otpusten sa posla, opravdanje zvanicnika je da je" neradnik""da je prekrsio 

disciplinu",neko je ometen da dobije zaposlenje, "jer vlada masovna nezaposlenost, ne 

napreduje u sluzbi"jer su drugi sposobniji", ne dobija stan"jer drugi imaju vise bodova", 

politicki krivac je smesten u zatvor "jer je pocinio proneveru", ili u psihijatrijsku bolnicu"da 

se tamo leci",sud je doneo neku presudu "jer je sve po zakonu",nepocudni je premlacen" delo 

nepoznatih kriminalaca", ubijen je u saobracajnoj nesreci" -tehnicki problem", deca lose 

uce"jer su lenja" itd.-razvijena je decenijama vrlo metodicna represija.koja se sirila iz godine 

u godinu na sve veci broj segmenata stanovnika.Pogodnom kombinacijom, doziranjem, 

intenzitetom i vremenom trajanja razlicitih represalija, diskriminacija, zakulisanih i drugih 

pritisaka, nepozeljni gradjani kojih je oduvek bilo vrlo mnogo, a danas su to vecina, bivaju  

vremenom opljackani, sludjeni,slabljeni, ruinirani.i onesposobljeni za bilo kakvo 

suprotstavljanje  ili odbranu svojih prava. Na ovaj nacin je obezbedjena sigurna vladavina 

putem terora, ali se to ukriva. Nedavno je ministar za ljudska prava i nacionalne manjine Ivan 

Sedlacek izjavio da je SRJ model demokratije i postovanja ljudskih prava. 

 

Ukoliko je  bilo  optuzbi za krsenja ljudskih prava to je pravdano da se time cuvaju  opsti, 

kolektivni interesi, krse se prava pojedinaca da bi se zastitio kolektiv.  

 

Potrebno je izvuci pouku iz iskustva od 1945 godine do danas. Drzava i  nacija su zapali u 

sadasnju krizu i izolaciju upravo zbog ovakvog pogresnog odnosa prema zakonima i 

postovanju ljudskih prava.  

 

Sto je imalo za posledicu, jacanje svih mogucih tenzija i vodilo ratnim obracunima do kojih je 

doslo, gusenju motivacije vecine gradjana, nastala su sva moguca negazdinska poslovanja i 

doslo je do slabljenja   privrednog i ekonomskog razvoja,dezintegracionih procesa i sveopsteg 

osiromasenja i korupcije. Sto je sve oslabilo naciju i drzavu koje  nisu mogle tako iznurene 

i razjedinjene da se energicno suprotstave raspadu zemlje i odbrani svojih teritorija.  

 

Od pocetka 1990-ih godina ,uporedo sa  rastom  sadasnje krize, desile  su se znacajne  

promene u ovoj oblasti  

 

Napusteno  je ukrivanje i ulepsavanje, sa diskretnih formi krsenja ljudskih  prava brutalno i 

naglo se preslo na otvorena, masovna, drasticna i brutalna krsenja ljudskih prava vecine 

gradjana.To se ogledalo  u  zapleni  deviza,  stambenih   doprinosa, kradji  od   radnika   

drustvenih   preduzeca   uskracivanju plata i penzija, pljacki gradjana kroz inflaciju, 

manifestovalo se kroz grube i otvorene pljacke, provale ,reket, razbojnistva, korupciju, ratno 

profiterstvo, crno trziste.  Stvorena je klima nepostojanja elementarne licne bezbednosti i 

imovinske sigurnosti. Iako  je  formalno  zaveden    visepartijski sistem , umesto da opozicija 

pobedi na izborima sto zeli vecina gradjana, na laziranim izborima su pobedjivali  naslednici 

prethodnih vlastodrzaca.  

 

 Ujedno, posto je uvidjeno da se sada ne radi o zastiti kolektiva, mada se to stidljivo i 

neubedljivo istice  i dalje,  sada  je jasno  da  se  uskracuju prava kolektivu, vecini,  da   bi bili 

valorizovani interesi manjine, pojedinaca na vlasti.  
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Vrlo znacajan udeo u genezi sadasnje krize je imalo osiromasenje. Postovanje ljudskih prava, 

narocito ekonomskih i socijalnih,ugrozeno je i teskom ekonomskom situacijom. jer se  SRJ  

nasla ubrzo pod udarom sankcija Ujedinjenih nacija, proglasenih zbog ucesca organa SRJ u 

ratu u Bosni i Hercegovini. Sto je rezim pokusao da koristi da podigne solidarnost 

stanovnistva za to koristeci medija , predstavljajuci sebe za zastitnika a sve one koji drugacije 

misle za" strane placenike i neprijatelje" Sankcijesu, udruzene sa  ratovima,doprinele 

kriminalizaciji jugoslovenskog drustva. Nezapamcena hiperinflacija (cija je stopa dostigla 

svetski rekord od 400.000.000.000.000% u 1993. godini i cak 60% dnevno u januaru 1994 

smatra se posledicom delovanja oba ta cinioca, ali i smisljene politike vlasti da od gradjana 

izvuce devizne rezerve. Na taj nacin su nestale ustedjevine velikog dela stanovnistva, dok je 

bogatstvo koncentrisano u rukama uskog sloja ljudi povezanih s vladajucim partijama.  

 

Iako je hiperinflacija suzbijena 1994. godine, privreda nije uspela da se oporavi, delimicno i 

zato sto plan privatizacije nije sproveden. Velika preduzeca su od samoupravnih (drustvenih) 

postala drzavna. Simbioza politicke i ekonomske moci je izrazenija nego u 

prethodnom,"socijalistickom" periodu: mnogi clanovi vlada su istovremeno i direktori 

drzavnih preduzeca.Mnogi radnici koji su poslati na prinudne odmore zbog medjunarodnih 

sankcija nisu se vratili na posao i primaju minimalne naknade za fiktivnu zaposlenost.  

 

Troskovi zivota i dalje rastu. i plate su sve manje, iznos prosecne plate u 1999 godini je 60 

DEM.  

 

Na vlasti su  SPS, JUL i SRS ,tokom 1997. i 1998. godine vlasti  se poceo priblizavati i SPO 

ali je kasnije istupanjem iz Vlade Vuka Draskovicala i posle ozalbenog atentata na njega u 

saobracajnoj nesreci  SPO ponovo postao ljuti opozicioni protivnik.U ovom periodu je doslo 

do tenzija na relaciji Srbija-Crna Gora.  

 

Sadasnja vlast koristi kao sredstvo vladavine koncept NEPRIJATELJA da bi tako sprovodila 

homogenizaciju, jacala koheziju u aparatu, i diskreditovala svoje politicke protivnike. Za sta 

koristi svoja medija a gusi nezavisna medija koja ovu strategiju mogu onemoguciti. Radi istih 

ciljeva gusi i nevladine organizacije ,opozicione stranke i sve one koji mogu ovakvu njenu 

strategiju da raskrinkaju.  

 

Napominjemo da je se ovakva koncepcija vladavine  pokazala kao vrlo opasna i stetna i da je 

dovela do ponavljanja ranijih gresaka u jos masovnijoj i drasticnijoj formi. Greske se nazalost 

ponavljaju, zaboravljaju se interesi drzave i nacije zarad kratkotrajnih sumnjivih 

karijeristickih kalkulacija pojedinaca.iz vladajuce oligarhije.  

   

Ovaj  trend  sve  vecih ugrozavanja ljudskih prava  u 1999 godini je doziveo  svoju 

kulminaciju  za vreme ratnih dana i nakon toga  zavodjenjem uredbi ratnog zakonodavstva do 

cega je doslo aprila meseca 1999 godine. Sve ucestalija i drasticnija posezanja za tudjom 

imovinom, gusenje i zatvaranja  nezavisnih medija i pokusaj gasenja autonomije univerziteta, 

prigusivanje opozicionih stranaka, slabljenje zakonitosti i efikasnosti radova sudova, represija 

mitinga, nezakonita lisavanja slobode I pribegavanja svirepim postupcima,  onemogucavanje 

gradjana na pravicno sudjenje,  pozivi na obracune  sa "neprijateljima", uz radikalizaciju 

kosovske krize,-su samo neka obelezja stanja ljudskih prava u 1999 godini. Poseban problem 

je polozaj Srba I nealbanskog zivlja na Kosovu posle potpadanja pod jurisdikciju 

medjunarodne zajednice usled cega je ispred terora ( ubistva,ranjavanja, silovanja, 

oduzimanja kuca i stanova, zaplasivanja i pritisci, itd) se iselilo prema nekim procenama oko 

180.000 Srba .Za vreme 77 dana NATO bombardovanja ispastao je narod a rezim i poredak 
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nisu propali, bilo je mnogo zrtava,ranjenih, doslo je do razaranja infrastrukture, fabrika, 

bolnica, skola, manastira i kulturnih ustanova, do zagadjenja ljudske sredine., na delu je 

drasticno nezasluzeno  krsenje prava vecine gradjana nase zemlje.  

 

Isticemo da se u  Srbiji i SRJ prema nasim vidjenjima  registruju dva divergentna procesa. 

Jedan je izuzetna radikalizacija kosovskog problema koji bi zahtevao vecu nacionalnu slogu i 

saradnju. A drugi je suprotan ovome zahtevu i ogleda se u stvaranju zavada i podela, rasipanju 

dragocenih nacionalnih resursa, sirenju haosa i konfuzije, progona i masovnih i drasticnih 

krsenja ljudskih prava..  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava predocava ovakvo tesko stanje i poziva na nacionalnu slogu , 

stavljanje na dnevni red stanja ljudskih prava i eliminisanje ovakvih zloupotreba.  

 

Oblast ljudskih prava  je zapostavljena i krajnje je vreme da se ovo pitanje aktualizuje i stavi 

na dnevni red.  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava poziva sve one koji mogu dati doprinos da to ucine i tako 

pokrenu procese progresa i prosperiteta.  

   

 

I.B. Uvod  2000 g. 

 

U 2000 godini se nastavljaju krsenja ljudskih prava, s,tim sto posle pobede DOS-a na 

izborima i naimenovanja dr.V.Kostunice na celo drzave dolazi do pojave okolnosti da se 

stanje promeni na bolje. Ove mogucnosti su po prvi put postale zaista  realne jer je opozicija 

potukla SPS , JUL i SRS na izborima do nogu,  cime je narod stavio do znanja da zeli korenite 

promene. Ali do znacajnijih poboljsanja, sem psiholoskih, nije doslo, rok je kratak, a porazene 

snage nije lako u potpunosti pomeriti sa njihovih pozicija na kojima su se ucvrstili za vreme 

vise od pola veka.  

 

Pobeda DOS-a na izborima prosle godine je velika sansa da se stanje sa ljudskim pravima 

popravi, i tu sansu treba iskoristiti I ne dozvoliti da se krsenja ljudskih prava nastave. Ukoliko 

se ova sansa ne iskoristi, posledice mogu biti katastrofalne na svim nivoima,  

 

Ljudska prava su se masovno krsila i u prethodnoj SFRJ (Socijalisticka Federativna 

Republika Jugoslavija) .Stanje se od 1990 g. drasticno pogorsavalo iz godine u godinu, cemu 

su doprinosili raspad  zemlje, pocetak  ratova, zavodjenje  sankcija I intenziviranje  sadasnje 

krize. U 1996/97  je doslo do masovnih gradjanskih  demonstracija  povodom kradje lokalnih 

izbora,sto je dovelo  do porasta represivnih mera. Tokom 1998, a narocito s pocetkom NATO 

intervencije 24. marta 1999 koalicija na vlasti  je u pravom slislu reci zamracila drustvenu 

scenu  dobro orkestriranim propagandnim kampanjama protiv "agresora, domacih izdajnika i 

stranih placenika Nato", sa pozivima na patriotski heroizam i sprecavanje gradjanskog rata.i 

obracun sa"izdajnicima". Donošenje Uredbe o proglasenju ratnog stanja 24. aprila 1999. od 

strane Savezne vlade  je kulminiralo merama policijsko-politickog terora koji se iz meseca u 

mesec pojacavao ispoljavajuci se kroz  zabranu medija, isterivanje iz radnog odnosa 

nepodobnih novinara, profesora, kulturnih i javnih radnika, nezakonita privodjenja i 

zadrzavanja u zatvorima,razbijanje protestnih skupova, obracune sa demonstrantima, pa sve 

do ozalbenih ubistava opozicionara i novinara nezavisnih medija.  
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Da bi bilo olaksano razumevanje ove materije , potrebno je poblize analizirati neke istorijske  

i politicke aspekte ove problematike.  

 

 SFRJ  je bila konstituisana kao multietnicka drzava sa sest republika. Srbija je imala dve 

autonomne oblasti, Kosovo i Vojvodinu, koje su ukinute 1990 godine. Bivsa SFRJ se raspala 

1992 godine i medjunarodna zajednica je priznala tri bivse jugoslovenske republike ( 

Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu ). Pod uticajem raznih dezintegrativnih procesa, 

SFRJ  je ostavila  iza sebe pet novih drzava: SRJ, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju i Bosnu i 

Hercegovinu.  

 

27 aprila 1992 godine Srbija i Crna Gora su proglasile stvaranje SRJ (Savezne republike 

Jugoslavije) i potom su proglasile nov Ustav.  Medjunarodna zajednica je odbacila kao 

nezakoinit zahtev  da SRJ bude  jedini pravni naslednik SFRJ i bilo je obustavljeno i njeno 

ucesce u Generalnoj konferenciji OUN u Zenevi i na Evropskoj konferenciji o sigurnosti i 

bezbednosti. Ujedinjene nacije su zavele 1992 godine, a zatim pojacale 1993 , ekonomske i 

politicke sankcije. protiv Srbije  i Jugoslavije obrazlazuci takav potez da su one to zasluzile 

svojom ulogom u ratu  u Bosni.  

 

Postojali su neki izgledi da ratna atmosfera  popusti posle okoncanja rata u Bosni i 

Hercegovini 1995.,cemu bi trebala da doprinese  cinjenica da je na pregovorima u Dejtonu 

predvodnik zajednicke delegacije SRJ i bosanskih Srba bio tadasnji predsednik Srbije 

Slobodan Milosevic, koji je na kraju Dejtonsko-pariski sporazum potpisao u ime SRJ..To se  

nije desilo, ali je u medjuvremenu  doslo  do  pogorsanja na  Kosovu 1998 .  

 

Posle zavrsetka sukoba i ratova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, posle 

potpisivanja Dejtonskih dogovora,  nakon svih dogadjaja koju su usledili u vezi sukoba na 

Kosovu, kojima su prethodili pregovori u Rambujeu, i zve izrazenija medjunarodna izolacija 

zemlje,  pa preko pocetka bombardovanja zemlje od strane NATO koje je pocelo 24 marta 

1999 godine i trajalo 77 dana i cija najveca zrtva su bili nevini gradjani, , pa sve do 

Kumanovskog sporazuma i stavljanja Kosova pod jurisdikciju institucija medjunarodne 

zajednice, politicka situacija u SRJ se iz godine u godinu pogorsava, ukljucujuci i sve 

masovnija i drasticnija krsenja ljudskih prava.  

 

SRJ( Savezna republika Jugoslavija) u svome sastavu ima Republiku Srbiju i Republiku Crnu 

Goru, ima svoga predsednika I parlamentarni drustveni sistem zasnovan na visestranackim 

izborima. Na izborima od 4 novembra je izabrana nova vlada, koja je bila priznata zatim od 

medjunarodne zajednice. Vojislav Kostunica je izabran za predsednika SRJ na izborima od 24 

septembra i ojacao je svoje pozicije posle dogadjaja 5 oktobra kada je S.Milosevic definitivno 

priznao poraz. i prestao da pokusava da izmanipulise izbore jos jednom. Prethodno je 

S.Milosevic vladao zemljom na jedan dobro poznati  nedemokratski nacin,, a koji je 

pokusavao posle rata na Kosovu i  bombardovanja NATO 1999 godine da konsoliduje svoju 

vlast predstavljajuci se za zastitnika drzave i nacije od Nato i Zapada, a kvalifikujuci sve 

svoje unutrasnje rivale, pre  svega opoziciju i nezavisna medija, kao i NGO, studente iz 

Otpor-a, kao strane placenike i izdajnike.,i stupajuci sa njima u obracune I proganjajuci ih. 

S.Milosevic je vladao svim sferema drzave i drustva, i nastavio je u 2000 godini svoju 

vladavinu zastrasivanja I terora i krsenja ljudskih prava. S.Milosevic koji je bio na celu drzave 

je ujedno bio i predsednik Socijalisticke partije Srbije (SPS), a imao je za koalicione partnere 

JUL na celu sa njegovom suprugoim Mirom Markovic i SRS na celu sa dr. V.Seseljom.  
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Prethodni poredak je vladao pre svega zahvaljujuci   policiji vrlo dobro naoruzanoj i obucenoj 

koja je brojala oko 80.000 policajaca. Posle povlacenja policije sa Kosova ona je se onda 

obracunavala sa opozicionarima. Vojska je bila poluga u rukama prethodnog poretka da 

zaplasuje i ucutkuje sve one koji bi hteli promeniti rezim.Policiajci su  bili  dobro nagradjeni, 

ne samo platama nego i sponom sa svercerima i mafijama. Ovome treba dodati  vrlo brojne 

saradnike policije i drzavnih organa,kojih je prema procenama u prethodnoj SFRJ bilo na 

svakih 6 gradjana po 1, ove formacije su se osule ali je jos uvek dostanjih ostalo povezano  sa 

policijom. Posebna poluga prethodne vlasgti su bile i ostale paravojne formacije i narocito 

grupe kriminalaca u gangovima koje su bile i ostale pod  kontrolom policijskih i vojnih 

formacija. Sve te snage koje su se borile na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Krajinama, su 

se slile u Srbiju obogacene ratnim plenom, i spremne da nastave da pljackaju i seju haos i 

bezakonje sada u Srbiji i Crnoj Gori. Ovi gangovi i  formacije su bili pojacani i brojnim 

"kolegama" koji su pristigli iz Krajina, Bosne i Hercegovine i sa Kosova.,odakle su bili 

proganni iz zvojih domova ,od nove vlasti koja je njih tamo razvlastila. Rezim je uz sebe imao 

i clanove SPS, JUL-a i SRS, kao i svoje saradnike u drzavnoj upravi, ministarstvima, i u 

raznim segmentima koji su mu jos uvek uprkos osipanja ostali odani( vojni penzioneri, bivsi 

borci i njihove porodice, pojedine izbeglice, i jos uvek vrlo brojni simpatizeri prethodnog 

sistema). Rezim je zaveo drasticne obracune sa svima onima u svojim redovima koji su 

pokusavali da ne budu poslusni i eliminisao ih, ili kazn ajvao i zaplasivao ih.Rezim je 

kontrolisao ekonomiju, i uspesni poslovni ljudi su mogli biti najcesce samo njegovi ljudi. 

Ogromna finansijska i druga sredstva su se bila slila u rukerezima, od sverca, pljacke kako na 

ratistima tako i u Srbiji i Crnoj Gori.. Stvorio je od svih ovih svojih formacija vrlo  militantne 

strukture vlasti, izvanredno motivisane, organizovane, koje sto posto izlaze na izbore i bore se 

racionalno za svoje ciljeve., i uz primenu subverzije i metoda tajnog specijalnog rata.  

 

Ali treba istaci cinjenicu da je  redovima poretka i SPS, JUL, SRS doslo do osvescivanja i 

raslojavanja( konjitivna disonanca), i da su mnogi napustili poredak i pridruzuili se opoziciji.  

 

Prethodni rezim se takodje oslanjao na sudstvo koje je bilo pod njegovom kontrolom,ali koje 

je pocelo da pokazuje ideolosko raslojavanje, na sta je rezim odgovorio cistkama medju 

sudijama.. Jedna od najznacajnijih poluga rezima je bila informisanje,sva znacajnija medija su 

bila stavljena pod nadzor vlasti, a u prethodnoj godini rezim je se brutralno obracunavao sa 

medijima koja su pokusavala da ga kritikuju. Rezim je cinio ogromne napore da drzi pod 

svojom kontrolom obrazovanje i Univerzitet, I da upravlja obrazovanjem preko svoga 

ministartsva obrazovanja koje je naimenovalo direktore svih obrazovnih ustanova, a 

preko kojih je sprovodjena zvanicna politika. Kultura, nauka, privreda, telekomunikacije, i 

sve druge oblasti zivota su bile podvrgnute kontroli vlasti.  

 

Posle rata na Kosovu, ekonomske sankcije su bile na snazi jos godinu dana, koje su pocele da 

bivaju ukidane  posle naimenovanja Kostunice na polozaj predsednika. Nova vlast je zatekla 

zemlju runiranu ratom i sankcijama,opljackanu od kriminalaca i poretka, oslabljenu   

neradom,  zastarele proizvodne kapacitete, korupciju, bezakonje i zemlju gurnute u izolaciju i 

konflikte sa susedima, medjunarodnom zajednicom i medju samim gradjanama i politickim 

subjektima, i sa navikama da se pruza otpor reformama i promenama. Vecina gradjana je bila 

krajnje nezadovoljna i iznurena prethodnom tiranijom I raubovanjem.  

 

Prethodni rezim je sve do pobede DOS-a u prosloj godini sistematski i masovno krsio prava 

gradjana i sprovodio tiraniju nadvecinom.  
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Rezim je nastavio u  prosloj godini da sve  cini da onemoguci gradjane da smene vlast. I ne 

samo to, poredak je prekoracivao svoja ovlascenja  nepotrebno je mucio vecinu gradjana, i 

tako ih slabio. Navodno hteo je da oslabi gradjane da ne mogu da smene vlast, a ustvari je u 

praksi se desavalo nesto drugo, gradjani su toliko  bili oslabljeni visegodisnjom tiranijom i  

raubovanjem, da vise nisu bili u stanju da se brane od spoljnih napada i da brane svoje 

teritorije i svoju zemlju i naciju.  

 

 Pre svega nastavljeno je i u prosloj godini sa posezanjima za tudjom imovinom. Uskracivanja 

plata, penzija, socijalnih davanja,odugovlacenje sa vracanjem oduzete devizne stednje, 

odbijanje da se stavi na dnevni red pitanje konfiskovane imovine gradjanima od 1945 godine 

do danas, nezakonite privatizacije i koncesije, kradje, provale i masovne pljacke, nezakonite 

sudske odluke na stetu zrtava kojima su uskracivana njihova imovinska prava- su ilustracije 

drzavne politike u prosloj godini kada se radi o imovinskim pravima .  

 

Stanje u sudstvu se u prosloj godini sve vise degradiralo, i rezim je pokusavao da ocisti 

sudstvo od sudija koje su zahtevale postovanje zakona., sugerisane su masovno nezakonite 

sudske odluke, sudska resenja su odlagana, u sudstvu je bilo korupcije,sudstvo je bilo 

partijsko i pristrasno.,opozicionare su osudjivali samo zato sto su izrazavali svoja misljenja. U 

zatvorima, i ne samo u njima, nego i u psihijatrijskim bolnicama, je bilo politickih 

zatvorenika. Stanje u zatvorima je vrlo tesko zbog cega su se zatvorenici pobunjivali u vise 

navrata.  

 

U prosloj godini su se desila brojna ubistva, nestajanja i kidnapovanja, ranjavanja i 

teroriristicki akti ,bilo jre tortura, fizickih obracuna, pritvaranja i koji cesto nisu bii rasevtljeni 

, povrh svega u odgovarajucim slucajevima sve je to imalo svoju politicku pozadinu.  

 

Rezim je u prosloj godini brutalno gusio nezavisna medija, pribegavajuci represiji, 

ekonomskim pritiscima, zabranama pojedinim medijima da funkcionisu,.  

 

Policija je rasturala legalne skupove opozicije i studenata, sprecavala opozicione stranke  

NGO da obavljaju svoje zakonom dozvoljene aktivnosti, bilo je rasturanja skupova uz 

primenu brutalne sile, i provala u stranacke prostorije.  

 

Za vreme izbora rezim je pokusao da opet jos jednom lazira izbore, rezim je onemogucavao 

strane posmatrace da posmatraju izbore,  zbog cega je doslo do protesta 5 oktobra kada je 

narod uzeo vlast u svoje ruke.  

 

Narocito je paznja bila usredsredjena na nevladine i organizacije za zastitu ljudskih prava sa 

ciljem da se onemoguci borba za demokratiju i zakonitost.  

 

Poseban problem je bio odbijanje rezima da saradjuje sa Haskim tribunalom, sto opstaje i 

danas, na cemu se radi i trazi prihvatljivo resenje.  

 

Bilo je i zalbi na nepostovanja prava etnickih i verskih manjina, i na prava zena i drugih 

segmenata stanovnistva koje mogu biti svrstane u nemocne i nesosobne da se brane i svoja 

prava.   Narocito je bio tezak polozaj izbeglica iz Krajina, Bosne I Hercegovine i sa Kosova.  

 

Stanje na Kosovu se odlikuje terorom prema Srbima i  drugim nealbanskim etnickim 

grupama, sa ciljem etnickog ciscenja,doslo je do albanskog terorizma na jugu Srbije sa ciljem 

pripanjanja ovoga dela zemlje Kosovu i Albaniji.  
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U prosloj godinu su nastavljeni strajkovi i protesti sindikalnih   organizacija, zahtevajuci 

postovanje prava z radnog odnosa  

 

Nastavljena su previranja u obrazovanju, kulturi, nauci, i drugim sferema javnog i politickog, 

ekonomskog zivota.  

 

Posle pobede DOS-a doslo je do znacajnih poboljsanja, pre svega na psiholoskom planu, 

narod je uvideo da je pobedio na izboirima da rezim nije uspeo to da spreci, stekao je novu 

samouverenost, doslo je do znacajnih kadrovskih promena i dolaska mladih i eksperata na 

vodece pozicije, pocele su reforme, izmene zakona, oslobadjanje politickih zatvorenika, 

reforme zatvorskog i kaznenog sistema, promene u medijima, preduzecima. .Medjunarodna 

zajednica je pozdravila ovakav trend liberalizacije i demokratizacije i pocela da ukida 

sankcije i da vraca nasu zemlju u svoje okrilje, da nam pruza humanitarnu podrsku i razne 

oblike pomoci. Za celo ovo vreme bilo je i drugih teskoca,  i poteza vlade koji su mogli 

izazvati nezadovoljstvo gradjana. Pre svega se radi o nastavljaju nezakonitih postupaka u 

sudstvu, blookadi demokratizacije, smetnjama  DOS-a da implemntira koncept 

demokratizacije i postovanja nacela ljudskih prava. Naime, DOS nije mogao sprovesti 

korenite i sveobuhvatne kadrovske i drustvene promene i otkloniti sve kadrove iz prethodnog 

rezima koji su ostali cesto na svojim pozicijama od vrha piramide vlasti do njenog dna, od 

drzavne uprave, ministarstava, preko sudstva, policije, pa sve do opstinskih  i drugih 

struktura. .Ovi vrlo znacajni ostaci se povezuju i cine sve da blokiraju novu vlast,cementiraju 

svoje pozicije,i zele da ojacaju. Ono sto najvise zabrinjava je da ove snage se odrzavaju 

,povezuju medjusobno, i da zele da nastave po starom, da krse prava gradjana, da odrzavaju 

svoju konspiraciju, i da pribegavaju subverziji i metodima specijalnog rata. Ove snage su se 

povezale sa mafijama, gangovima, sve je to izgradjivano vise od pola veka, i vrlo je tesko to 

sve otkloniti brzo. Problem je otezan time sto su neke oid ovih snaga usle i u DOS. Povrh 

svega , dosovci su najcesce bili sami, ili njihovi roditelji, u ptrethodnom apratu ili SKJ, te su 

tako povezani sa prethodnom vlascu srodnickim, plemenskim, vezama, ili pak interesima i 

kolegijalnim vezama i priajteljstvima iz prethodnog perioda. Postojanje ovakvih neformalnih 

centara moci je najveci akltuelni problem nove vlasti, koja ako ne uspe da ga razresi  ce pasti 

na ispitu i nastavice se dalja tiranija i bezakonje, i rastakanje drzave i nacije. Na ruku ovim 

snagama idu i poskupljenja i ekonomske teskoce, koje DOS ne moze odjednom da razresi.  

 

Postoji opasnost da ove udruzene snage ostvare projekat i da omalovaze i uruse ugled DOS-a i 

da tako trasiraju povratak Levici na vlast na sledecim izborima, sto bi moglo oznacavati 

definitivan krah demokratizacije i spasa nacije i drzave.  

 

Posebnu paznju zahteva analiza i objasnjenje zasto je SFRJ koja je decenijama bila vidjena 

kao najliberalnija socijalisticka drzava Istocne Evrope najednom od 1990 gdine do danas pala 

u nemilost medjunarodne zajednice   i kao takva zapala u medjunarodnu izolaciju , 

podvrgnuta sankcijama i napadu NATO?  Zasto je SFRJ koja je bila hvaljena kao"model 

demokratije""samoupravna demokratska drzava""lider Nesvrstanog sveta""most izmedju 

Istoka i Zapada","sampion liberalizacije medjunarodnih odnosa",poznata po svom u svetu 

hvaljenom modelu resavanja medjunacionalnih odnosa,najednom od 1990 godine bila upravo 

od Zapada kvalifikovana kao""poslednji bastion komunizma""kaoratno-

huskacka""nacionalisticka""varvarska""da sprovodi genocid nad drugim narodima""i da krsi 

sistematski prava svojih gradjana"?  
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Nase stanoviste je da  se odgovori  na ova  slozena  i delikatna  pitanja  nalaze  upravo u 

korpusu ljudskih prava ,sto cemo pokusati dalje da razjasnimo.  

 

Slicna, ali  ne tako velika zbrka je vladala i 1948 godine kada je doslo do raskida izmedju 

ondasnje FNRJ (Federativne Narodne Republike Jugoslavije) i SSSR-a, Tito je raskinuo sa 

Staljinom i na recima se opredelio za socijalizam humanog lika.Gradjani su se nadali da ce 

doci sloboda i demokratija, da ce zaziveti visetstranacje, da ce se nasa zemlja zbliziti sa 

Zapadom, da ce se vratiti kralj Petar Karadjordjevic, da ce se ziveti bolje i slobodnije. Do toga 

nazalost nije doslo.. Nasuprot ,kasnije se shvatilo da je u zemlji nastavljena jedna varijanta 

drzavne uprave koja se nije mnogo razlikovala od drugih zemalja ondasnje Istocne Evrope,ali 

je to brizljivo prikrivano.  

 

Nase je stanoviste koje zelimo da obrazlozimo dalje, da nisu oni u pravu koji tvrde da je 

Jugoslavija bila "demokratska"u poredjenju sa drugim drzavama ondasnje Istocne Evrope 

koje su bile"totalitarne".Zelimo da dokazemo  da je SFRJ od 1945 godine pa sve do raspada, 

pogotovu danas bila ,i ostala, totalitarna drzava.  

 

Tacno je da je posle raskida 1948, kada se zbio sukob Komunisticke partije Jugoslavije i 

njenog vodje, Josipa Broza Tita, s medjunarodnim vrhom komunistickog pokreta, olicenim u 

Informativnom birou komunistickih partija (naslednika Kominterne) i generalnom sekretaru 

Komunisticke partije SSSR Josifu Staljinu. , doslo  na neki nacin  do  snizavanja  nivoa  

vidljive represije,pa cak i do prihvatanja  neke liberalne reforme, i do novih  mera  u oblasti 

ekonomije i uprave koje bi prakticno mogle biti vidjene  kao  napustanje ideoloskog 

dogmatizma i slabljenje centralne birokratije. Ovo se odrazavalo i na rezim putovanja 

gradjana van zemlje, bez potrebe da traze izlazne vize, i tako su gradjani SFRJ postali prvi 

podanici neke "socijalisticke" zemlje koja nije bitno ogranicavala slobodu medjunarodnog 

kretanja. Standard zivota je takodje bo relativno dobar i bolji nego li u drugim socijalistickim 

drzavama., .  

 

Ali je sve to bilo vise na nivou privida nego li stvarnosti.  

 

Odmah po dolasku nove vlasti 1945  nastao je mracan period sumnnjicenja, hajki, obracuna, 

nezakonitih postupaka,konfiskacija, citavi segmenti su padali pod udare. Danasnje masovno 

etiketiranje i potraga za"neprijateljima", nisu nikakva novina. Dovoljno  je pogledati brojeve 

lista POLITIKA iz 1950-tih godina pa videti kao glavni sadrzaj poruka politicara , i 

J.B.Tita" da neprijatelj nikad ne spava, da nam je potrebna izuzetna budnost, da neprijatelja 

ima u svim sredinama, da ih treba otkrivati i nemilostrdno se sa njima obracunavati".Vodjene 

su zesce hajke nego li danas protiv kulaka, monarhista, zapadnjaka,srpski h nacionalista , 

potomaka  porazenih snaga, ,informbirovaca ,liberala, tehnokrata,  reakcije  koja dize glavu, 

itd, itd).  

 

Ovaj trend politizacije i bujanja politickih sumnjicenja i represije je tinjao i sve vise uzimao 

maha. Posle pocetnih napredaka i dostignuca pocela su da se naziru krizna zarista , a narocito 

od pocetka 1970-ih godina. Vec su neka od tih pitanja bila naceta pobunom studenata 1968 

godine.  

 

Vredi uzgred napomenuti  da su svi ustavi prethodne SFRJ  na papiru garantovali prava 

gradjana, a, koja su se lako mogla ograniciti zakonima i podzakonskim aktima ili jednostavno 

ignorisati u praksi. Uz to ustavi nisu sadrzali potpun katalog ljudskih prava, na cije je 

postovanje SFRJ bila obavezana ratifikovanim medjunarodnim ugovorima.  
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Narocito je postojao sustinski raskorak izmedju zakona i njihove primene, sto je metodicno 

ukrivano. Prethodna SFRJ je takoreci do savrsenstva razvila metode ukrivanja krsenja 

ljudskih prava. koja je masovno krsila a u isto vreme to prikrivala i hvalila se  kako je"zavela 

samoupravljanje i i ostvarila vrhunske standarde u postovanju ljudskih prava."  

 

 Ondasnja SFRJ je bila partijska drzava, u  takvoj  partijskoj  drzavi, pravo nije moglo da igra 

bitnu ulogu i bilo je podredjeno politickim odlukama partijskog vrha. Bilo je zabranjeno 

osnivanje opozicionih stranaka, u obracunu sa  ljudima koji su pokusavali da se politicki 

organizuju vlast nije birala sredstva da ih ucutka. Jedini vid gradjanskog organizovanja je bio 

Narodni front (kasnije Socijalisticki savez radnog naroda), bez cijeg se odobrenja nijedno 

udruzenje gradjana nije moglo registrovati. Izbori su bili farsa  i svodili se na pravo da se 

glasa za jedinog kandidata koga je odredila SKJ.. Ustavom od 1974. godine izbori su i pravno 

izgubili znacaj time sto su prestali da budu neposredni i zamenjeni su visestepenim 

"delegatskim" izbornim sistemom.  

 

Tacno je da je bilo zavedeno Samoupravljanje, ali samo formalno, na recima , ne i u praksi.. 

Ali se ne mozemo  sloziti da  jesistem samoupravljanja  dopustao odredjeni stepen 

saodlucivanja na radnom mestu.,da nekonformisticki iskazi obicnih ljudi,cak i prekori 

pretpostavljenima, koje je postavljao Savez komunista, nisu po pravilu dovodili do teskih 

posledica i progona, i da je poredak samo  strogo vodio racuna o delovanju intelektualne elite, 

koju je i ekonomski sputavao drzavnim vlasnistvom nad medijima, izdavackim i filmskim 

preduzecima, pozoristima, univerzitetima i naucnim ustanovama., i da je se otpor 

intelektualaca suzbijao  policijskim zastrasivanjem i drugim drasticnim sredstvima, kakvo je 

bilo otpustanje univerzitetiskih nastavnika posle studentskih protesta 1968.godine. .Mi se ne 

slazemo sa tvrdnjom pojedinih autora da je verbalni delikt bio ukinut 1988 godine, on je 

postojao pre toga, u to vreme, postoji i danas.  

 

Nasi podaci, a to je rasireno uverenje,  ukazuju da su  krsenja ljudskih prava  bila masovna, i 

nisu obuhvatala samo intelektualnu elitu nego i mnoge druge brojne segmente.stanovnistva.  

 

Fabrikama nisu upravljali radnici nego politicari ,oni i zaposleni nisu imali nikakva stvarna 

iole znacajnija prava, carevala je moralno  -politicka    podobnost,   sudstvo   je   bilo   

partijsko (poznato  je uputstvo J.B.Tita sudijama"da ne treba da se drze zakona ko pijan 

plota") .Tacno  je  da   je  postojao   minimum standarda za vecinu stanovnika , vecina je 

stambeno bila zbrinuta,  gradjani su mogli da kupe neophodne kucanske aparate, ili  cak 

mnogi i kola, da  odu  na   letovanje,  ili da  putuju u inostranstvo. Ali o sudbini nacije, o 

politici i strateskim odrednicama razvoja, se odlucivalo  u zatvorenim krugovima i narod je 

bio obespomocen i pretvoren u statistu  Postojali su ( i postoje i danas) klanovi i zatvoreni  

politicki centri moci nedovoljno poznati od gradjana  koji   su uticali direktivama kod sudova,   

ministarstava, poslodavaca, u obrazovnim ustanovama, centrima za socijalni rad.,nazalost oni 

su  inicirali hajke na mnoge gradjane proglasavajuci ih sumnjivim licnostima i  neprijateljima 

poretka. Drzava je krenula u pravcu preteranih eksprimenata i reformi koje ne bi  podnele ni 

bogate drzave, kako u ekonomiji,unutrasnjem uredjenju drzave ,tako i u spoljnoj  politici., 

nastala   je  sveopsta politizacija svih sfera drustvenog zivota.  

 

Stvorena je samovolja vladajuce oligarhije koja je pocela za sebe i svoje da prisvaja 

privilegije i da to cini na racun vecine gradjana, i da njihov otpor sputava masovnom 

represijom.  
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Dok je sve  ovo  bilo  ukrivano oblandama SAMOUPRAVLJANJA, NESVRSTANE 

POLITIKE,MEDJUNARODNE ULOGE SFRJ, UGLEDOM J.B.TITA, STANDRADOM.,za 

to vreme kriza je uzimala sve  vise maha, i greske umesto da budu ispravljene su postajala sve 

prisutnije.  

 

Mi smo se u proslosti  obracali medjunarodnim organizacijama za zastitu ljudskih prava , 

medjunarodnim institucijama i vladama pojedinih zapadnih drzava zalbama na krsenja 

ljudskih prava,  odgovori su po pravilu sve do kraja 1970-ih godina bili kurtoazni, ali uz 

napomenu "da je SFRJ drzava u kojoj se postuju ljudska prava, da je J.B.Tito lider izuzetnog 

ugleda, i da se moze raditi samo o vrlo malom broju pojedinaca koji su zrtve bezakonja".Mi 

smo uvidjali u zemlji drugacije stanje ali je ovakav IMAGE ondasnje SFRJ bio velika smetnja  

da se stvarno stanje predstavi. Do osetnih promena, stava medjunarodne zajednice 

je prema nasim saznanjima  doslo tek pocetkom 1980-ih godina kada su disidenti, borci za 

ljudska prava i organizacije za zastitu ljudskih prava poceli da se pojavljuju na sceni sirom 

zemlje.zathevajuci ukidanje MPP (Moralno politicke podobnosti),verbalnog delikta, 

zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe, zahtevajuci poboljsanje stanja u zatvorima. 

Medjunarodna zajednica je nakon toga pocela da menja stav prema zalbama na krsenja 

ljudskih prava.  

 

Nas Pokret za zastitu ljudskih prava je jos 1975 godine javno ustvrdio da se nasuprot takvoj 

lepoj reputaciji ondasnje SFRJ  u praksi ljudska prava u zemlji krse masovno, sistematski i 

flagrantno. Usledili su obracuni i brutalni progoni i svakojaki napadi na nasu organizaciju, sa 

ciljem da budemo obezvredjeni kao pojedinci "koji iznose neproverene podatke, koji 

preteruju, koji su dusevno uzdrmani"( Ovo  je izjavio na konferenciji za strane novinare u 

saveznom ministarstvu za informisanje ondasnji minister unutrasnjih ploslova Stane Dolanc). 

Nazalost, mi tada nismo dobili potrebnu podrsku, cak i od pojedinih ondasnjih disdenata ( 

neki od njih su sada lideri  pojedinih opozicionih stranaka). Sada se uvidja da smo mi bili u 

pravu. Da su nasi stavovi onda bili uvazavani i da su preduzete ispravke to bi samo moglo biti 

od koristi, da se greske isprave i spreci danasnja evolucija.  

 

Postojala je protivurecnost izmedju moralnih normi koje su zvanicno  bile fundamenti 

drustva, i postupaka, narocita opasnost jebila u tome da su ti postupci cak  bili  opravdavani 

socijalistickim principima i bili su vrseni u njihovo ime. Do slicnih zloupotreba je dolazilo i u 

SSSR-u  i u staljinistickim drzavama. Staljinizam su karakterisala masovna ubistva, gruba 

samovolja, licna obracunavanja ,nekontrolisane beneficije i privilegije-sve to u ime i pod 

okriljem toboznjeg socijalistickog morala.  

 

Ali kada se radilo o jugoslovenskom samoupravnom   socijalistickom modelu koji je upravo 

trebao da spreci ovakve staljinisticke devijacije, u njemu su upravo nastale devijacije 

prvenstveno zloupotrebom formi samoupravljanja, a u isto vremeje to bilo  pravdano  

samoupravljanjem. Te devijacije su bile metodicno ukrivane, i barem donekle i na prvi pogled 

nisu dovodile do tako teskih i drasticnih posledica .Ipak, su ove zloupotrebe u SFRJ  bile 

veoma rasirene i opasne. Bio je stvoren rafiniraniji oblik samovolje, nasuprot recimo gruboj 

,vidljivoj samovolji staljinisticke birokratije. Za razliku od otvorenih zloupotreba u 

staljinizmu, SFRJ se opredelila za rafiniranije ali u isto vreme vrlo efikasne metode krsenja 

ljudskih prava I uzurpaciju vlasti, i za metodicno ukrivanje bezakonja,  koji  ne bi dovodili u 

pitanje demokratsku fasadu i predstavu koju je o sebi ondasnja SFRJ stvarala u svetu ,i koja 

joj je bila potrebna za njenu ulogu u Nesvrstanom pokretu i radi indoktrinacije na 

internom planu. Ali su bila ukrivana izbegavajuci prepoznatljive politicke sudske procese i  

pribegavajuci obracunima  ispod zita:  
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-nepodobni biva otpusten sa posla, opravdanje zvanicnika je da je" neradnik""da je prekrsio 

disciplinu",neko je ometen dadobije zaposlenje, "jer vlada masovna nezaposlenost, ne 

napreduje u sluzbi"jer su drugi sposobniji", ne dobija stan"jer drugi imaju vise bodova", 

politicki krivac je smesten u zatvor "jer je pocinio proneveru", ili u psihijatrijsku bolnicu"da 

se tamo leci",sud je doneo neku presudu "jer je sve po zakonu",nepocudni je premlacen" delo 

nepoznatih kriminalaca", ubijen je u saobracajnoj nesreci" -tehnicki problem", deca lose 

uce"jer su lenja" itd.  

-razvijena je decenijama vrlo metodicna represija.koja se sirila iz godine u godinu na sve veci 

broj segmenata stanovnika.Pogodnom kombinacijom, doziranjem, intenzitetom i vremenom 

trajanja razlicitih represalija, diskriminacija, zakulisanih i drugih pritisaka, nepozeljni gradjani 

kojih je oduvek bilo vrlo mnogo, a danas su to vecina, bivaju  vremenom opljackani, sludjeni,  

slabljeni, ruinirani.i onesposobljeni za bilo kakvo suprotstavljanje  ili odbranu svojih prava. 

Na ovaj nacin je obezbedjena sigurna vladavina putem terora, ali se to ukriva. Nedavno je 

ministar za ljudska prava i nacionalne manjine Ivan Sedlacek izjavio da je SRJ model 

demokratije i postovanja ljudskih prava.  

 

Ukoliko je  bilo  optuzbi za krsenja ljudskih prava to je pravdano da se time cuvaju  opsti, 

kolektivni interesi, krse se prava pojedinaca da bi se zastitio kolektiv.  

 

Potrebno je izvuci pouku iz iskustva od 1945 godine do danas. Drzava i  nacija su zapali u 

sadasnju krizu i izolaciju upravo zbog ovakvog pogresnog odnosa prema zakonima i 

postovanju ljudskih prava.  

 

Sto je imalo za posledicu, jacanje svih mogucih tenzija i vodilo ratnim obracunima do kojih je 

doslo, gusenju motivacije vecine gradjana, nastala su sva moguca negazdinska poslovanja i 

doslo je do slabljenja   privrednog i ekonomskog razvoja,dezintegracionih procesa i sveopsteg 

osiromasenja i korupcije. Sto je sve oslabilo naciju i drzavu koje  nisu mogle tako iznurene 

i razjedinjene da se energicno suprotstave raspadu zemlje i odbrani svojih teritorija.  

 

Odpocetka 1990-ih godina ,uporedo sa  rastom  sadasnje krize, desile  su se znacajne  

promene u ovoj oblasti  

 

Napusteno  je ukrivanje i ulepsavanje, sa diskretnih formi krsenja ljudskih  prava brutalno i 

naglo se preslo na otvorena,masovna, drasticna i brutalna krsenja ljudskih prava vecine 

gradjana.To se ogledalo  u  zapleni  deviza,  stambenih   doprinosa, kradji  od   radnika   

drustvenih   preduzeca   uskracivanju plata i penzija, pljacki gradjana kroz inflaciju, 

manifestovalo se kroz grube i otvorene pljacke, provale ,reket, razbojnistva, korupciju, ratno 

profiterstvo, crno trziste.  Stvorena je klima nepostojanja elementarne licne bezbednosti i 

imovinske sigurnosti. Iako  je  formalno  zaveden    visepartijski sistem , umesto 

da opozicija pobedi na izborima sto zeli vecina gradjana, na laziranim izborima su pobedjivali  

naslednici prethodnih vlastodrzaca.  

 

 Ujedno, posto je uvidjeno da se sada ne radi o zastiti kolektiva, mada se to stidljivo i 

neubedljivo istice  i dalje,  sada  je jasno  da  se  uskracuju prava kolektivu, vecini,  da   bi bili 

valorizovani interesi manjine, pojedinaca na vlasti.  

 

Vrlo znacajan udeo u genezi sadasnje krize je imalo osiromasenje. Postovanje ljudskih prava, 

narocito ekonomskih i socijalnih,ugrozeno je i teskom ekonomskom situacijom. jer se  SRJ  

nasla ubrzo pod udarom sankcija Ujedinjenih nacija, proglasenih zbog ucesca organa SRJ u 
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ratu u Bosni i Hercegovini. Sto je rezim pokusao da koristi da podigne solidarnost 

stanovnistva za to koristeci medija , predstavljajuci sebe za zastitnika a sve one koji drugacije 

misle za" strane placenike i neprijatelje" Sankcije su, udruzene sa  ratovima,doprinele 

kriminalizaciji jugoslovenskog drustva. Nezapamcena hiperinflacija (cija je stopa dostigla 

svetski rekord od 400.000.000.000.000% u 1993. godini i cak 60% dnevno u januaru 1994 

smatra se posledicom delovanja oba ta cinioca, ali i smisljene politike vlasti da od gradjana 

izvuce devizne rezerve. Na taj nacin su nestale ustedjevine velikog dela stanovnistva, dok je 

bogatstvo koncentrisano u rukama uskog sloja ljudi povezanih s vladajucim partijama.  

 

Iako je hiperinflacija suzbijena 1994. godine, privreda nije uspela da se oporavi, delimicno i 

zato sto plan privatizacije nije sproveden. Velika preduzeca su od samoupravnih (drustvenih) 

postala drzavna. Simbioza politicke i ekonomske moci je izrazenija nego u 

prethodnom,"socijalistickom" periodu: mnogi clanovi vlada su istovremeno i direktori 

drzavnih preduzeca.Mnogi radnici koji su poslati na prinudne odmore zbog medjunarodnih 

sankcija nisu se vratili na posao i primaju minimalne naknade za fiktivnu zaposlenost.  

 

Troskovi zivota i dalje rastu. i plate su sve manje, iznos prosecne plate u 1999 godini je 60 

DEM. I u 2000 godini su plate bile na slicnom nivou.  

 

Na vlasti su  SPS, JUL i SRS ,tokom 1997. i 1998. godine vlasti  se poceo priblizavati i SPO 

ali je kasnije istupanjem iz Vlade Vuka Draskovicala i posle ozalbenog atentata na njega u 

saobracajnoj nesreci  SPO ponovo postao ljuti opozicioni protivnik.U ovom periodu je doslo 

do tenzija na relaciji Srbija-Crna Gora. U 1999 i 2000 godini opozicija je bila u previranju, ali 

je doslo do sazrevanja i vece sloge, prvo je osnovan Savez za promene (SZP) koji je prerastao 

u DOS i pobedio na izborimaseptembra i decembra prosle godine.  

 

Vlast je u 2000 godini koristila  kao sredstvo vladavine koncept NEPRIJATELJA da bi tako 

sprovodila homogenizaciju, jacala koheziju u aparatu, i diskreditovala svoje politicke 

protivnike. Za sta koristi svoja medija a gusi nezavisna medija koja ovu strategiju mogu 

onemoguciti. Radi istih ciljeva gusi i nevladine organizacije ,opozicione stranke i sve one koji 

mogu ovakvu njenu strategiju da raskrinkaju.  

 

Napominjemo da je se ovakva koncepcija vladavine  pokazala kao vrlo opasna i stetna i da je 

dovela do ponavljanja ranijih gresaka u jos masovnijoj i drasticnijoj formi. Greske se nazalost 

ponavljaju, zaboravljaju se interesi drzave i nacije zarad kratkotrajnih sumnjivih 

karijeristickih kalkulacija pojedinaca.iz vladajuce oligarhije.  

 

Ovaj  trend  sve  vecih ugrozavanja ljudskih prava  u 1999 godini je doziveo  svoju 

kulminaciju  za vreme ratnih dana i nakon toga  zavodjenjem uredbi ratnog zakonodavstva do 

cega je doslo aprila meseca 1999 godine. Sve ucestalija i drasticnija posezanja za tudjom 

imovinom, gusenje i zatvaranja  nezavisnih medija i pokusaj gasenja autonomije univerziteta, 

prigusivanje opozicionih stranaka, slabljenje zakonitosti i efikasnosti radova sudova, represija 

mitinga, nezakonita lisavanja slobode i pribegavanja svirepim postupcima,  onemogucavanje 

gradjana na pravicno sudjenje,  pozivi na obracune  sa "neprijateljima", uz radikalizaciju 

kosovske krize,-su samo neka obelezja stanja ljudskih prava u 1999 godini. Poseban problem 

je polozaj Srba i nealbanskog zivlja na Kosovu posle potpadanja pod jurisdikciju 

medjunarodne zajednice usled cega je ispred terora ( ubistva, ranjavanja, silovanja, 

oduzimanja kuca i stanova, zaplasivanja i pritisci, itd) se iselilo prema nekim procenama oko 

180.000 Srba .Za vreme 77 dana NATO bombardovanja ispastao je narod a rezim i poredak 

nisu propali, bilo je mnogo zrtava, ranjenih, doslo je do razaranja infrastrukture, fabrika, 
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bolnica, skola, manastira i kulturnih ustanova, do zagadjenja ljudske sredine., na delu je 

drasticno nezasluzeno  krsenje prava vecine gradjana nase zemlje.  

 

Nazalost, trend ugrozavanja ljudskih prava je nastavljen, kao sto se vidi iz ovoga Izvestaja i u 

2000 godini.  

 

Isticemo da su se u  Srbiji i SRJ prema nasim vidjenjima  registrovala dva divergentna 

procesa. Jedan je izuzetna radikalizacija kosovskog problema koji bi zahtevao vecu 

nacionalnu slogu i saradnju. A drugi je suprotan ovome zahtevu i ogleda se u 

stvaranju zavada i podela, rasipanju dragocenih nacionalnih resursa, sirenju haosa i konfuzije, 

progona i masovnih i drasticnih krsenja ljudskih prava.. Pojava albanskog terorizma na jugu 

Srbije istice u prvi plan slogu svih nacionalnoh snaga.  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava predocava ovakvo tesko stanje i poziva na nacionalnu slogu , 

stavljanje na dnevni red stanja ljudskih prava i eliminisanje ovakvih zloupotreba.  

 

Oblast ljudskih prava  je zapostavljena i krajnje je vreme da se ovo pitanje aktualizuje i stavi 

na dnevni red.  

 

Pokret za zastitu ljudskih prava poziva sve one koji mogu dati doprinos da to ucine i tako 

pokrenu procese progresa I prosperiteta.  

 

Upozoravamo na stvarnu opasnost ozivljavanja snaga prethodnog perioda i pozivamo na 

budnost i odlucan obracuna sa svima onima koji zele da sabotiraju projekat demokratixzacije i 

izlaska iz krize.  

    

I.B. Uvod  2001 g.  

 

U 2001 godini se nastavljaju krsenja ljudskih prava. Pobeda DOS-a na izborima i 

naimenovanje dr.V.Kostunice na celo drzave su stvorili okolnosti  da se stanje promeni na 

bolje. Ove mogucnosti su po prvi put postale zaista  realne  jer je opozicija 

potukla SPS , JUL i SRS na izborima do nogu,  cime je narod stavio do znanja da zeli korenite 

promene.  

 

Ali do znacajnijih poboljsanja, sem psiholoskih, nije doslo, DOS ima dobru volju,  a porazene 

snage nije lako u potpunosti pomeriti sa njihovih pozicija na kojima su se ucvrstili za vreme 

vise od pola veka., povrh svega DOS pravi propuste na koje mu treba ukazati.  

 

MI smo svi morali  ovu sansu iskoristiti da se stanje sa ljudskim pravima popravi, i  da zazivi 

demokratija, da ne dozvolimo  da se krsenja ljudskih prava nastave. Ukoliko se ova sansa ne 

iskoristi, posledice mogu biti katastrofalne na svim nivoima. U mnogo cemu 2001 godina je 

bila godina neuspeha na ovome planu, ali i izvesnih pomaka za sta treba odati prizananje 

DOS- I Vladi, i sto je za sve nas veliko ohrabrenje. I treba im pruziti podrsku. Razume se 

DOS i vlada treba da prihvate ponude saradnje svih onih koji mogu biti od pomoci. Ljudska 

prava su se masovno krsila i u prethodnoj SFRJ (Socijalisticka Federativna Republika 

Jugoslavija) pre dolaska Slobodana Milosevica na vlast. Stanje se od 1990 g. drasticno 

pogorsavalo iz godine u godinu, cemu su doprinosili raspad  zemlje, pocetak  ratova, 

zavodjenje  sankcija i intenziviranje  nastale  krize. Doslo je do istinskog kraha institucija 

pravne drzave i masovnih zloupotreba i pojave kriminala,  crnog trzista, korupcije i  
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drasticnog osiromasenja nacije. Gradjanima nije bila zagarantovana licna bezbednost i 

imovinska sigurnost.  

 

U 1996/97  je doslo do masovnih gradjanskih  demonstracija  povodom kradje lokalnih 

izbora, sto je dovelo  do porasta represivnih mera. Tokom 1998, a narocito s pocetkom NATO 

intervencije 24. marta 1999 koalicija na vlasti  je u pravom slislu reci zamracila drustvenu 

scenu  dobro orkestriranim propagandnim kampanjama protiv "agresora, domacih izdajnika i 

stranih placenika Nato", sa pozivima na patriotski heroizam i sprecavanje gradjanskog rata i 

obracun sa"izdajnicima".Donošenje Uredbe o proglasenju ratnog stanja 24. aprila 1999. od 

strane Savezne vlade  je kulminiralo merama policijsko-politickog terora koji se iz meseca u 

mesec pojacavao ispoljavajuci se kroz  zabranu medija, isterivanje iz radnog odnosa 

nepodobnih novinara, profesora, kulturnih i javnih radnika, nezakonita privodjenja i 

zadrzavanja u zatvorima, razbijanje protestnih skupova, obracune sa demonstrantima, pa sve 

do ozalbenih ubistava opozicionara i novinara nezavisnih medija. Da bi bilo olaksano 

razumevanje ove materije , potrebno je poblize analizirati neke istorijske  i politicke aspekte 

ove problematike.  

 

SFRJ  je bila konstituisana kao multietnicka drzava sa sest republika. Srbija je imala dve 

autonomne oblasti, Kosovo i Vojvodinu, koje su ukinute 1990 godine. Bivsa SFRJ se raspala 

1992 godine i medjunarodna zajednica je priznala tri bivse jugoslovenske republike ( 

Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu ). Pod uticajem raznih dezintegrativnih procesa, 

SFRJ  je ostavila  iza sebe pet novih drzava: SRJ, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju i Bosnu i 

Hercegovinu. 7 aprila 1992 godine Srbija i Crna Gora su proglasile stvaranje SRJ (Savezne 

republike Jugoslavije) i potom su proglasile nov Ustav.  Medjunarodna zajednica je odbacila 

kao nezakoinit zahtev  da SRJ bude  jedini pravni naslednik SFRJ i bilo je obustavljeno i 

njeno ucesce u Generalnoj konferenciji OUN u Zenevi i na Evropskoj konferenciji o 

sigurnosti i bezbednosti.Ujedinjene nacije su zavele 1992 godine, a zatim pojacale 1993 , 

ekonomske i politicke sankcije. protiv Srbije  i Jugoslavije obrazlazuci takav potez da su one 

to zasluzile svojom ulogom u ratu  u Bosni.  

 

Postojali su neki izgledi da ratna atmosfera  popusti posle okoncanja rata u Bosni i 

Hercegovini 1995.,cemu bi trebala da doprinese  cinjenica da je na pregovorima u Dejtonu 

predvodnik zajednicke delegacije SRJ i bosanskih Srba bio tadasnji predsednik Srbije 

Slobodan Milosevic, koji je na kraju Dejtonsko-pariski sporazum potpisao u ime SRJ..To se  

nije desilo, ali je u medjuvremenu  doslo  do  pogorsanja na  Kosovu 1998 .  

 

Posle zavrsetka sukoba i ratova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, posle 

potpisivanja Dejtonskih dogovora,  nakon svih dogadjaja koju su usledili u vezi sukoba na 

Kosovu, kojima su prethodili pregovori u Rambujeu, i zve izrazenija medjunarodna izolacija 

zemlje,  pa preko pocetka bombardovanja zemlje od strane NATO koje je pocelo 24 marta 

1999 godine i trajalo 77 dana i cija najveca zrtva su bili nevini gradjani, , pa sve do 

Kumanovskog sporazuma i stavljanja Kosova pod jurisdikciju institucija medjunarodne 

zajednice, politicka situacija u SRJ se iz godine u godinu pogorsava, ukljucujuci i sve 

masovnija i drasticnija krsenja ljudskih prava.  

 

SRJ ( Savezna republika Jugoslavija) u svome sastavu ima Republiku Srbiju i Republiku Crnu 

Goru, ima svoga predsednika i parlamentarni drustveni sistem zasnovan na visestranackim 

izborima. Na izborima od 4 novembra 2000 godine je izabrana nova vlada, koja je bila 

priznata zatim od medjunarodne zajednice. Vojislav Kostunica je izabran za predsednika SRJ 

na izborima od 24  septembra 2000 godine i ojacao je svoje pozicije posle dogadjaja 5 oktobra 
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kada je S.Milosevic definitivno priznao poraz.i prestao da pokusava da izmanipulise izbore 

jos jednom.  

 

Prethodno je S.Milosevic vladao zemljom na jedan dobro poznati  nedemokratski  nacin,, a 

koji je pokusavao posle rata na Kosovu i  bombardovanja NATO 1999 godine da konsoliduje 

svoju vlast predstavljajuci se za zastitnika drzave i nacije od Nato i Zapada, a kvalifikujuci 

sve svoje unutrasnje rivale, pre  svega opoziciju i nezavisna medija, kao i NGO, studente iz 

Otpor-a, kao strane placenike i izdajnike.,i stupajuci sa njima u obracune i proganjajuci ih. 

S.Milosevic je vladao svim sferema drzave i drustva, i nastavio je u 2000 godini svoju 

vladavinu zastrasivanja i terora i krsenja ljudskih prava. S.Milosevic koji je bio na celu drzave 

je ujedno bio i predsednik Socijalisticke partije Srbije (SPS), a imao je za koalicione partnere 

JUL na celu sa njegovom suprugoim Mirom Markovic i SRS na celu sa dr. V. 

Seseljom.  

 

Prethodni poredak je vladao pre svega zahvaljujuci   policiji vrlo dobro naoruzanoj i obucenoj 

koja je brojala oko 80.000 policajaca. Posle povlacenja policije sa Kosova ona je se onda 

obracunavala sa opozicionarima. Vojska je bila poluga u rukama prethodnog poretka da 

zaplasuje i ucutkuje sve one koji bi hteli promeniti rezim.Policajci su  bili  dobro nagradjeni, 

ne samo platama nego i sponom sa svercerima i mafijama. Ovome treba dodati  vrlo brojne 

saradnike policije i drzavnih organa,kojih je prema procenama u prethodnoj SFRJ bilo na 

svakih 6 gradjana po 1, ove formacije su se osule ali je jos uvek dosta njih ostalo povezano  sa 

policijom.  

 

Posebna poluga prethodne vlasti su bile i ostale paravojne formacije i narocito grupe 

kriminalaca u gangovima koje su bile i ostale pod  kontrolom policijskih i vojnih formacija. 

Sve te snage koje su se borile na  Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Krajinama, su se slile u 

Srbiju obogacene ratnim plenom, i spremne da nastave da pljackaju i seju haos i bezakonje 

sada uSrbiji i Crnoj Gori. Ovi gangovi i  formacije su bili pojacani i brojnim "kolegama" koji 

su pristigli iz  Krajina, Bosne i Hercegovine i sa Kosova.,odakle su bili proganni iz svojih 

domova ,od nove vlasti koja je njih tamo razvlastila.  

 

Rezim je uz sebe imao i clanove SPS, JUL-a i SRS, kao i svoje saradnike u drzavnoj upravi, 

ministarstvima, i u raznim segmentima koji su mu jos uvek uprkos osipanja ostali odani( vojni 

penzioneri, bivsi borci i njihove porodice, pojedine izbeglice, i jos uvek vrlo brojni 

simpatizeri prethodnog sistema).  

 

Rezim je zaveo drasticne obracune sa svima onima u svojim redovima koji su pokusavali da 

ne budu poslusni i eliminisao ih, ili kaznajvao i zaplasivao ih.  

 

Rezim je kontrolisao ekonomiju, i uspesni poslovni ljudi su mogli biti najcesce samo njegovi 

ljudi. Ogromna finansijska i druga sredstva su se bila slila u ruke  rezima, od sverca, pljacke 

kako na ratistima tako i u Srbiji i Crnoj Gori.. Stvorio je od svih ovih svojih formacija vrlo  

militantne  strukture vlasti, izvanredno motivisane, organizovane, koje sto posto izlaze na 

izbore i bore se racionalno za svoje ciljeve., i uz  primenu subverzije i metoda tajnog 

specijalnog rata.koje su surovo i masovno primenjivali nad nevinim i nezasticenim 

gradjanima koji najcesce za to nisu ni znali.  

 

Ali treba istaci cinjenicu da je  redovima poretka i SPS, JUL, SRS doslo do osvescivanja i 

raslojavanja( konjitivna disonanca),i da su mnogi napustili poredak i pridruzuili se opoziciji.  
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Prethodni rezim se takodje oslanjao na sudstvo koje je bilo pod njegovom kontrolom,ali koje 

je pocelo da pokazuje ideolosko raslojavanje, na sta je rezim odgovorio cistkama medju 

sudijama.. Jedna od najznacajnijih poluga rezima je bila informisanje,sva znacajnija medija su 

bila stavljena pod nadzor vlasti, a u prethodnim godinama milosevicevski  rezim je se 

brutralno obracunavao sa medijima koja su pokusavala da ga kritikuju. Rezim je cinio 

ogromne napore da drzi pod svojom kontrolom obrazovanje i Univerzitet, i da upravlja 

obrazovanjem preko svoga ministartsva obrazovanja koje je naimenovalo direktore svih 

obrazovnih ustanova, a preko kojih je sprovodjena zvanicna politika. Vojska, kultura, nauka, 

privreda, telekomunikacije, i sve druge oblasti zivota su bile podvrgnute kontroli vlasti.  

 

Posle rata na Kosovu, ekonomske sankcije su bile na snazi jos godinu dana, koje su pocele da 

bivaju ukidane  posle naimenovanja Kostunice na polozaj predsednika.  

 

Nova vlast je zatekla zemlju runiranu ratom i sankcijama,opljackanu od kriminalaca i poretka, 

oslabljenu   neradom,  zastarele proizvodne kapacitete, korupciju, bezakonje i zemlju gurnute 

u izolaciju i konflikte sa susedima, medjunarodnom zajednicom i medju samim gradjanama i 

politickim subjektima, i sa navikama da se pruza otpor reformama i promenama. Vecina 

gradjana je bila krajnje nezadovoljna i iznurena prethodnom tiranijom i raubovanjem.,i 

bolesna organski.  

   

Posle pobede DOS-a oktobra 2000 godine i tokom 2001 godine doslo je do hapsenja 

Slobodana Milosevica i njegovog prebacivanja u Haski sud. i reintegracije nase zemlje u 

strukture medjunarodne zajednice, ukidanja ekonomskih sankcija,nagovestaja da ce nasa 

zemlja postati clan Evropskog saveta, da ce pristupiti Evropskoj ekonomskoj zajednici, i Nato 

Partnerstvu za mir. Nasa zemlja je primila znacajnu pomoc, jos vise ce dobiti i to je korenita 

promena do koje je dosla posle pobede DOS-a. Ova reintegracija ce imati znacajne 

reperkusije na stanje ljudskih prava jer ce nasa drzava biti obavezna da postuje medjunarodne 

konvencije. Npr. gradjani ce imati pravo da se npr. obracaju zalbama Evropskom  sudu u 

Strazburu. i OUN i drugim medjunarodnim organizacijama. Posebnu paznju zahteva analiza i 

objasnjenje zasto je SFRJ koja je decenijama bila vidjena kao najliberalnija socijalisticka 

drzava Istocne Evrope najednom od 1990 gdine sve do pobede DOS-a  pala u nemilost 

medjunarodne zajednice   i kao takva zapala u medjunarodnu izolaciju , podvrgnuta 

sankcijama i napadu NATO?  Zasto je SFRJ koja je bila hvaljena kao"model 

demokratije""samoupravna demokratska drzava""lider Nesvrstanog sveta""most izmedju 

Istoka i Zapada","sampion liberalizacije medjunarodnih odnosa",poznata po svom u svetu 

hvaljenom modelu resavanja medjunacionalnih odnosa,najednom od 1990 godine bila upravo 

od Zapada kvalifikovana kao""poslednji bastion komunizma""kao ratno-

huskacka""nacionalisticka""varvarska""da sprovodi genocid nad drugim narodima""i da krsi 

sistematski prava svojih gradjana"?  

Nase stanoviste je da  se odgovori  na ova  slozena  i delikatna  pitanja  nalaze  upravo u 

korpusu ljudskih prava ,sto cemo pokusati dalje da razjasnimo.  

 

Slicna, ali  ne tako velika zbrka je vladala i 1948 godine kada je doslo do raskida izmedju 

ondasnje FNRJ (Federativne Narodne Republike Jugoslavije) i SSSR-a, Tito je raskinuo sa 

Staljinom i na recima se opredelio za socijalizam humanog lika.Gradjani su se nadali da ce 

doci sloboda i demokratija, da ce zaziveti visetstranacje, da ce se nasa zemlja zbliziti sa 

Zapadom,da ce se vratiti kralj Petar Karadjordjevic, da ce se ziveti bolje i slobodnije. Do toga 

nazalost nije doslo.. Nasuprot ,kasnije seshvatilo da je u zemlji nastavljena jedna varijanta  

drzavne uprave koja se nije mnogo razlikovala od drugih zemalja ondasnje Istocne Evrope,ali 

je to brizljivo prikrivano.  
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Nase je stanoviste koje zelimo da obrazlozimo dalje, da nisu oni u pravu koji tvrde da je 

Jugoslavija bila "demokratska"u poredjenju sa drugim drzavama ondasnje Istocne Evrope 

koje su bile"totalitarne".Zelimo da dokazemo  da je SFRJ od 1945 godine pa sve do raspada, 

pogotovu danas bila ,i ostala, totalitarna drzava. Tacno je da je posle raskida 1948, kada se 

zbio sukob Komunisticke partije Jugoslavije i njenog vodje, Josipa Broza Tita, s 

medjunarodnim vrhom komunistickog pokreta, olicenim u Informativnom birou 

komunistickih partija (naslednika Kominterne) i generalnom sekretaru Komunisticke partije 

SSSR Josifu Staljinu. , doslo  na neki nacin  do  snizavanja  nivoa  vidljive represije, 

pa cak i do prihvatanja  neke liberalne reforme, i do novih  mera  u oblasti ekonomije i uprave 

koje bi prakticno mogle biti vidjene  kao  napustanje ideoloskog dogmatizma i slabljenje 

centralne birokratije. Ovo se odrazavalo i na rezim putovanja gradjana van zemlje, bez 

potrebe da traze izlazne vize, i tako su gradjani SFRJ postali prvi podanici neke 

"socijalisticke"zemlje, koja nije bitno ogranicavala slobodu medjunarodnog kretanja. 

Standard zivota je takodje bo relativno dobar i bolji nego li u drugim socijalistickim 

drzavama. 

 .  

Ali je sve to bilo vise na nivou privida nego li stvarnosti.  

 

Odmah po dolasku nove vlasti 1945  nastao je mracan period sumnnjicenja, hajki, obracuna, 

nezakonitih postupaka,konfiskacija, citavi segmenti su padali pod udare. Danasnje masovno 

etiketiranje i potraga za"neprijateljima", nisu nikakva novina. Dovoljno  je pogledati brojeve 

lista POLITIKA iz 1950-tih godina pa videti kao glavni sadrzaj poruka politicara , i 

J.B.Tita" da neprijatelj nikad ne spava, da nam je potrebna izuzetna budnost, da neprijatelja 

ima u svim sredinama, da ih treba otkrivati i nemilostrdno se sa njima obracunavati".Vodjene 

su zesce hajke nego li danas protiv kulaka, monarhista, zapadnjaka,srpskih nacionalista , 

potomaka  porazenih snaga, ,informbirovaca ,liberala, tehnokrata,  reakcije  koja dize glavu, 

itd, itd).  

Ovaj trend politizacije i bujanja politickih sumnjicenja i represije je tinjao i sve vise uzimao 

maha. Posle pocetnih napredaka I dostignuca pocela su da se naziru krizna zarista , a narocito 

od pocetka 1970-ih godina. Vec su neka od tih pitanja bila naceta pobunom studenata 1968 

godine.  

Vredi uzgred napomenuti  da su svi ustavi prethodne SFRJ  na papiru garantovali prava 

gradjana, a, koja su se lako mogla ograniciti zakonima i podzakonskim aktima ili jednostavno 

ignorisati u praksi. Uz to ustavi nisu sadrzali potpun katalog ljudskih prava, na cije je 

postovanje SFRJ bila obavezana ratifikovanim medjunarodnim ugovorima. Narocito je 

postojao sustinski raskorak izmedju zakona i njihove primene, sto je metodicno ukrivano. 

Prethodna SFRJ je takoreci do savrsenstva razvila metode ukrivanja krsenja ljudskih prava. 

koja je masovno krsila a u isto vreme to prikrivala ihvalila se  kako je"zavela samoupravljanje 

i i ostvarila vrhunske standarde u postovanju ljudskih prava."  

 

Ondasnja SFRJ je bila partijska drzava, u  takvoj  partijskoj  drzavi, pravo nije moglo da igra 

bitnu ulogu i bilo je podredjeno politickim odlukama partijskog vrha. Bilo je zabranjeno 

osnivanje opozicionih stranaka, u obracunu sa  ljudima koji su pokusavali da se politicki 

organizuju vlast nije birala sredstva da ih ucutka. Jedini vid gradjanskog organizovanja je bio 

Narodni front (kasnije Socijalisticki savez radnog naroda), bez cijeg se odobrenja nijedno 

udruzenje gradjana nije moglo registrovati. Izbori su bili farsa  i svodili se na pravo da se 

glasa za jedinog kandidata koga je odredila SKJ.. Ustavom od 1974. godine 

izbori su i pravno izgubili znacaj time sto su prestali da budu neposredni i zamenjeni su 

visestepenim "delegatskim" izbornim sistemom.  
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Tacno je da je bilo zavedeno Samoupravljanje, ali samo formalno, na recima , ne i u praksi.. 

Ali se ne mozemo  sloziti da  je sistem samoupravljanja  dopustao odredjeni stepen 

saodlucivanja na radnom mestu.,da nekonformisticki iskazi obicnih ljudi, 

cak i prekori pretpostavljenima, koje je postavljao Savez komunista, nisu po pravilu dovodili 

do teskih posledica i progona, ida je poredak samo  strogo vodio racuna o delovanju 

intelektualne elite, koju je i ekonomski sputavao drzavnim vlasnistvom nad medijima, 

izdavackim i filmskim preduzecima, pozoristima, univerzitetima i naucnim ustanovama., i da 

je se otpor intelektualaca suzbijao  policijskim zastrasivanjem i drugim drasticnim sredstvima, 

kakvo je bilo otpustanje univerzitetiskih nastavnika posle studentskih protesta 1968.godine. 

.Mi se ne slazemo sa tvrdnjom pojedinih autora da je verbalni delikt bio ukinut 1988 godine, 

on je postojao pre toga, u to vreme, postoji i danas. Nasi podaci, a to je rasireno uverenje,  

ukazuju da su  krsenja ljudskih prava  bila masovna, i nisu obuhvatala samo 

intelektualnu elitu nego i mnoge druge brojne segmente.stanovnistva. Fabrikama nisu 

upravljali radnici nego politicari ,oni i zaposleni nisu imali nikakva stvarna iole znacajnija 

prava, carevala jemoralno  -politicka    podobnost,   sudstvo   je   bilo   partijsko (poznato  je 

uputstvo J.B.Tita sudijama"da ne treba da se drze zakona ko pijan plota") .Tacno  je  da   je  

postojao   minimum standarda za vecinu stanovnika , vecina je stambeno bila zbrinuta,  

gradjani su mogli da kupe neophodne kucanske aparate, ili  cak mnogi i kola, da  odu  na   

letovanje,  ili da  putuju u inostranstvo. Ali o sudbini nacije, o politici i strateskim 

odrednicama razvoja, se odlucivalo  u zatvorenim krugovima i narod je bio obespomocen i 

pretvoren u statistu  Postojali su ( i postoje i danas) klanovi i zatvoreni  politicki centri moci 

nedovoljno poznati od gradjana  koji   su uticali direktivama kod sudova,   ministarstava, 

poslodavaca, u obrazovnim ustanovama, centrima za socijalni rad.,nazalost oni su  inicirali 

hajke na mnoge gradjane proglasavajuci ih sumnjivim licnostima i  neprijateljima 

poretka. Drzava je krenula u pravcu preteranih eksprimenata i reformi koje ne bi  podnele ni 

bogate drzave, kako u ekonomiji,unutrasnjem uredjenju drzave ,tako i u spoljnoj  politici., 

nastala   je  sveopsta politizacija svih sfera drustvenog zivota. Stvorena je samovolja 

vladajuce oligarhije koja je pocela za sebe i svoje da prisvaja privilegije i da to cini na racun 

vecine gradjana, i da njihov otpor sputava masovnom represijom.  

Dok je sve  ovo  bilo  ukrivano oblandama SAMOUPRAVLJANJA, NESVRSTANE 

POLITIKE, MEDJUNARODNE ULOGE SFRJ, UGLEDOM J.B.TITA, 

STANDRADOM.,za to vreme kriza je uzimala sve  vise maha, i greske umesto da 

budu ispravljene su postajala sve prisutnije. Mi smo se u proslosti  obracali medjunarodnim 

organizacijama za zastitu ljudskih prava , medjunarodnim institucijama i vladama 

pojedinih zapadnih drzava zalbama na krsenja ljudskih prava,  odgovori su po pravilu sve do 

kraja 1970-ih godina bili kurtoazni, ali uz napomenu "da je SFRJ drzava u kojoj se postuju 

ljudska prava, da je J.B.Tito lider izuzetnog ugleda, i da se moze raditi samo o vrlo malom 

broju pojedinaca koji su zrtve bezakonja".Mi smo uvidjali u zemlji drugacije stanje ali je 

ovakav IMAGE ondasnje SFRJ bio velika smetnja  da se stvarno stanje predstavi  

medjunarodnoj javnosti.. Do osetnih promena, stava medjunarodne zajednice je prema nasim 

saznanjima  doslo tek pocetkom 1980-ih godina kada su disidenti, borci za ljudska prava i 

organizacije za zastitu ljudskih prava poceli da se pojavljuju na sceni sirom 

zemlje.zathevajuci ukidanje MPP (Moralno politicke podobnosti), verbalnog delikta, 

zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe, zahtevajuci poboljsanje stanja u 

zatvorima. Medjunarodna zajednica je nakon toga pocela da menja stav prema zalbama na 

krsenja ljudskih prava. Iz Jugoslavije.  

Nas Pokret za zastitu ljudskih prava je jos 1975 godine javno ustvrdio da se nasuprot takvoj 

lepoj reputaciji ondasnje SFRJ  u praksi ljudska prava u zemlji krse masovno, sistematski i 

flagrantno. Usledili su obracuni i brutalni progoni i svakojaki napadi na nasu organizaciju, sa 

ciljem da budemo obezvredjeni kao pojedinci "koji iznose neproverene podatke, koji 
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preteruju, koji su dusevno uzdrmani"( Ovo  je izjavio na konferenciji za strane novinare u 

saveznom ministarstvu za informisanje ondasnji ministar unutrasnjih ploslova Stane Dolanc).  

Nazalost, mi tada nismo dobili potrebnu podrsku, cak i od pojedinih ondasnjih disdenata ( 

neki od njih su sada lideri  pojedinih opozicionih stranaka). Sada se uvidja da smo mi bili u 

pravu. Da su nasi stavovi onda bili uvazavani i da su preduzete ispravke to bi samo moglo biti 

od koristi, da se greske isprave i spreci danasnja evolucija. Postojala je protivurecnost izmedju 

moralnih normi koje su zvanicno  bile fundamenti drustva, i postupaka, narocita opasnost je 

bila u tome da su ti postupci cak  bili  opravdavani socijalistickim principima i bili su vrseni u 

njihovo ime. Do slicnih zloupotreba je dolazilo i u SSSR-u  i u staljinistickim drzavama. 

Staljinizam su karakterisala masovna ubistva, gruba samovolja, licna 

obracunavanja ,nekontrolisane beneficije i privilegije-sve to u ime i pod okriljem toboznjeg 

socijalistickog morala.  

 

Ali kada se radilo o jugoslovenskom samoupravnom   socijalistickom modelu koji je upravo 

trebao da spreci ovakve staljinisticke devijacije, u njemu su upravo nastale devijacije 

prvenstveno zloupotrebom formi samoupravljanja, a u isto vreme je to bilo  pravdano  

samoupravljanjem. Te devijacije su bile metodicno ukrivane, i barem donekle i na prvi pogled 

nisu dovodile do tako teskih i drasticnih posledica .Ipak, su ove zloupotrebe u SFRJ  bile 

veoma rasirene i opasne. Bio je stvoren rafiniraniji oblik samovolje, nasuprot recimo gruboj 

,vidljivoj samovolji staljinisticke birokratije. Za razliku od otvorenih zloupotreba u 

staljinizmu, SFRJ se opredelila za rafiniranije ali u isto vreme vrlo efikasne metode krsenja 

ljudskih prava iuzurpaciju vlasti, i za metodicno ukrivanje bezakonja,  koji  ne bi dovodili u 

pitanje demokratsku fasadu i predstavu koju je o sebi ondasnja SFRJ stvarala u svetu ,i koja 

joj je bila potrebna za njenu ulogu u Nesvrstanom pokretu i radi indoktrinacije na 

internom planu. Ali su bila ukrivana izbegavajuci prepoznatljive politicke sudske procese i  

pribegavajuci obracunima  ispod zita:  

-nepodobni biva otpusten sa posla, opravdanje zvanicnika je da je" neradnik""da je prekrsio 

disciplinu",neko je ometen dadobije zaposlenje, "jer vlada masovna nezaposlenost, ne 

napreduje u sluzbi"jer su drugi sposobniji", ne dobija stan"jer drugi imaju vise bodova", 

politicki krivac je smesten u zatvor "jer je pocinio proneveru", ili u psihijatrijsku bolnicu"da 

se tamo leci",sud je doneo neku presudu "jer je sve po zakonu",nepocudni je premlacen" delo 

nepoznatih kriminalaca", ubijen je u saobracajnoj nesreci" -tehnicki problem", deca lose 

uce"jer su lenja" itd.  

-razvijena je decenijama vrlo metodicna represija.koja se sirila iz godine u godinu na sve veci 

broj segmenata stanovnika. 

 

Pogodnom kombinacijom, doziranjem, intenzitetom i vremenom trajanja razlicitih represalija, 

diskriminacija, zakulisanih i drugih pritisaka, nepozeljni gradjani kojih je oduvek bilo vrlo 

mnogo, a danas su to vecina, bivaju  vremenom opljackani, sludjeni,slabljeni, ruinirani.i 

onesposobljeni za bilo kakvo suprotstavljanje  ili odbranu svojih prava. Na ovaj nacin je 

obezbedjena sigurna vladavina putem terora, ali se to ukriva. Nedavno je ministar za ljudska 

prava i nacionalne manjine Ivan Sedlacek izjavio da je SRJ model demokratije i postovanja 

ljudskih prava.  

 

Ukoliko je  bilo  optuzbi za krsenja ljudskih prava to je pravdano da se time cuvaju  opsti, 

kolektivni interesi, krse se pravapojedinaca da bi se zastitio kolektiv. Potrebno je izvuci pouku 

iz iskustva od 1945 godine do danas. Drzava i  nacija su zapali u sadasnju krizu i izolaciju 

upravo zbog ovakvog pogresnog odnosa prema zakonima i postovanju ljudskih prava.  

Sto je imalo za posledicu, jacanje svih mogucih tenzija i vodilo ratnim obracunima do kojih je 

doslo, gusenju motivacije vecinegradjana, nastala su sva moguca negazdinska poslovanja i 
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doslo je do slabljenja   privrednog i ekonomskog razvoja,dezintegracionih procesa i sveopsteg 

osiromasenja i korupcije. Sto je sve oslabilo naciju i drzavu koje  nisu mogle tako iznurene 

i razjedinjene da se energicno suprotstave raspadu zemlje i odbrani svojih teritorija.  

Od    pocetka 1990-ih godina ,uporedo sa  rastom  sadasnje krize, desile  su se znacajne  

promene u ovoj oblasti . Napusteno  je ukrivanje i ulepsavanje, sa diskretnih formi krsenja 

ljudskih  prava brutalno i naglo se preslo na otvorena,masovna, drasticna i brutalna krsenja 

ljudskih prava vecine gradjana.To se ogledalo  u  zapleni  deviza,  stambenih   doprinosa,  

kradji  od   radnika   drustvenih   preduzeca   uskracivanju plata i penzija, pljacki gradjana 

kroz inflaciju, manifestovalo se kroz grube i otvorene pljacke, provale ,reket, razbojnistva, 

korupciju, ratno profiterstvo, crno trziste.  Stvorena je klima nepostojanja elementarne licne 

bezbednosti i imovinske sigurnosti. Iako  je  formalno  zaveden    visepartijski sistem , umesto 

da opozicija pobedi na izborima sto zeli vecina gradjana, na laziranim izborima su pobedjivali  

naslednici prethodnihvlastodrzaca.  

Ujedno, posto je uvidjeno da se sada ne radi o zastiti kolektiva, mada se to stidljivo i 

neubedljivo istice  i dalje,  sada  je jasno da  se  uskracuju prava kolektivu, vecini,  da   bi bili 

valorizovani interesi manjine, pojedinaca na vlasti.  

 

Vrlo znacajan udeo u genezi sadasnje krize je imalo osiromasenje. Postovanje ljudskih prava, 

narocito ekonomskih i socijalnih,ugrozeno je i teskom ekonomskom situacijom. jer se  SRJ  

nasla ubrzo pod udarom sankcija Ujedinjenih nacija, proglasenihzbog ucesca organa SRJ u 

ratu u Bosni i Hercegovini. Sto je rezim pokusao da koristi da podigne solidarnost 

stanovnistva za to koristeci medija , predstavljajuci sebe za zastitnika a sve one koji drugacije 

misle za" strane placenike i neprijatelje" Sankcije su, udruzene sa  ratovima,doprinele 

kriminalizaciji jugoslovenskog drustva. Nezapamcena hiperinflacija (cija je stopa dostigla 

svetski rekord od 400.000.000.000.000% u 1993. godini i cak 60% dnevno u januaru 1994 

smatra se posledicom delovanja oba ta cinioca, ali i smisljene politike vlasti da od gradjana 

izvuce devizne rezerve. Na taj nacin su nestale ustedjevine velikog  

dela stanovnistva, dok je bogatstvo koncentrisano u rukama uskog sloja ljudi povezanih s 

vladajucim partijama. Iako je hiperinflacija suzbijena 1994. godine, privreda nije uspela da se 

oporavi, delimicno i zato sto plan privatizacije nije sproveden. Velika preduzeca su od 

samoupravnih (drustvenih) postala drzavna. Simbioza politicke i ekonomske moci je 

izrazenija nego u prethodnom,"socijalistickom" periodu: mnogi clanovi vlada su istovremeno 

i direktori drzavnih preduzeca. Mnogi radnici koji su poslati na prinudne odmore zbog 

medjunarodnih sankcija nisu se vratili na posao i primaju minimalne naknade za fiktivnu 

zaposlenost.  

Troskovi zivota i dalje rastu. i plate su sve manje, iznos prosecne plate u 1999 godini je 60 

DEM. U 2000 godini je bilo slicno da bi do izvesnog znacajnijeg porast je  u 2001 godini.,uz 

napomenu da je vrednost DM potcenjena , da su drasticno porasli cene i nameti.  

Isticemo da se u  Srbiji i SRJ prema nasim vidjenjima  registruju dva divergentna procesa. 

poslednjih godina. Jedan je izuzetna radikalizacija kosovskog problema i juga Srbije, 

opstanka sadasnje zajednice, opstanka nacije koja je drasticno i vrlo opasno ugrozena, koji bi 

zahtevao vecu nacionalnu slogu i saradnju. A drugi je suprotan ovome zahtevu i ogleda se u 

stvaranju zavada ipodela, rasipanju dragocenih nacionalnih resursa, sirenju haosa i konfuzije, 

progona i masovnih i drasticnih krsenja ljudskih prava.. , i latentnog gradjanskog rata koji 

tinja ili plamti ukome se bore Staro i Novo. Pokret za zastitu ljudskih prava predocava ovakvo 

tesko stanje i poziva na nacionalnu slogu , stavljanje na dnevni red stanja 

ljudskih prava i eliminisanje ovakvih zloupotreba.  

Oblast ljudskih prava  je zapostavljena i krajnje je vreme da se ovo pitanje aktualizuje i stavi 

na dnevni red. Pokret za zastitu ljudskih prava poziva sve one koji mogu dati doprinos da to 
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ucine i tako pokrenu procese progresa i prosperiteta. Posle pobede DOS-a doslo je do 

znacajnih poboljsanja, pre svega na psiholoskom planu, narod je uvideo da je pobedio na  

izborima da rezim nije uspeo to da spreci, stekao je novu samouverenost, doslo je do 

znacajnih kadrovskih promena i dolaska mladih i eksperata na vodece pozicije, pocele su 

reforme, izmene zakona, oslobadjanje politickih zatvorenika, reforme zatvorskog i kaznenog 

sistema, promene u medijima, preduzecima. .  

 

Medjunarodna zajednica je pozdravila ovakav trend liberalizacije i demokratizacije i pocela 

da ukida sankcije i da vraca nasu zemlju u svoje okrilje, da nam pruza humanitarnu podrsku i 

razne oblike pomoci.  

 

Za celo ovo vreme u 2001 godini bilo je i drugih teskoca,  i poteza vlade koji su mogli 

izazvati nezadovoljstvo gradjana. Pre svega se radi o nastavljaju nezakonitih postupaka u 

sudstvu, blokadi demokratizacije, smetnjama  DOS-a da implemntira 

koncept demokratizacije i postovanja nacela ljudskih prava. Naime, DOS nije mogao 

sprovesti korenite i sveobuhvatne kadrovske i drustvene promene i otkloniti sve kadrove iz 

prethodnog rezima koji su ostali cesto na svojim  pozicijama od vrha piramide vlasti do 

njenog dna, od drzavne uprave, ministarstava, preko sudstva, policije, pa sve do  opstinskih  i 

drugih struktura. DOS nije uspeo da zastiti zrtve bezakonja i tiranije, da ih rehabilituje i 

obesteti.  

 

.Ovi vrlo znacajni ostaci se povezuju i cine sve da blokiraju novu vlast,cementiraju svoje 

pozicije, i zele da ojacaju. Ono sto najvise zabrinjava je da ove snage se odrzavaju ,povezuju 

medjusobno, i da zele da nastave po starom, da krse prava gradjana, da odrzavaju svoju 

konspiraciju, i da pribegavaju subverziji i metodima specijalnog rata. Ove snage su se 

povezale sa mafijama, gangovima, sve je to izgradjivano vise od pola veka, i vrlo je tesko to 

sve otkloniti brzo.  

 

Problem je otezan time sto su neke od ovih snaga usle i u DOS. Povrh svega , dosovci su 

najcesce bili sami, ili njihovi roditelji,u prethodnom aparatu ili SKJ, te su tako povezani sa 

prethodnom vlascu srodnickim, plemenskim, vezama, ili pak interesima i 

kolegijalnim vezama i prijateljstvima iz prethodnog perioda. Postojanje ovakvih neformalnih 

centara moci je najveci akltuelni problem nove vlasti, koja ako ne uspe da ga razresi  ce pasti 

na ispitu i nastavice se dalja tiranija i bezakonje, i rastakanje drzave i nacije. Na ruku ovim 

snagama idu i poskupljenja i ekonomske teskoce, koje DOS ne moze odjednom da razresi.  

 

Postoji opasnost da ove udruzene snage ostvare projekat i da omalovaze i uruse ugled DOS-a i 

da tako trasiraju povratak Levici na vlast na sledecim izborima, sto bi moglo oznacavati 

definitivan krah demokratizacije i spasa nacije i drzave. Jer je Levica ta koja je dovela u 

sadasnju propast, i ako dodje ponovo,ili ako ojaca, ona ce nastaviti da urusava. Zato ima 

podrsku onih snaga iz sveta kojima je stalo da nas opstruiraju.  

 

Treba odati priznanje DOS-a za rezultate, DOS je veliki napredak u odnosu na prethodnu 

vlast, DOS sacinjavaju eksperti,korektni intelektualci, dok su u ranijoj vlasti bile krute i 

nadmene birokrate sklone korupciji i zloupotrebama, on ostvaruje pomake, ulaze ogromne  

napore, DOS-u nije lako, stesnjen je bio u 2001 godini pritiscima na jugu Srbije, u Crnoj Gori, 

na Kosovu, u Vojvodini, Sandzaku, na medjunarodnoj sceni, sto se tice Haskog suda, 

sankcija, otpora porazenih snaga, sto se tice nasledjenog katastrofalnog stanja u ekonomiji i 

svim drugim sektorima drustva. Nije u stanju da pruzi vece plate, penzije, socijalna davanja, a 

svi traze, narocito je tezak spor sa kriminalcima i mafijama koje pokusavaju da nastave da 
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love u mutnom ida se bogate kao i ranije, da cuvaju svoje pozicije, da ucenjuju i prete.DOS 

zeli da pomogne gradjanima, i da stiti njihova prava, ali nije u stanju da sve to ostvari u 

praksi.  

 

Promena vlasti je veliki dogadjaj i napredak, u 2001 godini nacija je izvedena iz 

medjunarodne izolacije, medjunarodna zajednica je pocela da pruza podrsku nasoj vladi , da 

pomaze i daje humanitarnu pomoc, medija su na neki nacin u izvesnoj meri liberalizovana, 

narod je slobodniji i sretniji.  

 

Ali nazalost jos uvek nisu zaziveli demokratija i postovanje ljudskih prava, i dalje ima velikih 

i drasticnih krsenja ljudskih prava izakona, narocito u sudstvu, policiji, zdravstvu, 

obrazovanju, zatvorima., na radnim  mestima. Jos su uvek na znacajnim pozicijama isti 

korumpirani kadrovi, nastavljaju se ubistva, kidnapovanja, provalne kradje, ucene, uporedo sa 

tim rastu cene,najavljuju se nova poskupljenja, ucestale su nestasice struje.  

 

Borba protiv neformalnih centara  moci i kriminalaca koji zele  da zaplase DOS, i DOS kaze 

da to nece proci, da ce se sa njima energicno obracunati. Narod rezonuje na isti nacin, vidi 

vinovnika za ovakve nedostatke u tzv. neformalnim centrima moci i zahteva da ove strukture 

budu stavljene pod kontrolu parlamenta i demokratskih institucija i delotvorne javnosti. Ne 

smemo dozvoliti da nam bilo ko steti i kvari sve ono sto smo postigli poslednjih godina boreci 

se za pobedu demokratske opozicije.  

 

Sve ovo izaziva veliko nespokojstvo i izaziva sumnje gradjana koji zahtevaju od DOS-a i 

Vlade da stanu na put kriminalu I bezakonju i da omoguce da zazive institucije pravne drzave.  

 

Predocavamo da DOS pokazuje na delu jednu flagrantnu manjkavost. Ne ume ,ili ne zeli ,da 

ukljuci sve one vrlo brojne pojedince, organizacije, struje, koji bi mogli svi zajedno doprineti 

promenama na bolje. Sto je ostatak nasledjene psihologije prethodnog perioda da se vlast 

zatvara u svoje grupe i klanove, gde samo oni odlucuju, a druge pretvaraju u statiste.  

 

Zelimo da budemo iskreni i otvoreni,.Zasto DOS odbija da saradjuje sa nama? Zasto DOS 

odbija da cuje istinu o ljudskimpravima? MI se borimo od 1975 godine, mi imamo znanja i 

iskustvo u ovoj oblasti, kada smo se mi borili za visepartijski sistem, onda je ogromna vecina 

dosovaca bila u ondasnjom partijskom i drzavnom aparatu, neki od njih su nas licno 

kritikovali,ili cak progonili, mi smo onda za njih bili opozicija. Sada su oni postali vlast opet, 

a nas ponovo guraju da budemo opozicija.  O cemu se tu radi? Ko blokira istinu o ljudskim 

pravima ? Gde su reci priznanja za nas trud i doprinos?  

 

Ko blokira istinu o ljudskim pravima ? Kljucno pitanje je obznanjivanje polozaja ljudskih 

prava u nasoj zemlji,i da je to bila tabu tema, i da je jos uvek to, da neko sprecava da se ova 

oblast rasvetli i da su  medija ta kojatreba da preduzmu najveci teret na sebe.Obracamo se 

DOS- u :Gde su reci priznanja za nas trud i doprinos? Zasto nas sprecavate da obznanimo 

polozaj ljudskih prava?Zasto DOS nas ne podrzi svojim uticajem kod medija da obznanimo 

stanjeljudskih prava? Zasto DOS na taj nacin svesno, ili nesvesno ukriva stvarno stanje?  

 

Sada DOS treba da predje sa reci na dela.Sta koci DOS, koga se plasi, ko blokira njegove 

namere? U cemu je stvar? Ko ovde vlada, DOS ili neko drugi? Ovo se narod danas pita.  

 

Svesni smo da je potrebno  strpljenje. Ali je isto tako cinjenica da iako DOS zvanicno ima 

vlast, i dalje gradjane progone iuznemiravaju  krse njihova prava. Ali je DOS obavezan da 
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vodi racuna o reakcijama naroda, jer se dobra reputacija gradigodinama i decenijama, a losa 

se stice zacas. Ukoiko DOS ne uzme kontrolu pod svoje i ne spreci pocinioce, oni ce ojacati i 

sve ce biti kao i ranije. A to bi znacilo brzo gubljenje ugleda DOS-a i 

povratak Levice, sto bi vodilo naciju u kolektivno samounistenje.  

 

Ko su te snage koje blokiraju zavodjenje postovanja zakona i zagovaraju dalje krsenje 

ljudskih prava?  

 

Pobedi DOS-,a i naroda se suprostavljaju snage koje zele da vuku unatrag , da cuvaju svoje 

pozicije i privilegije, koje su steklina racun stete vecine gradjana.  

 

Ove snage, koje cine pojedinci usanceni u pojedinim sluzbama, strukturama i hijerarhijama, 

zloupotrebljavaju svoju moc koju idalje nazalost poseduju da svim mogucim sredstvima i 

metodima, ukljucujuci i subverziju i konspiraciju, metode specijalnog rata, da seju lose 

procene, zavade, intrige, da zloupotrebljavaju snemocalost i prestrasenost vecine gradjana, da 

proizvode konfuziju i haos, da seju obracune i pozive na progone mnogih gradjana.  

 

Opravdan zahtev zrtava da budu rehabilitovane, i da krivci budu kaznjeni,aspiracije nacije da 

dodje do promena, se od njih zloupotrebljavaju da  se stvaraju nove omraze i obracuni, sada 

sa onim koji su ranije bili zrtve od strane ranijih mucitelja, koji bi sada hteli da se 

obracunavaju tajno sa onima koji traze pravdu.  

 

Zasto DOS nas ne podrzi svojim uticajem kod medija da obznanimo stanje ljudskih prava? 

Zasto DOS na taj nacin svesno, ili nesvesno ukriva stvarno stanje?  

   

 

Evo naseg bilansa USPEHA i NEUSPEHA DOS-a u 2001 godini:  

 

 Kada se radi o USPESIMA  DOS-a i  ostvarenim rezultatima, navodimo:  

 

-nema rasturanja javnih skupova, kordona milicije, mucenja, pritvaranja, zatvaranja i progona 

medija, pretnji i ucena  

-nema vise arogantnih spsovaca i julovaca na TV, nego umesto njih ugladjeni funkcioneri 

DOS-a  

- pocetak postepene isplate otetih deviza u granicama mogucnosti  

- redovnija isplata penzija, plata i socijalnih davanja-  

- -najavljivanje denacionalizacije  

- -mere da se isprave nazakonite privatizacije  

- -iznosenje u  javnost malverzacija, pljacki i bogacenja pripadnika prethodnog rezima  

- -zahtevanje provera imovnog stanja bogatasa  

- -kadrovske promene u preduzecima i ustanovama, i to na bazi licne sposobnosti, a ne 

politicke ili neke druge podobnosti  

- -kadrovske promene u sudstvu  

- -preduzimanje sudskih procedura protiv bivish funkcionera koji su krsili  zakon i bogatili se  

- -pokusaji popravljanja stanja u zatvorima  

- -iniciranje novih zakona i reformi u ovoj oblasti  

- -naporan i mudar rad da da se uspostave bolji odnosi sa Haskim sudom  

- -napori da se poprave odnosi sa medjunarodnom zajednicom  

- -pokusaji da se na odmeren nacin pocne obracun sa klriminalcima i para- mafijama  

- -iniciranje zakona koji se bave materijom pritvaranja i zadrzavanja u zatvorima  
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- -ukidanje nadzora nad Jovankom Broz  

- -dalji napori da se demokratizuju medija  

- -predlog da budu obestecena medija koja su ostecena po prethodnom Zakonu o javnom 

informisanju  

- -iniciranje mere u oblasti telekomunikacija  

- -manifestovana namera da se obracuna sa kriminalcima  

- -napori da se uspostave dobri odnosi sa drugim strankama van DOS-a, kao i u okviru DOS-a  

- -znacajne medjunarodne vrlo plodne aktivnosti  

- -mudra diplomatija na jugu Srbije koja pobedjuje sirovi primitivizam terorista  

- -zastita Srba na Kosovu, u granicama mogucnosti, diplomatijom  

- -najavljene mere povratka VJ u zonu bezbednosti  

- -mudra diplomatija DOS-a koja zamenjuje silnicku sterilnu aroganciju prethodnog rezima  

- -pridobinjanje podsrske medjuanrodne zajednice  

- -potiskivanje alabanskog partnera kao priororitetnog i povratak ugleda i medjunarodne uloge 

nasoj drzavi u ovoj regiji, 

onako kako to ona zasluzuje svojim velicinom , moci i polozajem  

- -ekonomske mere  

- -socijalne mere  

- -napori da se obuzdaju separatisticke tendencije u Crnoj Gori, i jos nekim regijama  

- -iniciranje mera da bud kaznjeni pocinioci i da zrtve budu obestecene  

- -mudra politika u vezi Slobodana MIlosevica  

- -mudra i odmerena strategija sa prethodnim vodjama drzave  

- -mudrost DOS-a da postepeno uzima komande pod svoju kontrolu  

- -diplomaticnost i pragmaticnost u komuniciranjiima i kontaktima sa NGO, sindikatima, i 

pregovaranja  

- -drugaciji tretman izbeglica, i novi Zakon o drzavljanstvu, drasticno bolji odnos prema 

izbeglicama  

- -potiskivanje mrznje i revansizama  

- -napori da se sacuva celovitost SR J i  Srbije  

- -iniciranje reformi u sferi obrazovanja,zdravlja, informacije, telekomunikacije, ptravosudja,  

i drugim sferama drustva.  

- -mere za stimulaciju nataliteta  

- -borba protuv droge  

- -borba za spas mladih i dece  

---stabilna monetarna situacija  

-zaustavljanje inflacije  

- -stavljanje na dnevni red zloupotreba u prodaji nase telefonije(Telekom)  

-pragmatican i pravican pristup privatizacijama  koncesijama  

-razotkrivan je pljacki zlata i njegov iznos u Svajcarsku  

-pocetak sanacija razornih posledica prethodnog zakona o javnom informisanju  

-vracanje prava Dinastiji Karadjordjevic  

-kakve takve, mada vrlo povrsne kadrovske smene i promene  

-mudri pregovori sa strajkacima i sindikatima  

-pripreme za hapsenje S.Milosevica  

-pokretanje krivicne odgovornosti pocinioca krivicnih dela  

-napori da se sredi stanje u medijima  

-pokretanje odgovornosti funkcionera MUP-a koji su prisluskivali gradjane  

-najava svestenika u kasarnama  

-pokusaji mirenja politickih stranaka  
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-mudra politika sa medjunarodnom zajednicom i albanskim pregovaracima, i na Kosovu , sa 

KFOR-om  

-dobra spoljna politika  

-povratak nase vojske u zone bezbednosti  

--pobeda eksperata nad birokratama  

-podrska medjunarodne zajednice  

-dobar ekonomski program  

-suzbijanje etnicke netolerancije  

-mudri pregovori sa strajkacima prosvetarima  

-smene u obrazovanju  

-pripreme reforme obrazovanja, sto treba da urade eksperti  

-mladi i eksperti na znacajnim pozicijma u novoj vlasti  

-dobar primer nove vlasti, poslovnost, postenje, patriotizam  

-stavlja na dnevni red pitanje bele kuge, nataliteta,droge,polozaja mladih  

-stavljanje S.Milosevica i njegovih saradnika u zatvor, i pokretanje vise istraga  

-produzenje pritvora S.Milosevicu za jos 60 dana  

- -nagovesteno je stampanje obveznica za devizne stedise  

- -pocelo je energicnije rasvetljavanje i razjasnjavanje zloupotrebe u oblasti devizne stednje 

od strane bankara i politicara  

- - nastavljeno je redovnije  isplacivanje penzija, plata i socijalnih davanja-  

- -sprovedene su  kadrovske smene u Fondu PIO, i izvrsen uvid u poslovanje ovoga Fonda i 

organa zaduzenih za rad na 

penzijama, otkrivene su zloupotrebe i vinovnici  

- -pokrenuta je inicijativa da se donese novi zakon o privatizacijama i da se izvrsi uvid i u ovu 

oblast  

- -razjasnjene su neke zloupotrebe  sa humanitarnom pomoci, ukljucujuci i onu za izbeglice, i 

pokrenuto je pitanje odgovornosti 

pojedinih funkconera.  

- -zavodjenje ekstra poreza za najbogatije porodice u Srbiji  

- -iznosenje u javnost malverzacija i nezakonitih bogacenja pojedinih funkcionera.  

- -nastavljanje kadrovskih smena u preduzecima i ustanovama  

- -pripreme da se unapredi radno zakonodavstvo  

- -novi Zakon o radnim odnosima  

- - -pokretanje istraga i krivicnih istraznih radnji protiv vise funkcionera  

- -priprema zakona o Hagu  

- -korektan i zakonit tretman i S.Milosevica i drugih osumnjicenih bivsih politicara  

-energicne mere protiv V.Seselja i izgrednika iz SRS u Skupstini  

-dostojanstven i zakonit postupak prema bivsim vlastodrscima  bez euforije i poziva na 

revanszime  

-postepeno rasvetljavanje nerazjasnjenih ubistava i otmica  

-zelja da se obracuna sa mafijom i kriminalcima  

-povratak svestenih lica u kasarne, bolnice  

-pripreme za uvodjenje veronauke u skole, po zelji ucenika  

-napori kakvi takvi da se suzbiju raskoli u DOS-u  

-napori za etnicku i versku ravnopravnost i borba protiv ksenofobije  

- -povratak VJ u pojedine sektore  

-urucenje pasosa princezi Jelisaveti Karadjordjevic  

-organizovanje skupa dijaspore  

-nova politika prema dijaspori sto se tice drzavljanstva, pasosa, prava glasa, investicija, 

prestanka ideologizacije  
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-novi paket mera prema izbeglicama, popis, pravo na drzavljanjstvo, zbrinjavanje, 

raskrinkavanje zloupotreba  

-mudrost u borbi za integritet drzave i protiv separatizama  

-odbrana interesa nacije, ali bez sovinizma  

-nudrost i diplomaticnost u borbi za Kosovo  

-mudrost u dobijanju medjunarodne finansijske pomoci  

-forsiranje mladih i eksperata  

-javna kritika vlasti, koja nije sputavana  

-prodor demokraticnosti i politicke kulture  

-demokratizacija VJ, ogradjivanje od onih koji su krsili  zakon na Kosovu  

-izrazena zelja da se nasa zemlja prikljuci Partnerstvu za mir  

-izvesno zavodjenje reda u obrazovanju, kadrovske smene, borba protiv malverzacija  

-pragmatican odnos prema izborima u Crnoj Gori  

- -najavljivanje denacionalizacije  

- -mere da se isprave nazakonite privatizacije  

- -zahtevanje provera imovnog stanja bogatasa  

-- - - -nagovestaj mogucnosti povratka nase drzave na Kosovo  

- -diplomaticnost DOS-a prema Haskom sudu, medjunarodnoj zajednici, zapadnim drzavama  

--pocetak onemogucavanja sverca cigaretama  

-povratak Princa Prestolonaslednika Aleksandra ,vracanje oduzete imovine Karadjordjevicima  

-nagovestaj vracanja oduzete vile u Uzickoj ulici  Princezi Jelisaveti Karadjordjevic  

-dalje razjasnjavanje zloupotrebe  sa humanitarnom pomoci, ukljucujuci i onu za izbeglice, i 

pokrenuto je pitanje odgovornosti 

pojedinih funkconera.  

- -zavodjenje ekstra poreza za najbogatije porodice u Srbiji  

- -dostojanstven i zakonit postupak prema bivsim vlastodrscima  bez euforije i poziva na 

revanszime  

-postepeno rasvetljavanje nerazjasnjenih ubistava i otmica  

- -povratak svestenih lica u kasarne, bolnice  

--razotkrivanje afere sa hladnjacom  

-civilizovane i pristojne osobe mahom u DOS-u  

-diplomaticnost DOS-a prema Albancima, SFOR-u, Crnoj Gori, Vojvodini, Sandzaku  

-postovanje prava i jednakosti etnickih i verskih manjina u zemlji  

-unapredjenje prava izbeglica  

-korektan odnos policije prema gradjanima  

-obznanjivanje stanja u zdravstvu i podataka o katastrofalnom stanju zdravlja nacije  

-stidljiv nagovestaj da ce poceti ukidanje tabu tema u drustvu  

-gradjani su manje zabrinuti i nada im se polako vraca  

-uvid u dosijee  

- finansijska disciplina  

-budzet  

-makroekonomija  

--mere u poljoprivredi(samo neke)  

-redovnija primanja  

-redovna nastava  

-pomoc medjunarodne zajednice da prezivimo( ali ne treba da se vratimo u eru J.B.Tita kada 

su krediti maskirali stvarno 

ekonomsko stanje!)  

-- pobeda diplomatije DOS-a na jugu Srbije i veca prisutnost na Kosovu, cestitke Covicu.  

-  
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-  

-gradjani su manje zabrinuti i nada im se polako vraca  

-uvid u dosijee  

 

A kada se radi o NEUSPESIMAe DOS-a  navodimo:  

- nazalost jos uvek nisu zaziveli demokratija i postovanje ljudskih prava, i dalje ima velikih i 

drasticnih krsenja ljudskih prava i 

zakona, narocito u sudstvu, policiji, zdravstvu, obrazovanju, zatvorima., na radnim  mestima. 

Jos su uvek na znacajnim 

pozicijama isti korumpirani kadrovi, nastavljaju se ubistva, kidnapovanja, provalne kradje, 

ucene, uporedo sa tim rastu cene, 

najavljuju se nova poskupljenja, ucestale su nestasice struje.  

- DOS-u nije lako, Nije u stanju da pruzi vece plate, penzije, socijalna davanja, a svi traze, 

narocito je tezak spor sa 

kriminalcima i  

- - medija se jos nisu otvorila prema svima, jos uvek ima favorizovanja i blokada, zatvorenosti 

u klanove  

- -DOS odbija da ukljuci sve one koji bi mogli biti od koristi  

- -DOS odbija saradnju i nasu podrsku  

- -odbija da zastiti nasa prava  

- -mlak je i anemican u obracunu sa kriminalcima  

- -sporo i nedovoljno energicno smenjuje kadrove prethodnog rezima koji se nalaze na 

kljucnim pozicijama  

- -suvise je ponekad mekan i diplomatican, onda kaDA TREBA ENERGICNOST  

- -NE VODI DOVOLJNO RACUNA O REAKCIJAMA NARODA, I DA se ugled sporo 

stice, a vrlo brzo gubi  

- -dozvoljava da ga bivsi sposovci, julovci i radikali manipulisu, da mu utrape u ruke vruc 

krompir privatizacije, i tranzicije, da 

izazivaju narod protiv DOS-a, da naduvavaju racune a da DOS bude krivac, itd  

- -DOs ne prati reakcije gradjana, nije svestan da gubi prestiz i kakav ima imidz  

- -nije dovoljno enerigican u obracunu sa neformalnim centrima moci  

- -nije u stanju da spreci danasnja krsenja ljudskih prava, mnogi su i dalje kao i ranije pod 

udarom nekih snaga moci koje su 

van kontrole DOS-a  

- -DOS nije uvek imun na greske i nedostatke funkcionera prethodnog rezima  

- -DOS dozvoljava da sada kada ima lagodnije uslove zivota bude oportunista i da ne razume 

evcinu koja je i dalje ugrozena u 

svoji pravima  

- -jos nije  u dovoljnoj meri analizirao propuste prethodnog rezima i uzroke njegovog pada  

- -DOS nije dosada pokazao na delu da je u stanju da ujkljuci sve nase potencijale u preporod  

- - DOS jos uvek manifestuje izvesnu klanovsku zatvorenost za"tudje", a propusnost samo za 

"svoje"  

- -Dos nije u stanju da prizna da su pojedine stranke i pojedinci bili iskljuceni iz prethodne 

izborne i politicke utakmice, i odbija 

da ih rehabilituje i ukljuci  

- -DOS nije u dovoljnoj meri jak da suzbije dezintegracone teznje u okviru DOS-a ,spletke. 

zavade .  

- -DOS jos nije stavio na dnevni red pitanje ljudskih prava, i sprecava one koji bi to hteli da 

urade  

- -jos nije preduzeo energicne mere preporoda na svim nivoima  
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- -ne vodi racuna o prioriteteima, nema za to dovoljno kadrova, jer su paznja i rad blokirani na 

jug Srbije, i medjunarodne 

aktivnosti, tenzije sa Crnom Gorom i medjusobne spletke, a onda se zapostavljaju  razne 

druge oblasti. A oni koji opstruiraju 

onda napadju u zemlji sa svih strana. Zasto DOS ne ukljuci mnoge eksperte i sposobne ljude, 

oni bi mu bili korisni?zasto 

ponavlja pogresku prethodnog rezima?  

- _ -DOS nema uvid u brojne oblasti drustva,npr.porodica i ne preduzima mere popravke  

- DOS ne pokazuje interes za zrtve i stradalnike prethodnog rezima, a to je vecina gradjana, 

ne stiti ih ni dan danas, cime cini 

katastrofalnu gresku, zbog koje moze izgubiti poverenje masa  

- -nije sprecio pojave pljacki, provala kojih je bilo i u 2001 godini  

- -nije istrazivao prave mere za devizne stedise  

- -krizni stabovi su ponekad bili ocenjivani kao revolucionarni metod  

--DOS nije preduzeo prave mere da se popravi stanje u zatvorima: izvrse revizije sudskih 

procesa zatvorenika koji to 

zahtevaju;da se postepeno poboljsaju uslovi zivota( smestaj, ishrana, medicinska nega, itd)jer 

ne moze odmah jer zato trebaju 

sredstva. Ali da se odmah sprovede humanizacija uslova zivota, da se ukine korupcija, 

tiranija, bezakon je.;da se odmah obave 

kadrovske promene,;da se obave  izmene zakona; da se obznani preko medija sadasnje stanje 

u zatvorima a sto nije u 

dovoljnoj meri saopsteno.;da se izmeni stav prema zatvorima i zatvorenicima, u zatvorima 

treba da se nalaze kriminalci a ne 

istomisljenici ili neciji neprijatelji(imaginarni ili stvarni).  

-potrebna je veca diplomaticnost u vezi Haskog tribunala  

-DOS nije preduzeo mere da zastiti zrtve nastavljenog sudskog bezakonja, npr. isterani 

novinari RTS, Stamparija GLAS, nas 

Pokret, i mnogi drugi.  

-DOS nije sprecio kriminalce koji napadaju ministra policije i njegove vodece funkcionere, 

sta cine onda drugim gradjanima?  

-nije uspeo da suzbije napade na pripadnike drugih nacija  

-ne prati reakcije gradjana i ne analizira svoj image u javnosti  

-ne parira u dovoljnoj meri na atake razvlascene levice  

-jos nije sustinski  ozbiljnije popravljen polozaj izbeglica  

-nije preduzeo adekvatne mere u kljucnoj oblasti, u ekonomiji  

--nastavak nepravdi u sudstvu,policiji, strukturama vlasti, od vrha do dna  

- delimicne i nedovoljne kadrovske inovacije i smene  

- -nedovoljnost i anemicnost u suzbijanju svih onih koji krse zakon i zele da nastave po 

starom  

- -nedovoljnost otvarannja za sve one koji mogu biti od koristi, a broj takvh pojedinaca je 

ogroman, oni nisu ukljuceni li 

iskoriscenoi od DOS-=a, osecaju se odbaceni, DOS cini katastrofalnu gresku koju je pocinio 

SKJ  

- -DOS se zatvara u svoje atere ,klanove,klike, grupe  

- -ne vodi racuna o image u javnosti, kako ga vide gradjani, da moze gubiti ugled, ne istrazuje 

zasto je tako,ne vodi racuna o 

reakcijama gradjana  

- -ne sprecava dalje zloupotrebe  
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- -nije se jos uhvatio u kostac sa kriminalom, nije u stanju da spreci nasilje, kradje, provale, 

otimacine, ubistva i otimacine i da 

zastiti gradjana i oslobodi ih od straha  

- -nije stavio na dnevni red pitanje ljudskih prava, omogucava i dalje ukrivanje ove oblasti  

- -bilo je porasta cena i poreza sto je tumaceno ponekad negativno, potrebno je gradjanima 

objasniti zasto je tako  

- -DOS ne objasnjava u dovoljnoj meri gradjanima zasto pored dobre volje nije u stanju da 

pokrene na bolje  

- -ne pokazuje se dovoljno energican da idemistifikujei spreci sve one koji mu smetaju  

- -nije u stanju da zavede red u sklupstinama jos uvek asocijalni poslanici na ocigled nacije  

blokiraju rad i blamiraju skupstine i 

novu  

- -nije u stanju da otkrije ko je kriv za nedavno stomacno trovanje 50 poslanika u 

skupstinskom restoranu  

- -nije sposoban da ustanovi uzroke masovnih stomacnih oboljenja  

- -nasa organizacija je zrtva sudskog terora, DOS uopste ne reaguje  

- -nedovoljna energicnost u suzbijanju albanskog terorizma na jugu Srbije  

- -manjkaavosti u suzbijanju tenzija i svadja unutar DOS-a  

- -najuspesniji biznismeni su i dalje bivsi rezimski ljudi  

- -nije u stanju da spefci kampanje zavadjanja i losih procena koje sprovode snage koje zele 

da blokiraju napredak  

- -nacija jos nije oslobodjena straha,jos nije dobila pravu nadu, nema svoju pravdu  

- -spore su promene u obrazovanju, nema pravoih reformi i resenja  

- -DOS se koncentrise na jug zemlje i medjunarodnu politiku, na medjusobne svadje a za to 

vreme jacaju snage proslosti u 

zemlji  

- -nova vlast posrce na glavnom ispitu, to je stanje zdravlja nacije koje je blisko katastrofi, o 

tome se cuti, ne znaju se uzroci, 

ne preduzimaju se mere. To je ne samo nacionalna katastrofa nego i nacionalna sramota broj 

1.  

- DOS je gluv na primedbe koje su cesto dobronamerne, pokazuje vrstu uspavanosti i sporosti 

u reagovanju na kritike javnosti, 

kao i na znakove da gubi ugled u javnosti, ne prati postupke sadasnje opozicije, koja ne drema  

-nije osujetio nezakonite privatizacije kojim su preduzeca presla  za bagatelu u ruke 

nomenklaturista  

-nije sprecio nezakonite privatizacije  

-nije raskrinkao sve nezakonite privatizacije  

-nije raskrinkao sve uspesne privatne biznismene  

-nije preduzeo mere da popravi energicnije stanje u privredi, koje je katastrofalno, ne radi se, 

stetocinari se, proizvodni 

kapaciteti su neiskorisceni i zastareli, absentizmi, nerad  

-nije preduzemo mere da spase naciju, zdravlje, vitalnost, duse mladih  

-nije pokrenuo preporod i moralno ozdravljenje nacije  

-nije zaveo u medijima novi nacin komuniciranja, propagiranje moralnog preporoda  

-nije poceo da iskorenjava sund, kic, pornografiju, nije preduzeo mere da spase izvorne 

narodne melodije od utucaja 

orijentalnog melosa  

-nije preduzeo energicne mere  oslobadjanja od balasta prethodnog komunizma  

-Pokret za zastitu ljudskih prava je pod represijom i dalje, pod diskriminacijama ,izlozen 

provokacijama, kao i vecina gradjana  
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-Prvi opstinski sud i dalje blokira nasa prava, i zalba Ministru pravosudja iako zasnovano na 

dokazima nije jos uzeta u obzir  

-nama jos uvek blokiraju komuniciranja  

-nama prete i dalje nas uznemiravaju primitivni kriminalci psihopate  

-DOS ne reaguje na prituzbe i zalbe gradjana, tako cineci se ponasa kao i SPS i JUL  

-DOS ne uvidja da je nacija i dalje pod pritiscima , ne analizira ko to cini, kako, zasto, ne 

ujkljucuje strucnjake urazresavan je 

te mracne oblasti,  

-DOS niej shvatio da je nacija i dalje gurana u dekadenciju i nestajanje, ne analizira to, i ne 

trazi mere  

-DOS nije jos proucio geo-politicke , istorijske i druge uzroke sadasnje dekadencije nacije i 

drzave, i ne traga za racionalnim 

resenjima  

-DOS nije proucio da je sada najvaznije biti u grupi pobednika a ne gubitnika, jer time 

dobijamo svoje teritorije nazad.  

-DOS nije preduzeo mere da se omoguci dijaspori pravo glasa, da glasa u zemlji  gde se nalazi  

-nije sprecio provale, kradje, otimacine, nasilje,  primitivni kriminalci psihopate i dalje drze 

pod opsadom veliki broj gradjana  

-DOS nije uspeo da osokoli gradjane, da im vrati hrabrost i opotimizam da stekne poverenje, 

nije ih zastitio od onih koji krse 

zakon i njihova prava  

-DOS ne pokazuje budnost i sposobnost da sagleda projekat rusenja ugleda  

-DOS ne pokiazuje sposobnost da sagleda nastavak projekta rusenja nacije i drzave, ko to 

cini, kako, zasto, i ne trazi izlalazk 

zi toga, a resenje za to postoji.  

-DOS naivno naseda podmetanjima ksenofobicnih parola i grafita, kojima se upravo nanosi 

steta naciji  

-DOS nema sluha da je enormno povecanje taksi ,racuna za struju, telefon, itd, opasno po 

njegov ugled  

-DOS ne evidentira sve pojave koje mu ruse ugled, i koliko ga je izgubio, DOS nij dovoljno 

budan  

-DOS dozvoljava da ga muntaju mangupi sa navodnim naucnim istyrazivanjima javnog 

mnenja gde su nalazi unapred naruceni  

-doslo je do porasta inflacije, sto gradjane odbija do DOS-a  

jos nije krenuo proces vracanja oduzete imovine  

-jos nije krenuo proces rehabilitacije i obestecenje zrtava komunizma, ako se to ne uradi DOS 

ce pasti na izborima  

-nije preduzeo mere da vaskrsne SPC i Pravoslavlje  

-ne istrazuje puteve da pomiri nase izvorne vrednosti sa zahtevima modernih vremena  

-nije jos preduzeo mere da se popravi natalitet i stanje u porodica, medjuljudskim odnsoima, 

medju polovima  

- nazalost jos uvek nisu zaziveli demokratija i postovanje ljudskih prava, i dalje ima velikih i 

drasticnih krsenja ljudskih prava i 

zakona, narocito u sudstvu, policiji, zdravstvu, obrazovanju, zatvorima., na radnim mestima. 

Jos su uvek na znacajnim  

pozicijama isti korumpirani kadrovi, nastavljaju se ubistva, kidnapovanja, provalne kradje, 

ucene, uporedo sa tim rastu cene, 

najavljuju se nova poskupljenja, porezie.  

-ne uspeva da suzbije kriminal  
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- - medija se jos nisu otvorila prema svima, jos uvek ima favorizovanja i blokada, zatvorenosti 

u klanove  

- -DOS odbija da ukljuci sve one koji bi mogli biti od koristi  

- -DOS odbija saradnju i nasu podrsku  

- -mlak je i anemican u obracunu sa kriminalcima  

- -sporo i nedovoljno energicno smenjuje kadrove prethodnog rezima koji se nalaze na 

kljucnim pozicijama  

- -suvise je ponekad mekan i diplomatican, onda kaDA TREBA ENERGICNOST  

- -nije dovoljno enerigican u obracunu sa neformalnim centrima moci  

- -nije u stanju da spreci danasnja krsenja ljudskih prava, mnogi su i dalje kao i ranije pod 

udarom nekih snaga moci koje su 

van kontrole DOS-a  

- -DOS nije dosada pokazao na delu da je u stanju da ujkljuci sve nase potencijale u preporod-  

- ne koristi sve strucnjake i nauku  

-Dos nije u stanju da prizna da su pojedine stranke i pojedinci bili iskljuceni iz prethodne 

izborne i politicke utakmice, i odbija 

da ih rehabilituje i ukljuci  

- -DOS nije u dovoljnoj meri jak da suzbije dezintegracone teznje u okviru DOS-a ,spletke. 

zavade .  

- -- -ne vodi racuna o prioriteteima, nema za to dovoljno kadrova, jer su paznja i rad blokirani 

na jug Srbije, i medjunarodne 

aktivnosti, a onda se zapostavljaju razne druge oblasti. A oni koji opstruiraju onda napadju u 

zemlji sa svih strana. Zasto DOS 

ne ukljuci mnoge eksperte i sposobne ljude, oni bi mu bili korisni?zasto ponavlja pogresku 

prethodnog rezima?  

- _ -DOS nema uvid u brojne oblasti drustva,npr.porodica i ne preduzima mere popravke  

- DOS ne pokazuje interes za zrtve i stradalnike prethodnog rezima, a to je vecina gradjana, 

ne stiti ih ni dan danas, cime cini 

katastrofalnu gresku, zbog koje moze izgubiti poverenje masa  

- -najuspesniji biznismeni su i dalje bivsi rezimski ljudi  

- -nova vlast posrce na glavnom ispitu, to je stanje zdravlja nacije koje je blisko katastrofi, o 

tome se cuti, ne znaju se uzroci, 

ne preduzimaju se mere. To je ne samo nacionalna katastrofa nego i nacionalna sramota broj 

1.  

--jos nije naciji saopsteno sta se desilo sa zaplenjenom deviznom stednjom, ko je uzeo, gde je 

sada, sto se ne vraca  

-nacija ocenjuje da drzava jos nije preduzela energicne mera da se oduzete devize vrate  

-nacija smatra da se DOS nekoga i necega plasi kada se radi o deviznoj stednji  

-mere u oblasti devizne stednje nisu dovoljno radikalne i brze  

-plate, penzije,i socijalna davanja su jos uvek mali za prezivljavanje  

-nazalost mere za animaciju ekonomije su nedovoljne, spore, neefikasne  

-preduzeca su i dalje u mrtvilu  

-nacija ocenjuje da su mere u privatizaciji nedovoljne i da imaju za cilj da stite interese 

mocnih klika i klanova,  

- nacija ostaje bez potrebnih lekova  

-DOS nije zaustavio trend nasilja, ubistava, provala, ranjavanja, kradja, pljacki, pretnji i 

ucena, narod zbog toga gubi 

poverenje  u DOS, a oni koji to cine i rade da obore ugled DODS-a u narodu  

-i dalje su mnogi gradjani zrtve ataka i nasilja kriminalaca i gangova, ima i dalje progona i 

bezakonja, DOS na to ne obraca  
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paznju, ne registruje, ne shvaat o cemu se tu radi, da je to vrlo opasna stvar  koja moze dovesti 

do potpunog gubitka poverenja 

gradjana u DOS i izbornog poraza  

-DOS ne prepoznaje lukavu strategiju pocinioca koji sire bezakonja da bi tako blaimirali 

DOS, da pobede na sledecim 

izborima  

-politika poreza i taksi DOS-a koja ima za cilj i da popuni drzavne kase i da se predje na 

ekonomska merila, je veliko 

opterecenja za narod i ekonomiju, i izazivaju veliko nezadovoljtsvo i vode jos vecoj bedi 

vecine  

-porast cena, opada kupovna moc  

-jos nisu preduzete prave mere da se vrati sve ono sto je oduzeto od 1945 godine do danas  

-novi Zakon o zaposljavanju ima i mana,onemogucava nadoknadu u slucaju nezaposlenosti 

,daje prevelika ovlascenja 

direktorima  

-DOs ne analizira brojne strajkove, njihove uzroke, i ne preduzima mere da to razresi  

-DOS treba da izda novo radno zakonodavstvo  

-DOS ne preduzima prava mere u preduzecima, sto se tice rukovodecih kadrova, 

menadzmenta, organizacije, 

kapitala,privatizacija, ucesca dijaspore  

-dijaspora nije ukljucena jos i nikako u ekonomski preporod, i DOS ovde treba da vidi 

sustinsku unutrasnju rezervu koju 

treba  da aktivira i da tako naciju ekonomski preporodi  

-DOS nije preduzeo prave mere da sredi stanje u sindikalnim organizacijama  

-DOS nije preduzeo mere da sanira stanje u oblasti zastite ljudskih prava koja se i dalje krse, 

nisu obesteceni, rehabilitovani niti 

krivcu privedeni pravdi  

-uvid u dosijee je velika prevara,  

-sistem zalbi na krsenja ljudskih prava je isti  

-Pokret za zastitu ljudskih prava sa ogromnim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti je iskljucen 

iz ove oblasti  

-DOS ne daje prostorije nasoj organizaciji i ne ukljucuje nas u rad  

-DOS ne shvata dovoljno da se Slobodan Milosevic zloupotrebljava da se ohrabruju mafije i 

kriminalci( jer eto njihov sef je i 

dalje mocan),  

-DOS dozvoljava zloupotrebe u vezi Haskog suda, doneti zakon  

-stanje u sudstvu je nepromenjeno  

 -DOS se blamira sto dozvoljava da se skupstinska govornica i dalje, kao u vreme S.M 

zloupotrebljava za sterilne rasprave i 

time se gubi ugled u narodu  

- =-DOS ne razume sustinu, a to su ljudska prava, i to ce biti za DOS sudbonosno, jer 

neformalni centri moci i dalje iniciraju 

masovne zloupotrebe, a narod misli da ti cini DOS, i tako DOS-a obaraju ugled, da izgubi na 

sledecim izborima da dovedu 

asocijalne( SPS, JUL, SRS) pomocu kojih mogu ostvariti dalji projekat rusenja.  

- -DOS ne uvidja da postoje snage , ne samou  zemlji nego pre svega van nje, koje sve cine da 

ojacaju SPs i da ga vrate na 

vlast, da tako nastave destabilizaciju.  

- -nama i mnogima drugima cine i dalje teskoce u upotrebi telefona i interneta, gradjanima 

ulaze u stanove  
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- medija se jos nosu dovoljno liberalizovala, njima jos uvek vladaju klanovi i klike povezani 

sa politickim strankama i  

organizacijama, bogatasima, mafijama i neformalnim centrima moci, postoje i dalje tabu teme 

i licnosti kojima je zabranjeno da 

se pojavljuju, ljudska prava su i dalje tabu tema o cemu se ne sme govoriti, Pokret za zastitu 

ljudskih prava je onemogucen da 

nastupa na medijima, kao u vreme S.Milosevica i J.B.Tita, nije doslo do smene kadrova  

- -T.Krsmanovic je izlozen pretnji smrcu, medija odbijaju njemu pravo da o tome obavesti 

javnost.  

- -DOS naseda naivno na mamac etnickih i verskih obracuna i ne sprecava ih, jer je to delo 

neprijatelja DOS i nacije koiji tako 

zele da nastave satanizaciju nase nacije  

- -DOS nije predvideo izgrede prema homoseksualcima, navijacima i etnickim i verskim 

manjinama.  

- -nije zaustavljen trend ubistava i nasilja  

 -DOS jos nije ozdravio od decijih bolesti i dalje ne ume dovoljno da saradjuje medjusobno  

- -nisu otkrivene ubice I.Stambolica  

- -slucaj V.Obradovivca pokazuje da u DOS-u postoje snage koje zele da blokiraju energicnu 

borbu protiv kriminala  

- -DOS je mnoge iskljucio, ukljucujuci i nas Pokret  

- -DOS pokazuje nesposobnost empatije( sposobnost stavljanja na tudje mesto), ne shvata da 

vecina gradjana nije dozivela 

promene, da je slicno ili isto kao i ranije, da gladuje, da je u bedi, da je obespravljen  ili 

proganjan, da se oseca ugrozen i bez  

zastite, a u isto vreme dosovci se pojavljuju na TV i u medijima sretni i zadovoljni, ne 

razumeju vecinu. DOS ne moze svoje  

udobne pozicije da generalizuje i pred stavlja kao vidjenja vecine, jer to nije tacno, DOS treba 

da se spusti na nivo vecine, i da 

govori onako kako je njima, zato ukoliko DOS ovo ne shvati ce izgubiti ugled.  

- -Reforma obrazovanja treba da ukljuci daleko veci krug strucnjaka  

- -skolstvo je i dalje u krizi  

- -DOS jos nije shvatio stanje u zdravstvu i sa zdravljem vecine gradjana, da je to vrsta 

nacionalne katatstrofe, nije preduzeo 

prava mere da stanje popravi  

- -DOS ne shvata uzroke stanja u zdravstvu.  

- -DOS dozvoljava manipulaciju sa sportom i sportistima, (samo 5 % je zdravo), nama trebaju 

razvoj, bogatstvo, zdravlje.  

-DOS je gluv na primedbe koje su cesto dobronamerne, pokazuje vrstu uspavanosti i sporosti 

u reagovanju na kritike javnosti, 

kao i na znakove da gubi ugled u javnosti, ne prati postupke sadasnje opozicije, koja ne drema  

-nije preduzeo mere da popravi energicnije stanje u privredi, koje je katastrofalno, ne radi se, 

stetocinari se,  

proizvodni kapaciteti su neiskorisceni i zastareli, absentizmi, nerad -nije preduzemo mere da 

spase naciju, zdravlje, vitalnost, 

duse mladih  

-nije pokrenuo preporod i moralno ozdravljenje nacije  

-ne objasnjava potrebu uvodjenja veronauke  

-nije zaveo u medijima novi nacin komuniciranja, propagiranje moralnog preporoda  

-nije poceo da iskorenjava sund, kic, pornografiju, nije preduzeo mere da spase izvorne 

narodne melodije od utucaja 
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orijentalnog melosa .Gde su etno-muzikolozi, etnolozi?  

-nije preduzeo energicne mere  oslobadjanja od balasta prethodnog komunizma  

 

 -DOS nije preduzeo mere da zastiti zrtve nastavljenog sudskog bezakonja, npr. isterani 

novinari RTS, Stamparija GLAS, nas  

Pokret, i mnogi drugi.  

-DOS nije sprecio kriminalce koji napadaju i dalje  

-DOS je suvise popustljiv prema svima onima u Galenici koji krse zakon i stvaraju konflikte i 

nerad, dok nacija ostaje bez 

potrebnih lekova  

-nacija ocenjuje da DOS jos nije preduzeo mera da da prava dijaspori, ona je i dalje iskljucena 

iz prava glasa( mora da dodje 

da glasa u zemlji), iz privatizacija, itd.  

- rezervu koju treba da aktivira i da tako naciju ekonomski preporodi  

-  

   

   

 

 

 

I.Pravo na privatnu svojinu. 

 

 

 

II.Pravo na privatnu svojinu. 

 

 

 

1..Devizna stednja . 

 

2.Penzije 

 

 

 

3.Privatizacije i koncesije. 

 

 

4..Kradje i provale 

 

. 

 

 5.Takse, porezi ,kazne 

 

  

 6.Inflacija. 

 

 

7.Vracanje konfiskovane imovine i oduzete zemlje. 
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8.Drugo 

 

 

 

III.PRAVA IZ RADNOG ODNOSA. 

 

 

IV .Pravican sudski postupak-Onemogucavanje pravicnog sudskog postupka . 11.11.2002. 

 

V.Porodica, prepiska, privatnost. 

 

VI.Samovoljno pritvaranje. 

 

 

 

VII. .Sloboda govora i stampe 

 

VIII.Primena nedozvoljene sile i povreda humanitarnog prava u internim konfliktima. 

 

 

IX.Sloboda mirnog okupljanja i udruzivanja 

 

X.Ubistva i nestajanja 

 

XI. VERSKE SLOBODe 

 

 

XII.Pravo gradjana da promene vladu. 

 

XIII.Diskriminacija zasnovana na polu, naciji ,veri, drustveno-politickom polozaju, 

 

 

XIV.Sloboda kretanja u zemlji i inostranstvu, emigracija i       repatrijacija, izgon 

 

 

XV.Izbeglice 

 

 

,XVI Kosovo 

 

XVII Odnosi u federaciji. 

 

 

XVIII-Ekonomija 

 

XIX-Vojska Jugoslavije 

 

 

 

XX.Tortura i drugi svirepi necovecni postupci 
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XXI .Obrazovanje 

 

 

XXII. Zdravlje i medicina. 

 

 

XXIII. Bivse republike SFRJ 

 

XXIV.Porodica 

 

 

XXV.Dijaspora 

 

 

XXVI.Regije Srbije i Crne Gore 

 

XXVII.Izbori 

 

 

XXVIII. Stav Vlade prema organizacijama koje se bave zastitom ljudskih prava. 

 

XXIX Sport 

 

 

XXX.Medjunarodni polozaj zemlje 

 

XXXI.Zakljucak. 

 

 

-31 децембар 2002.године. Дочек Нове 2003.године. 

 

Нову годину већ дуги низ година дочекујем у стану. То је за мене ноћ као и све друге. 

Немам обичај да са Милицом дочекам Нову годину. 
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-2003.година. 

 

2003-Преминуо Тико Ковачевић. 

 

Тико је из Узовнице, ожењен је рођаком Мицом, девојачко Крсмановић ( томови 1-4). 

Породица живи у Београду, имају сина професора, и ћерку лекарку у Лозници.  

 

Тику сам последњих година неколико пута сусретао на Ади Циганлији, и он воли да се 

тамо шета.  

 

Сваки наш сусрет би се претварао у малу радост. Људи из завичаја чувају неокрњени 

оптимизам.  Они су дошли у Београд, постали би Београђани, који се ничим не 

разликују од осталих. Али, када би се састајали повремено у кафанама, или неким 

другим поводима, постајали би неки други, срдачни и искрени, као рођена браћа, 

грлили би се и љубили. И, сневали би они иако су физички у Београду, у мислима би се 

селили у своје засеоке, на цветне мирисне ливаде, на окомите сенокосе  обрасле 

купињацима изнад валовите Дрине. Ено тамо на коси  што дрема и на од Бога 

заборављеном ћувику, испод оног грма, ено споменика оца и мајке, сјакте се уклесана 

имена и фотографије, а горе високо, у крошњи високе јеле, призивају шумско 

спокојство распеване  грлице.  

 

Иако многи од њих знају добро, да се никад неће за стално вратити у родни крај, они се 

надају да ће се то једног дана ипак десити. Како, да их неко запита, не би умели да 

одговоре?. Али једно је поуздано, већина од њих се нада, да ће, ако ништа друго, тамо 

наћи свој мир, вечити починак  на неком ћувику, где цврче цврчци, и поју грлице, 

одакле пуца поглед, где нема намерника, али да ће барем понеки од тих ходочасника, 

уморан сести на камену клупицу испред  споменика, и прочитати натпис  и животну 

поруку сахрањеног.  

 

Они тако умишљају?  

 

А да ли се они сами у пролазу по тим брдима, барем понекад зауставе пред разасутим 

крстовима и понеким забитим спомеником, да су удубе у натписе, ко је ту у земљи, шта 

је поручио?  

 

Не, такви су ретки, журе се негде, немају времена. А мисле да ће неки други, када буду 

у нека далека времена пролазили поред њихових гробова, стати сузних очију, сести 

уморни на клупицу, и сетити се покојника?  

 

Све више гробова, а све мање кућа и плача мале деце. Опустели брдски засеоци. Раније 

су сахрањивали у гробљима, сада то чине поред куће, или у суседству, на  омиљеном 

месту покојника. 

 

Знају они, да намернике неће занимати њихова гробља. Али упркос тога уживају да 

живе у слаткој омами самообмањивања.    

 

-Јануар 2003.године. 

 

Настављам на раду са месечним и годишњим извештајима о људским правима.  
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Трудио сам се да одржим контакте са ранијим сарадницима. Један од њих је Душан 

Грујић. Заједно смо се борили за повраћај заплењене девизне штедње. Једно време је 

било међу нама неспоразума, чак и отимања око мегафона на протестним скуповима 

девизних штедиша испред Народне банке.  

 

Миља Обрадовић је борбена, она је бескомпромисан борац, мада су ми њена мишљења 

о стварању завичајне Рашке државе у оквиру државе Србије нереална и страна.  

 

Светло смеђа и повисока Светлана Петровић је незапослени психолог, живи са мајком 

која се упорно жали на шиканирања обесног и моћног комшије. Нина Дрндарски 

долази повремено на наше састанке, као и раније. 

 

Нада Црња, правница запослена у Синдикату Независност у Нушићевој улици број 4, 

кооперативна је и помаже ми у писању поднесака судовима. Она је заједно са мном, и 

др. Томиславом Јовићевићем, колегом из Галенике, порадила на испуњењу обећања 

Галенике, да пензионерима буде исплаћивано доживотно 100 марака месечно.  

 

Вук Вујачић станује у Француској улици, он се дружи са дисидентима, покреће 

занимљиве теме, али имам утисак да није мотивисан да ствари истера до краја. Плава 

шармантна Боба Јањетовић, је политички активна, познаје широк круг опозиционих 

политичара.  

 

Док смо се шетали у Миљаковачкој шуми, Деса Митановска ме је једанпут упознала са 

њеном другарицом Љиљом Ненадов, Љиља станује у суседству са мајком и сином 

Ненадом. 

 

Никола Јанић живи у Шведској, где предводи неколико српских организација из 

дијаспоре, углавном лоцираних у Скандинавији и Немачкој. Упознали смо се на 

недавном Скупу Дијаспоре у Будмпешти. Срели смо се потом у Хотелу Москва, где он 

обично одседа када дође у Београд. Он је Београђанин, али је пореклом из Космајског  

краја. 

 

Када је сазнао да припремам да објавим књигу Космај, Ко смо ми Космајци, понудио 

ми се да је делимично спонзорише. Пошто би он обично за време повремених боравака 

у Београду изнајмљивао кола у Рента кару, отишли смо колима у Младеновац, у његов 

завичај, где се он срео са земљацима, и којом приликом је интервјуисан на локалним 

медијима. 

 

  
Никола Јанић. 
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Друг из студентских дана, Дујо Недић, адвокат ( томови 2-4), станује у улици што иде 

паралелно са улицом Интернационалних бригада, сретао бих га у пролазу када бих 

одлазио у посету Милки Тадић, сестри Миће Тадића ( томови 2-4).  

 

 
Радослав, Дујо, Недић. 

 

Бивши председник Србије, Милан Милутиновић, добровољно се предао Хашком 

трибуналу, где је оптужен за ратне злочине на Косову и Метохији током 1999. године. 

 

Милан Милутиовић. 

Српски премијер Зоран Ђинђић је врло динамичан и енергичан, ипак, изненадило ме је,  

када је поручио: Ко жели да буде моралан, нека иде у свештенике. Покренуо је недавно 

иницијативу да се започне  расправа о Косову  `` `` с ` обзиром да нам време не иде на 

руку``. 

 

 

-20 јануар 2003.године. Слава Свети Јован. 

 

Свети Јован је Крсна слава моје породице. Милица је атеиста. Ипак отишла је са мном у 

Саборну цркву. Успут јој показах стан на спрат у коме је у давним годинама становао 

једно време мој најбољи друг Влада Милићевић. `` Знам тај стан, и Владу, његовог 

брата Цалета, и мајку тетка Вуку, Владина полусестра Нада Потребић је ишла са мном 

у ову школу``, показа Милица руком на школу.  

 

 

-23јануар 2003.године.     KONFERENCIJA  ZA STAMPU 

 

koja ce se odrzati u cetvrtak 23 januara 2003 godine, u 12 casova  u prostorijama  YUBIN, 

Medjunarodni kulturni centar ,Terazije 26, (izmedju Hotela Moskva i restorana Atina) ,zgrada 

u dvoristu. 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
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sa TEMOM: -IZVESTAJ  O  STANJU  LJUDSKIH  PRAVA U JUGOSLAVIJI           U  

2002 godini 

 
Govore: -Tomislav Krsmanovic-Pokret za zastitu  ljudskih prava 

- dr. Zika Vukovic-Sindikat Nuklearnog instituta Vinca 

- dr.Mihajlo Dragic, Stranka deviznih stedisa 

- dr.Jovan Marjanovic, profesor Fakulteta politickih nauka 

- dr.MIlan Mladenovic, Konzervativna stranka 

- dr.Misa Djuric, Nezavisni sindikat penzionera Nezavisnost 

- dr.Ljuba  Protic, profesor univerziteta 

- Miroslav Nikolic,  Evropsko udruzenje studenata prava 

- Radovan Teodorovic, ASNS Sindikat Solidarnost, Azotara  

- Prijezda Popovic, advokat 

- Dusanka Bojicic, Drustvo za negovanje lepog ponasanja  

                -Buda Pavlovic"Orasac" 

- Aca Spasic, Udruzenje Ravnogoraca 

              -mr.Miroslav Kostic- novinar Radio Beograda i romansijer 

- Jelisaveta Stojanovic, Udruzenje vlasnika stanova u privatnom vlasnistvu 

- Ranko Milovanovic, Stranka ekonomije 

- predstavnici Helsinskog odbora Srbije  Fonda za humanitarno pravo 

 Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

-24 јануар 2003.године. IZVESTAJ SA Konferencije za stampu. 
 
Tomislav Krsmanovic je predocio da je u 2002 godini doslo do znacajnih poboljsanja u 

pojedinim oblastima i da vlada ulaze velike i iskrene napore da unapredi demokratiju i ljudska 

prava, ali da uprkos toga nije doslo do prekida sa ranijim praksama, da nema diskontinuiteta, 

da sudstvo jos ne funkcionise kako treba, da gradjani nisu oslobodjeni straha, da im jos nisu  

garantovana u dovoljnoj meri imovinska sigurnost  i licna bezbednost, da nisu priguseni 

kriminalci i mafije, da dekadentne pojave uzimaju i dalje maha, da ima sverca i korupcije, 

zloupotreba. Istakao je da ljudska prava jos nisu shvacena kako treba, da su drzana u zapecku 

i dalje kao neka vrsta tabu teme,  da postoje vrlo znacajni resursi, kadrovi i organizacije, koje 

se bave ljudskim pravima, ali da nisu dovoljno efikasni zbog razlicitih vidjenja, i nesloge.  

Oni koji nastavljaju da krse ljudska prava su faktor destabilizacije i instrumentalizovani su da 

sprecavaju oporavak. Dok se ne resi pitanje postovanja ljudskih prava nema napretka i 

promena na bolje. Napomenuo je da su gradjani razaocarani starom i novom vlascu jer nova 

vlast nije dovela do ocekivanih promena, isto je kao i ranije u mnogim oblastima. Nacija je 

uprla oci u postene i neokaljane koji ce brzo preci sa reci na dela i nece se medjusobno 

svadjati i gubiti vreme u sporednim akcijama nego ce pravo udariti u sustinu problema-doneti 

slobodu i hleb. Pokret za zastitu ljudskih prava je i dalje zrtva diskriminiacije i represije i 

nadlezni drzavni organi u tome nazalost ucestvuju ili ohrabruju pocinioce.2002 godina je bila 

godina sukoba Starog i Novog, losih procena, tenzija, i da je sustina da se podeljena nacija 

slozi i pomiri. 
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dr.Misa  Djuric je objasnio da je prosecna penzija u decembru 2002 godine bila za deset posto 

niza od  one u istom mesecu prethodne godine, da su penzije redovne sto je poen za Vladu, ali 

da ce 2003 godina biti jos teza za penzionere i da ce mnogi  prevremeno umreti. 

 

dr.Mihajo  Dragic je upoznao da su preduzete mere da se pocne vracati oduzeta devizna 

stednja ali da to nisu prave mere i da Vlada treba da pronadje pravo resenje i da ne odlaze do 

2014 godine. 

 

MIlan Zivkovic je govorio o zloupotrebama u Arandjelovcu u koje su upleteni pojedini visoki 

zvanicnici. 

 

ing. Ranko Milovanocvic je istako da je ekonomija nasa velika sansa i da imamo velika 

komparativna preimucstva nad pojedinim  bogatim zemljama i da treba da umemo da ih 

iskoristimo. 

 

Tomislav Krsmanovic je pozvat od strane vise radio i TV stanica i listova da u sledecoj 

nedelji  nastupa i govori o ljudskim pravimа. 

 

27 јануара  Skupština Srbije usvojila predlog Ustavne povelje Drţavne zajednice Srbija i 

Crna Gora i Zakon o njenom sprovoĊenju. Na ovoj sednici, tadašnji srpski premijer, Zoran 

ĐinĊić, odrţao jedan od svojih ĉuvenih govora kada je poslanicima DSS-a rekao: „Ako ste 

umorni, idite pa spavajte bre!―. 

 

- Фебруар 2003.године. 

 

1 фебруара Спејс шатл Колумбија распао се изнад Тексаса и у несрећи је погинуло свих 

7 астронаута. 

 

-3 јануар 2003.године. Са Милицом у Врднику. 

 

Милица је велики познавалац занимљивих туристичких дестинација и потенцијалних 

излета. Распитала је са како да стигнемо до Врдника. Отишли смо аутобусом до Руме., 

а одатле таксијем. 

 

Врдник је сликовито место на оброинцима Фрушке горе. Нас занимају две ствари: 

шетње, и купање у природно топлој води. 

 

4. фебруара је  свечано проглашена Државна Заједница Србија и Црна Гора. 

 

Славица Спасић је новинарка запослена у Привредној комори Србије. Има обичај да 

прође београдском штрафтом, пролазници би је препознавали по њеној бујној 

црвенкастој коси, истинској гривни на глави привлачне елегантне жене, која се шета 

показујући свој високи витки стас. Славица је чланица УКС-Удружења књижевника 

Србије, поклонила ми је неколико њених књига. Међу њима сам запазио и роман о 

породици моје школске другарице Марине Кашанин. Сазнао сам да је написала и роман 

о мом драгом пријатељу др. Жарку Гавриловићу ( томови 2-4), протојереју и 

председнику СрпскеСветоСавске Странке.  

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/27._1.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srbija_i_Crna_Gora
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srbija_i_Crna_Gora
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srbija_i_Crna_Gora
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%98%D1%81_%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Славица познаје мога друга из студентских дана, каснијег саборца Жарка Арсића ( 

томови 2-4), и помињаног Вељка Вукотића.( том 4).  

 

`` Имао си изузетно занимљив живот, уколико се слажеш, дај ми документацију и 

податке, желим да то све опишем и напишем занимљив роман, твој живот чека свог 

романописца``, била је њена жеља.  

 

 

-4 фебруар 2003.године.  Премијер Зоран Ђинђић, повредио ногу играјући фудбал 

на Копаонику. 

Када се ради о једном тако значајном државнику, оваква лична неприлика по правилу 

изазива снажну знатижељу јавности, скоро да је то била мала сензација. Они склони 

свакојаким песмистичким нагађима, су коментарисали, неки су у томе видели предзнак 

нечије немилости према њему?  

  

 Зоран Ђинђиђ са штаком.  
 

20 februara se desio  pozar u nocnom klubu za vreme koncerta rock-grupe Great 
White u West Warwicku u ameriĉkoj drţavi Rhode Island, a u kome je smrtno stradalo 

100 ljudi.  

 

 

11 februar 2003. godine. -POKRET  ZA  ZASTITU  LJUDSKIH  PRAVA- u Beogradu.  

11.2.2003 godine 

Tel/faks=3911829; e-mail=Pokret@EUnet.yu 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

Isil, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Isil, Usa-www.isil.org.yu 

 

Drasku Petrovicu, direktoru Telekoma-Srbija 

dr.Dragoru Hiberu, predsedniku Upravnog odbora Telekoma 

Liderima politickih stranaka, sindikata i organizacija za zastitu 

ljudskih prava 

Medijima 

http://sh.wikipedia.org/wiki/4._2.
http://sh.wikipedia.org/wiki/20._2.
http://sh.wikipedia.org/wiki/20._2.
http://sh.wikipedia.org/wiki/20._2.
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_White&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_White&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_White&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=West_Warwick&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
mailto:e-mail=Pokret@EUnet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Aleksandra Pesic-Krsmanovic-zrtva razbojnicke pljacke Telekoma. 
 

Dobro je poznato da je za vreme svoje   vladavine Slobodan  Milosevic  pljackao masovno 

gradjane Srbije   isporucujuci  im netacne i  enormno uvecane  racune za telefonske usluge. 

Nazalost ta se praksa nastavila do danasnjih dana. Ne radi se o pojedincima ili onima koji se 

neopravdano zale, nego o vrlo znacajnom postotku gradjana,  medju njima su i pojedini  

politicari, sindikalni aktivisti, profesori univerziteta, istaknuti intelektualci. Dakle  osobe  cije 

se zalbe ne mogu olako uzimati u obzir. 

 

Jedna od zrtava Telekoma u poslednje vreme je i Aleksandra Pesic-Krsmanovic(1946 ), 

ekonomista u penziji, clan Saveta  nase organizacije, i poznati borac za ljudska prava, stanuje 

sa sinom na adresi Pohorska 9, Novi Beograd , telefon se vodi na ime vlasnika stana Borivoja  

Lugonjica..675904 . Njoj je krajem 2001 i pocetkom 2002 godine u vise navrata bio isporucen 

astronomski visok  racun za telefon koji je netacan, jer ona i njen sin te impulse  uopste nisu  

pocinili.  

 

Evo cinjenica: ona je imala telefonske racune obicno do hiljadu ili malo vise dinara.Najednom 

su poceli naglo da stizu astronomski uvecani racuni:novembar 2001 godine-9.316 dinara; 

decembar 2001-22.912,99 dinara;februar 2002 godine-3.458,34 dinara. Ona je se zalila i 

dobila odgovore: 

-Telekom Srbija,TD za privatne korisnike"Beograd"Filijala"Beograd"2 V.Carapica 13/5, broj-

05-788/2002 od 30.1.2002 godine-upucena je da se brine o instalacijama Skupstina stanara 

zgrade 

-Telekom Srbije Filijala"Beograd" 2 Kor.servis, Broj-66504, od 12.2.2002 godine, njena 

zalba je odbijena 

-ista ustanova resenjem od 12.2.2002 godine broj 66504 obavestava da je direktor odbio 

Zalbu 

-slicne odgovore je dobila i resenjima iste ustanove od:11.3.2002 g,;4.4.2002 

godine;12.4.2002 godine. Njoj je bio jedno vreme telefon iskljucen i bilo  joj je preceno 

ukidanjem telefonske linije. 

 

Posle nasih intervencija i datih argumenata Aleksandra je bila ostavljena na miru skoro 

godиnu dana, da bi poslednjih dana Telekom se ponovo okomio na nju, IV Opstinski sud je 

doneo presudu da plati 30.000, 00 dinara u roku od petnaest dana, u suprotnom bice izvrsena 

prinudna naplata. Navodi se da su sa njenog telefona obavljani razgovori sa Australijom, 

Kanadom, itd, sto je smesno. Ona je penzioner sa penzijom od oko 125 eura mesecno i 

izdrzava i svoga sina. Povrh svega ona je u tri navrata pre nekoliko godina bila opljackana od 

kriminalaca koji su joj odneli predmete vredne oko 10.000 DEM, zatim je opljackana od 

Steve Miljusa koji joj je uzeo oko 8.000 DEM( i koji je to ucinio mnogim gradjanima),  i jos 

nije vratio jer ga stiti IV Opstinski sud, a on njoj preti smrcu. Taj isti sud sada njoj nalaze da 

plati nepocinjeni racun i kamate . Aleksandri je narezano da plati takodje 300.000 neki 

izmisljeni  nepostojeci porez.Aleksandra je celni aktivista nase organizacije i bila je zrtva 

progona ranije, siromasna i loseg zdravlja, na delu je naruceni politicki obracun. Ovako cineci 

Telekom ugrozava egzistenciju Aleksandre i njenog sina, i njeno zdravlje jer sprovodi nad 

njima opsadu i teror, oni zive u strahu od telefonskih netacnih racuna, i pretnji 

isjkljuicivanjem telefona i ukidanjem telefonske linije, da ce im stvari biti popisane. 

 

Upozoravamo da je se prethodnih godina vecina gradjana Srbije zalila na preuvelicane racune 

za telefon. Mnogi se i danas zale na pljacku koju nad njma sprovodi Telekom. Mi smo 
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sproveli anketu a ako bude trebalo pokrenucemo peticiju .U prilogu nase saopstenje o tome.i 

rezultati anketiranja. Na delu je instrumentalizacija Telekoma od strane kriminalaca da tako 

cineci sprovodi dalju destabilizaciju zemlje. 

 

 Zahtevamo  od Vas da ODMAH preduzmete mere da se ustanovi cinjenicno stanje , postupi 

na bazi cinjenica i zakonitosti, da joj se isporuci realan racun za telefon, da bude ukinuto  

resenje IV Opstinskog suda, i da u buduce dobija tacne racune za telefon. U suprotnom mi 

cemo preduzeti mere koje nam stoje na raspolaganju 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik. 

 

 

 

 

-- 11 februar 2003.goine. POKRET  ZA  ZASTITU  LJUDSKIH  PRAVA-        u Beogradu.  

11.2.2003 godine 

Tel/faks=3911829; e-mail=Pokret@EUnet.yu 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

Isil, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Isil, Usa-www.isil.org.yu 

 

dr.Zoran Djinjdjic, predsednik Vlade 

dr.Vladan Batic, ministar pravde 

Andrej Bednarek, ministar telekomunikacija 

Medija 

 

TELEKOM -SRBIJA  NASTAVLJA DA PLJACKA  GRADJANE  SRBIJE 

 

Mi smo obavili telefonsku anketu sa 100 gradjana koje poznajemo po metodi "svi redom bez 

izuzetka"da bi se osigurala izvesna reprezentativnost i metodicnost ispitivanja. U prilogu 

lista imena i adresa  ispitanika. Od njih 100 ispitanih, 37 su  izjavili da im se isporucuju 

povremeno ili cesto nerelano zaracunati racuni za telefon, 25 su kazali da to nije slucaj, a 38 

su odbili da daju odgovor. Mnogi su kazali da se i njihovi srodnici ili poznanici zale na 

slicne zloupotrebe Telekoma. Iako je uzorak mali, uzimajuci u obzir da slicno misli ogroman 

broj gradjana, ocigledno je da se radi o postojanju masovnih zloupotreba.od strane Telekoma. 

 

Uznemireni  i preplaseni gradjani koji nemaju dovoljno za prezivljavanje , zasipaju saltere 

Telekoma Srbija reklamacijama.Ali to nista ne vredi .Gradjanin moze traziti proveru 

obavljenih razgovora, ali nije onako kako on kaze, nego kako mu saopste  sluzbenici   

Telekoma. Moze se zaliti visoj instanci, medjunarodnim   organizacijama,sudovima, ali   

nema  zastite  od pljacke. 

 

Medija ,politicke  stranke i organizacije za  zastitu  ljudskih  prava, su u nekoliko navrata 

upozorili  da  Telekom potkrada gradjane Srbije,ali nije doslo do ispravke .Naprotiv,stanje se 

ne poboljsava  i zbog   toga    sto  reakcije javnosti nisu bile dovoljno osudjujuce i 

energicne. 

 

Vecina gradjana plati preuvelicane racune iz straha od kamata,i  da linija ne bude ukinuta, 

mailto:e-mail=Pokret@EUnet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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zaduzujuci se i gladjujuci.Ima i> onih  kojima se gomilaju kamate, kojima ukidaju linije,a cije  

ukinute linije onda snalazljivi telekomci prodaju ispod ruke > za visoke devizne 

iznose.Razvija se istinska trgovina ukinutim i otetim linijama od gradjana. 

 

Telekom-Srbija  i ovoga puta  drsko pjlacka celnike i aktiviste Pokreta za zastitu ljudskih 

prava. i njihove srodnike. 

 

Objavljujemo rat lopovima iz Telekoma. 

 

O cemu se ovde zapravo radi? Da li je u pitanju tehnicka greska Telekoma? Ili da neko iz 

Telekoma krade tudje impulse? Ili to cine sa mobilnih telefona? Ili to cini vlast koja sve 

moze? Ili je to delo kriminalaca koji kontrolisu telefonske sanducice po zgradama? Ili to cine 

razvlasceni da se svete pojedincima"neprijateljima"? Ili to cine da blamiraju DOS? Ovde ima 

svega od ovoga. 

 

Nas narod je krajnje obespomocen. Njega otvoreno kradu i pljackaju, on nema snage da se 

brani. On se cak i ne brani, nego najcesce cuti. O tome  treba   da progovore na  dovoljno 

energican nacin politicke stranke i organizacije za  zastitu   ljudskih prava svi mi. Zasto 

dozvoljavamo lopovima da nas kradu, da nam ukidaju telefonske linije i da ih prodaju da se 

bogate na nas racun.? 

 

Na delu je i sabotaza nacije i blokiranje stabilizacije iza cega stoje nasi neprijatelji koji 

ovde zloupotrebljavaju ostrascene politicke neznalice i diletante. 

 

Najostrije osudjujemo nadlezne iz Telekom-Srbija i optuzujemo ih da javno da pljackaju i 

slabe narod Srbije. Optuzujemo strane partnere Telekoma-Srbija iz Italije Grcke i Francuske 

koji su o ovome obavesteni i nisu reagovali. Optuzujemo vladu sto ne zastiti gradjane. 

зa Pokret za zastitu ljudskih prava Blazo Popovic, clan saveta 

 

PRILOG:lISTA IMENA 

 

Rekli su da su potkradani: Borivoje Lugonjic( Aleksandra Pesic) Pohorska 9, Novi Beograd; 

Slobodan Petrovic, Jablanicka 182, Beograd; dr.Milan Mladenovic, Jakuba Kuburovica 

3Zemun;Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, Beograd; dr.Branislav Pavlovic, Majke 

Jevrosime50; Blazo Popovic, Bulervar Arsenija Carnojevica 49; Vasiljevic Vesna, Miladina 

Popovica 30,Novi Beograd; Malezic Ljubisav, Omladinskih brigada 47, Novi Beograd; 

Miladin Salovic, JurijaGagarina 75, Novi Beograd; dr.Jovan Marjanovic, S.Vuksanovica 70, 

Beograd; Tereza Nedin,Bulevar revolucije 193 C; Mila Pavlovic, Lj,Vuckovica 11/2; Emilija 

Vucicevic, D.Koturovica 27,Beograd; Mihajlo Markovic, Lepe Stamenkovic 67; dr.JOvan 

Gucic, Avde Karabegovica 2, Beograd;dr.Mioljub Nikic, Pristinska 68;Momcilo Oparnica, 

Sarajevska 41, Beograd; Alek Vukadinovic 

Bulevar Arsenija Carnojevica 107; Bodin Vukadinovic, Palmira Toljatija 24,Novi Beograd; 

dr.Novica Rasulic, Proleterske solidarnosti 49,Novi Beograd; dr.Zarko G! 

avrilovic,> Maksima Gorkog 37,Beograd; Mile Markovic, Ustanicka 224; Ruza Milic, 

F.Kluza 5, Bgd; Miroljub pericin, Tosin Bunar 31, Zemun; S.Cohadzic, Beogradska 8, Bgd; 

Bojana Kurilic, 16 oktobra 20,Bgd; Ljubica Friscic, Jurija gagarina 166, N.Bgd;  Milostiva 

Calic, dr.N.Miljanica 20, Bgd;Jelena Jokovic, Ustanicka 86,Ngd;, Matilda Medjumurac, 

Dusana Bogdanovica 5; Roza Tomic,L.Stamenkovic  37; M.Duper, Sestara Strajner, 37, 

Zemun; Jasmina Pavlovic, Ljermontova 2;R.Grozdanic, R.Dakica 13; J.Stamenkovic Vere 
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Dimitrijevic 6;Jelica Popadic Berrnarda Rasela 18,Zemun polje; M.Vojvodic 23 jula 135 A, 

Batajnica 

 

Rekli su da nisu potkradani: Misa Kostic, Cingrijina ulica, Beograd;Izabela Nedic 

-Ljermontova; dr.Nina Drndarski, 29 novembra, Beograd; Dragoljub Ignjatovic, Husinjskih 

rudara3, Beograd; Milosav Aleksic, 17 oktobra 80, Beograd; Mladja Dimitrijevic-Beograd; 

daniloKrstajic.S.Stankovica 18/1; Rade Micic, Oml.brigada 51, Novi Beograd; Nadezda 

Petrovic,Panciceva 16; Beograd; Savkovic, Bgd; Milan  Nesic-Resnik; VM, Nole Lekaj, 

Beograd; Jovan Savic, Bgd; M.Garasanin, Bgd; Panta Batic, Zemun; Milica Saracevic, Bgd, 

Vida UIlic, Bgd; Lkeovic; Stojanovic; Filipovic; Radulovic, Vasic Jelisaveta,Mirosavljevic; 

Vlaisavljevic; 

 

Nisu hteli da daju odgovor: 38 ispitanika 

 

 

-12 фебруар 2003.године. Састанак у Ресторану `` Парк`` у Васиној 

улици. 
 

Пошто немамо просторије, састајали би се у Кнез Михајловој, када је лепо време на 

клупама на Калимегдану, у последње време смо уобичајили да се повремено окупимо у 

чувеној кафани `` Парк`` . 

 

Чуо сам од појединих познаника да сматрају да им Телеком на крају месеца повећава 

рачуне за телефон.  

 

Доктор психологије Обрен Цицовић.је запажени борац проив злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе. Он добро познаје стање у здравству: `` За време Тита је било боље, 

ово сада није капитализам, него дивља пљачка и отимачина, све се заверило против 

јадног народа``..  

 

Милан Живковић је дошао из Аранђеловца да буде данас са нама. Овај пензонисани 

машиновођа, који је безброј пута прокрстарио на челу возних композиција 

Југославијом широко и попреко, је још упркос година, робустан и врло борбен. Он се у 

Аранђеловцу даноноћно бори против локалних банди криминалаца. Занимљиво, 

постигао је завидне реузлтате.`` На сваком кораку лопови и пљачкаши, уништише ову 

јадну државу, они ништа не схватају, неко их злупотребљава да руше државу``, он 

одавно заступа мишење да неке силе мрака усмеравају шљам да све краде и пљачка. Да 

тако тихо сруше власт и поредак у Србији.  

 

Др. Бане Павловић, председник Напредне странке је зубар, а то значи и лекар. Чуо сам 

од њега што стално слушам- стање у здравству је аларамнтно:`` Не постоје само мафије 

у привреди, него и у здравству, у здравству се обрћу милијарде``.  

 

Небојша Ђелошевић износи конкретне податке: `` Дође болесник код лекара, овај га 

шаље код колеге приватника на преглед, и тако у круг, да свако на јадном болесном 

човеку заради``.  

 

`` Има много горих ствари``, скоро да подвикну Голуб Бакић:`` могу да установе 

погрешну дијагнозу, ако оцене да несретни пацијент има новца, и годинама га врте у 

круг, док га скроз не опељеше``. 
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Све је то мени одавно познато, али сам задовољан да то све више људи препознаје. Овај 

народ је све до недавно био необавештен, од како су почеле страначке утакмице и 

критички наступи на медијима, много чега се сазнало.  

 

Људи су боље информисани, освешћују се. Народ треба освешћивати. 

 

Са нам је понекад и Аким Ђилас, млађи брат славног Милована Ђиласа.Он је већ 

старији човек, пустио браду, делује запуштено. На улици би пролазници када га спазе 

помислили: гле , скитница. А он је нешто сасвим друго, испод лица са брадом, човека у 

растрзаној одећи, се налази мудар и образован човек, пун животног искуства.  

 

Аким би у топлим летњим данима на плажи на Ади, разапнуо омањи сунцобран, као 

повећи кишобран, и опружио би се на песку. Воли да ужива у сунцу, али када упече, он 

би се подвукао под мали платнени заклон. Радо би поразговарали.  

 

Присутни купачи би се зачудили да је међу њима брат славног Милована Ђиласа.  

 

Докторка  Милица Бутиган, психијатар, је често на плажи на Ади, рече ми да и она 

лично познаје Акима.  

 

Аким је провео свој професионални век као коректор текстова, а то је најдосаднији 

посао на свету. Истинска нечија казна. Једно време је радио као лектор. И мени је 

понекад понешто лекторисао, долазио бих понекад у његов мали стан у Дринчићевој 

улици, код Бајлонове пијаце. 

 

Он живи у заклону , у дубокој сенки славног брата. Питао сам се , да ли је ту било 

љубоморе Акима на славног брата, још више ме је заголицало  да сазнам да ли је 

Милован заиста толико интелектуално био супериорнији од Акима?  Аким ми је нешто 

промрмљао давно, да он и Милован деценијама нису у добрим односима. Зашто, нисам 

могао да схватим. 

 

Аким  се једном умеша у ћаскања доконих купача:`` Украли се ми они из ГСУП-а из 

стана 2.000 марака``.  

 

Изненадих се, јер он нема обичај да јавно говори о политици, он је врло преплашен. 

Неко од присутних га запита:`` Откуд знаш да су баш то узели они из ГСУП-а``?, ``  

 

Имам доказе``, изусти Аким  мирно.`` Новац је био сакривен, нико се не би могао 

досетити где је, лопов није орвао, нити претурао, завукао је руку тачно на место где је 

бико новац, и узео новац, стан ми ја под видео  надзором``. 

 

 Застаде па настави:``Тешко је замислити докле је зло отишло, у мојој згради кад 

њиховим доушницима и сарадницима електричарима и водоинсталатерима у  суседству 

затреба новца, они преко табли струје које контролишу у зградама у суседству покваре 

инсталације. А јадни неупућени станари  не сањају о чему се ради, не знају да су им 

они покварили уређаје, позову их да им поправе , те тако преваранти на њима зарађују 

новац``. 
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``Треба народ просвећивати, још се није опасуљио, у мојој згради и суседству, познајем 

једног који врши дезинфекцију и уништавање буба у становима, тај набави негде бубе, 

стави их у велику теглу, и улази у зграде у суседству, и неопажено угура бубе испод 

врата у станове. А онда када се накоте дође да се понуди да им бубе уништи``., повери 

нам се препланули Југослав. 

 

Настаде тајац. Огласи се разумни и мудри др. Миша Ђурић: `` То је за не поверовати. 

Зар има и тога``?. 

 

 

-2003.година. Борис Прибић ме оптужио да сам издајник, да сам скривио 

бомбардовање Србије. 

 

Постоје они, пре свега у земљи, којима смета наш ангажман у одбрану људских права, 

али они имају своје истомишљенике и ван земље. Они се здушно одавно упиру да свим 

силама, на разне начине, омаловаже наше јавно публиковане податке о прогонима 

грађана. Умеју бити подмукли.  

 

Труде се да нас у земљи представе као `` издајнике своје земље и свога народа`` .  

 

А у свету се упињу да нас прикажу међународнм инстанцама као`` задрте 

националисте, заштитнике Срба``. 

 

Борис Прибић је настањен у Северној Америци, он ме упорно напада на српским 

форумима, клевеће и вређа, износећи ноторне неистине. 

 

У прилогу његов текст на енглеском , објављен на његовом сајту, у коме тврди да сам ја 

издао своју земљу, за љубав моје супруге ( бивше) Јеврејке. 

 

 
SDL Serbian Defense League 

SRBI PATRIOTE, DOCI CE NASIH PET MINUTA  
In 1933 Judea conspired against Germans and now against Serbs 

when one Jew lies all Jews lie -- and all Jews lied about the Serbs 
Jewish conspiracy also indoctrinated the Serbian Orthodox Church 

Boris Pribich complains about service, VONS manager calls police  
Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. has American blood on its hands 

Fross Zelnick Lehrman & Zissu knowingly and willfully makes false claims 
with a specific intent to obstruct the truth while young Americans fight 

and die for Israel.  
Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. lies about trademark again  

Traitor with Serbian blood on his hands meets justice -- March 12, 2002 -- 

Serbian PM Zoran Djindjic, who played the key role in the overthrow of 
President Slobodan Milosevic, was killed by a sniper. Djindjic je u 

decembru 1996 rekao u intervjuu sa Der Spiegel-om: "Ja sam adut kojeg 
Zapad treba da podrzi." Mi znamo ciji je on bio 'adut'.  

Michael Shaskevich je izdajica i lazov cije su ruke ogrezle u srpskoj krvi  
prijavite lazove koji anti-Semitizmom kriju istinu o genocidu nad Srbima  
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-                                                                                                                           

- 2003.година. Наставља се безакоње. Нажалост, као што је приказано у 

приложеним тужбама и документованим прилозима, после завођења 

вишестраначког система у земљи, и после смене Милошевића 2000. 

године, наставила су се угрожавања мојих права. И то управо од стране 

истих оних неразвлашћених појединаца, и кланова у земљи, 

инфилтрираних у безбедоносне и друге ешелоне власти, који су 

злоупотребљавајући настали вакуум и метеж у земљи, поготову након 

санкција и бомбардовања 1999 године, се перманентно залагали  против 

европске опције Србије и демократизације земље. Они и њихови 

истомишљеници, ме оптужују и даље да сам `` циониста `` и ``агент ЦИА``, 

`` Европејац``, `` лудак``, дакле маркирајући ме истим  обележјима као у 

време Тита и Милошевића. Наставили су да ми се из потаје свете и мојим 

сродницима ( чак су шиканирали и дискриминисали мога сина Милана, 

рођеног 1981 године, оптужујући га за време регрутације да је ``страни 

плаћеник``, само зато што је његова мајка јеврејског порекла-уз личну 

напомену да у Србији ннкад ннје било анти семитизма.). 

 

Да бих се спашавао од хајке и неоснованих оптужби да сам `` страни плаћеник``и након 

завођења демократске власти у Србији ( као што је приказано, нада мном је септембра 

1997 године покушано убиство, којом приликом сам био озбиљно повређен), био сам 

принуђен да у јавности и пред судовима ( међу судијама се налазе најжешћи 

противници приступања ЕУ, судство је легло корупције и национализма), иступам са 

израженијом националистичком реториком, или повременом критиком европске 

оријентације Србије. У напред приложеном документу је коминике издат од Serbian 

Defense League од 6.03.2303 године, у коме се каже да сам ја циониста и агент ЦИА 

чије су руке упрљане српском крвљу и да сам издао и продао своју земљу. Слично је 

саопштено о мени и у коминикеу Кабинета Слободана Милошевића од 15 јануара 1999 

.године. Од 1975 године све до данас, судије, новинари, органи полиције , припадници 

појединих организација и политичких странака, ми прете и означавају ме неосновано 

као издајника и кривца за актуелну кризу Србије, човека који је бранио Албанце, и 

слично. 

 

 

 

 

- 2003.godina.Pokret za zastitu ljudskih prava- PETICIJA: Do sada prikupljeno 390 

potpisa. (2003 г) 

 

  Predmet: Predlazemo Tomislava Krsmanovica, predsednika Pokreta za zastitu 

ljudskih prava za funkciju"OMBUDSMAN"  
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  Skupstina Srbije  

  dr.Vojislav Kostunica, predsednik SRJ  

  dr.Zoran Djindjic, predsednik Vlade Republike Srbiije  

  dr.Vladan Batic, Ministar pravde  

 

  Mi dole potpisani gradjani, Vam se obracamo predlogom da 

Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih   

prava bude naimenovan na  funkciju OMBUDSMANA, narodnog 

pravobranitelja. 

 
       Obrazlozenje  

 
  1.Tomislav Krsmanovic je vec nezvanicno  skoro trecinu veka 

borac za prava gradjana ispred njegove organizacije, i kao   

takav je poznat od gradjana nase zemlje.. On to radi 

besplatno, sa jedinim ciljem da podrzi zrtve bezakonja, da 

obznani   stanje ljudskih prava, i da unapredi postovanje 

zakonitosti. I to u krajnje teskim uslovima. Uprkos 

objektivnih ogranicenja    Krsmanovic je pomogao mnogima, 

svakome se trudio da izadje u susret svestan da je vrlo tesko 

ostvariti pravdu,  doprineo   je raskrinkavanju zloupotrebe 

psihijatrije i medicine, i upoznao je gradjane sa teskim 

stanjem ljudskih prava i potstakao   milione da se bore za 
njihova prava.  

  2.On nije pravnik, ali je zavrsio Ekonomski fakultet u 

Beogradu i post-diplomske studije iz drustvenih nauka u Brislu 

Belgija,   i pripremio doktorat  tamo, imao je predmet 

"pravo", boreci se vec decenijama on je stekao velika znanja 

iz oblasti pravnih   nauka, ima ogromno iskustvo .Dakle, on 

ima potrebne strucne kvalifikacije za tu funkciju.  

  3.On je vrsni poznavalac materije i postupaka zalbi, 

zalioca, njihovih navika i psihologije, sa njima zivi i 

saradjuje vec vrlo   dugo vremena., uziva njihovo veliko 

poverenje.  

  4.On je posten i beskompromisan borac, sam je bio zrtva 

bezakonja vrlo dugo, i on ce taj zadatak obavljati na opste   

zadovoljstvo i efikasno. Vreme je da mu se pruzi mogucnost da 

da svoj doprinos. Necemo dozvoliti da na tu funkciju dodju   

oni koji su ranije ziveli lagodno, ili cak krsili tudja prava, 

OMBUDSMAN treba da bude onaj ko je sam bio ugrozen i ko zeli   

energicno da se obracuna sa svima onima kojima krse zakon. 

Jer"Sit gladnog ne razume". A to je Krsmanovic. Upravo zbog    

svoga beskompromisnog zalaganja za stvar ljudskih prava on je 

vec dugi niz godina zrtva kampanja i intriga sa ciljem da   

bude kompromitovan i diskreditovan kao licnost i borac za 

ljudska prava.  



1406 

 

  Napominjemo da je narod s'pravom nezadovoljan i odbija da 

izadje da glasa, jer smatra da je izneveren, bezakonje se   

nastavlja. Sustina danasnje krze su nepostovanja ljudskih 

prava koja se nastavljaju.  

  U nadi da cete uslisiti nas zahtev i naimenovati Krsmanovica 

na tu funkciju i ispostovati nacelo"PRAVI COVEK NA   PRAVO 

MESTO"..Krsmanovic ce , budite uvereni, pomoci zaliocima i  da 

u  nasoj zemlji najzad pocnu da se postuju zakon   i ljudska 

prava. To je u interesu svih nas.  

(Напомена:следе потписи 390 грађана). E.Peticija 

 

U toku je prikupljanje potpisa sirom zemlje za  predlog da Tomislav 

Krsmanovic bude ombudsman . 

 

Do sada prikupljeno 280 potpisa. 

    Potpisnici: 

1.-.Djordje Jovicic, Sarasota, Florida 34229 2.-Dejan Vuksanovic,Predsednik Mesnog 

Odbora-Srbian National Defense in america Chicago,Illinois USA3.-Natalija Zivkovic, Lole 

Ribara 37, Arandjelovac 

4.-Djalovic Ivan, Bukovik, Arandjelovac 5.-Djalovic Dobrica ,Bukovik6.-Djalovic Vesela, 

"7.--Milutin Calic, advokat, Nis, Sindikalniih stanova br.16 8.- CvijetaJeremic, Bajina 

Basta.R.Tadica br.22 

9.-Savo Bakic, Popinci, Sr.Mitrovica 10.-Vera Bakic        "11.-Slavica     Bakic   " 

12.-Zorica Bakic    " 

13,-Ljilja Nenadov, Beograd, Roze Luksemburg br. 11 14,--ing SlobodanRacic, Ozrenska 13, 

Beograd 

15.-Dara Racic                           " 16.-MiodragRacic                      " 

17.-Miladin Racic                       " 

18. -MIlan Zivkovic, Lole Ribara  37, Arandjelovac 19.-ing.Mihajlo Pavlica,Krajiskih brigada 

62, Banatski Despotovac20.-Mile Dimitrijevic,Kladurevo, Pozarevac 21.-Zvezdan 

Milivojevic, 

Mose Pijade 6, Lazarevac22.-Tomislav Gluvic, Ripanj 23. --Mila Pavlovic, Ljube Vuckovica 

11, 

Beograd24. -Olivera Vukcevic, Nikole Tesle 6, Centa 25, -Ljubica Dimitrijevic,Nikole 

Spasica 

3, Beograd26, -dr Branislav Pavlovic, predsednik  Napredne stranke 27, -LjiljaSivcevic, 

Milutina  Blagojevica 4, Beograd28. -Nada Jonovic, MilutinaBojica 7, Beograd 29. -MIladin 

Salovic, Jurija Gagarina 75, Novi Beograd30. -Blazo Popovic, predsednik Udruzenja 

podstanara 

Jugoslavije31. -Slobodan Petrovic, predsednik Udruzenja ostecenih deviznih stedisa Srbije 

32. 

-Milosav Aleksic, Kijevo, 17 oktobra 80 33. -dr.Obren Cicovic, Zlatiborska 4, Beograd34. 

-Petar Bjelanovic, 

Valentina Vodnika 3, Beograd 35. -dr.Jovan Gucic Avde Karabegovica 2, Beograd 36. -

Dusan 

Grujic, 

Grahovska 5, Beograd 37. -Mladen Dimitrijevic, predsednik Radikane stranke ujedinjenja-38. 

-Miroslav Kostic, predsednik Svesrpskog saveza39. -Danilo Krstajic.,clan Udruzenja 

Golootoacana 40. -Nole Lekaj, predsednik Demohriscanske stranke Jugoslavije41.-Velizar 

Markovic, Styevana Supljikca 145, Pancevo 42.-Milica Bogdanovic Saracevic, Partizanska 
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79,Beograd 43.-Ranko Milovanovic, predsednik Stranke zanatlija44.-MIlan Mladenovic, 

predsednik Konzervativne stranke45.-dr.Jovan Marjanovic, profesor Fakulteta politickih 

nauka46.-ing Momcilo Oparnica, Sarajevska br  ,Beograd47.-Vidoje Jeremic, R. Tadica 22, 

Bajina Basta 48-Milovan Milanovic, JMBG 1605937791014, Bajina Basta49.-Gorgina 

Milanovic 

"50.-Ljiljana Milanovic   "51.-Mitar Milanovic"52,-Gorica "53.-Marica Kondic , 

JMBG-2801950795014, Baina Basta54.-Danica Gagic, bajinia Basta 55.-Veselin Trumbic, 

Bajina 

Basta 56.-Stojadin Cvetanovic, Bajina Basta 57.-dr.N.Rasulic, Proleterske solidarnosti 49 

58.-Jovan Savic, Janka Lisjaka 29 59.-Slavoljub Djukic, Panciceva 12 60.-Milovan 

Radisavljevic,  Leposave MIhajlovic 14 61.-Goran    �" 62.-Vukosava    " 63..Marinko Brcic, 

Ruzveltova 11, 

Beograd 64. Mile Markovic, Ustanicka 224 65,.Zoran Pantovic     "66.-MIlan Pantovic     " 

67.-Zagorka Mladenovic   " 68.-Marica Ivkov,Curug, Nikole Pasica 53 69.-dr.Zivorad 

Vukovic, 

Predsednik sindikata Nezavisnost Nuklearni institut Vinca 70.-dr.MIhajlo Dragic, predsednik, 

Stranke deviznih stedisa  71.-Rade Micic, glavni i odgovorni  urednik lista DRZAVA -

72.Danica 

Bozovic,Hadzi Mustafina  6,Beograd 73.--D. Bekker-Isakovic, Emmen, Nizozemska74.Sfera 

Paun 

Vrsac, Sterijina 111, Vrsac 73.-Ilona V uksanovic, Alberta , Kanada 74.-Sfera Paun Sterijina 

111, Vrsac 75.-Jovan Jovanovic, Sabac, Zike Popovica 37 76.-Ljiljana  Jovanovic " 77-

Slobodan 

Jovanovic, Sabac, 7 

jula 2 78-Nevenka Jovanovic      " 79-Nikola Poznic, Banatsko Plandiste 80-Milan Poznic, 

"81.Milorad Dimitrijevic, Kladurevo 82.Savka " "83.Seka Veselinovic,       "84.GoranZaric, 

Ranovac 85.Zoran Jovanovic, Petrovac na Mlavi 86.dr.Rakicevic Bogoljub, zubar, Petrovac 

na 

Mlavi 87.dr.Dragan Stanojevic, "88.Krinulovic Dragoljub, Ranovac 89.Krinulovic Milena 

"90.Krinulovic Sonja   "91.Jankovic Sava "92.dr.Desanka Krstic. Kanada 93.Ruzica 

Jovanovic, 

Popinci 94.Ivan Jovanovic"95.Rada Marjanovic "96.Aleksandra Pesic, Pohorska 9, Novi 

Beograd97.VIda Ilic, Beograd, 

Trise Kanclerovica 10 98.Lazic Petar, Vrbnica,99.Slavica Djordjevic,Veliki Popovac, 

Petrovac 

na Mlavi 100.Zivorad Djordjevic   "101.BozidarFloranovic, Ranovac 102.Milica Floranovic   

" 

103.Miroslav Lackovic,Bukovska reka, Kucevo 104.Dana Miljkovic, Melnica, Petrovac na 

Mlavi 

105.Tomisilav "106.Aleksandar Rajic, Ranovac 107.Jelisaveta"108.Dragisa      "109.Radivoj 

Maksic, Bul. Veljka Vlahovica 26,Zrenjanin 110.Slavica Dragin,       " 111.Goran Gruzling 

"112.Slavica Vencev      Bul.V.Vlahovica 61,Zrenjanin 113.MiroslavPaunovic  Bul. 

V.Vlahovica 

15,Zrenjanin 114.Slavica Colakovic  Bul.V.Vlahovica 44, Zrenjanin 115.Ljubisa Velisavljev, 

Tamiska 47, Botos 

116.Sucu Ana, Banatski Despotovac 117.--Olivera Pavlovic, Beograd118.-Desimir 

Kriscanovic, 

Bukovicka reka, Kucevo 119.-Zoran Markovic,"120.-Dragisa Filipovic "121.-Negomir 

Mihajlovic     " 

122.-Velja Karabasevic    "123.-Velibor Makujevic    "124.-Milan Poznic, Banatsko Plandiste 
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125-Dragica Gucic, Avde Karabegovica 2, Beograd 126.Olga Jeftic,Zidarska 2, 

Beograd127.Jovan 

Jeftic, Sabac 128.Dragica Vesic  "129.Dragana Pantic"130.Goran Colic   "131.Zeljko 

Dragosavac    "132.Jadranka Jankovic"133.-Svetlana Filipovic  "134.Svetlana Lukic 

"135.Miljan Drazic  "136.Dragica Jankovic  "137.Branko  "138.GordanaNikolic  "139.Biljana 

Pajic   "140.Nenad Isakovic  "141.Miroslav Petkovic "142.Mirjana Tumbasevic"143.Ana 

Vasiljevic  "144.Goca Vesic  145.Milorad Pavlovic, Zdrelo, Petrovac na Mlavi146.Mirjana 

Ivanovic, Kaona, Kucevo 147.Perdrag "148.Ivica Birovljevic "149.Nenad "150Djurdjevka 

Sordjan,Kucevo151.Radisa Petrovic "152.dr.OBren Cicovic, Beograd153.Ljubo Cicvara, 

Beograd154.BozoTodorovic, Cacak155.Milos Bogdanovic, Beograd156.JOavn 

Andjelkovic,Beograd157.Dusan Grujic, Beograd158.Dragoslav Glisic, Beograd159.dr.NIna 

Drndarski, Beograd160.Dusan Djuric, Beograd161.Slavoljub Djukic, Beograd 

162.Vera Eftova, Beograd163.Slobodan Zivkovic, Beograd164.Verica Zivkovic, Beograd 

165.Arsenijevic Ranka, Beograd166,Alempijevic Aleksandar,Beograd167.Milos Bogdanovic, 

Beograd 

 

168.Uros Bukumira, Berane169.Slobodan Vasic, Svedska170.Milan Veselinovic, Beograd 

171.Rade Vasic, Beograd172.-Dragoslav Glisic, Beograd173.Blagoje Dumeljic, Beograd 

174.Milo Djukanovic, Novi Beograd175.Jovo Djuric, Beograd176.Vojislav Eminovski, 

Beograd 

177.Radmila Zivanovic, ZAJECAR178.Marija Zlatkovic, Beograd179.ladjana Ignjatovic 

Beograd, 

180.Slobodan Radulovic, Beograd181.Nadezda Jonovic, Beograd182.Mirko Jelic, Beograd 

183.Milosav Jeremic, Beograd 184.Olga Jeftic.,Beograd 185.Gradimir Jovanovic, Beograd 

186.Miroslav Kostiic, Beograd 187.Dana Kostic, Beograd 188,Tomislav kudzija. Beograd 

189.Simo Krsmanovic, Beograd 190.Dragan Krsmanovic, Beograd 191.Jovo Jakovljevic, 

Uzovnica, 

Ljubovija 192.-Dobrica Djalovic, Opstina Arandjelovac 193.Vesna Jovanovic   " 

194.Ivan Djalovic   " 195.Branka Djalovic   " 196.Sasa Djalovic   " 

197.Zoran Djalovic " 198.Milivoje Campar  " 199.-Miljan C ampar 

"200.-Dragan Veljovic   "201.Radisa Djukic  "202.Danko Vasic  " 

202.Zorica Vasic " 204.-Dragan Mitrovic "205. Mirjana Mitrovic 

206.Nebojsa Mitrovic " 207.Milun Jokanovic  " 208.Milivoje Pavkovic    " 209.Zoran 

"210.Dragica      "211.Milovan Milojevic   " 212.Dostana "213.Sandra Pavlovic     

"214.Vukica 

Kuc   "215.Dragica "216.Radivojka Velickovic    " 

217.Ljiljana    "218.Biljana Samarzdic "219.Dobroslav Banovic 

"220.Radenko "221.Desanka    "222.-Arsen Ivanov  "223,Olivera  "224.-Kosta "225.Milomir 

Milenkovic "226.Milanka   "227.Radoslav "228.Ljubinko Veljovic   "229.Slavko Bojovic 

"230.Vera 

"231.Bora Bozic   "232.Vukadin Obradovic  "233.Radoman Djalovic  "234.Danka "235.Mile 

"236.Boro Bulatovic  "237.Kosta "238.Vesna  "239.240.Vesna   "241.Milun Markovic 

"242.Slobodan 

Joksic   "-243.Goran Curovic "244.Gordana "245.Ljubinko Pavlovic "246.Marija "247. 

Djordje 

Milovanovic   "248.Radmila "249.Petar Compar  "250.Tomislav Milenkovic   ":251Milutin 

OBradovic 

"252.Milica  " 253.Ljiljana Radivojevic  "254.Nata Kovacevic   "255.Ruza Antonijevic 

"256.Radomir Stojanovic "257.KOsana "258.Milenko Obradovic  "259.-Manoilo Milosevic 

"260.Dragan Vasiljevic   "- 261.Milanka "262.-Mihailo "263.Zoran Stanojlovic 
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"264.-Aleksandar 

Kolakovic "- 265.-Radmila "266.-JOvan Zekovic "267.Zivan Aleksiic,Beograd268.Jovanka 

aNDRIC, 

BeogrAD 269.Aca Arsenovic, Beograd270.Ljubisa Blagojevic, Beograd271.Stanislava 

Brezic, Beograd 272.Darinka Bogdanovic, Beograd273.Petar Bosnic, Beograd274.Golub 

Bakic 

, Beograd 275.Milica Saracevic, Beograd 276.Olja Bakic, Beograd277.Stevan Bizic, 

Beograd 278.Bozidar Todorovic, Cacak279.-Slobodan Vasic, Svedska 280- Jovan 

Andjelkovic, Beograd 

 

 

-2003.година. Књига Соколска нахија.  

 

За време мога боравка у Бриселу, Белгија сам упознао врло занимљивог старог човека, 

чистог Белгијанца, који је изазвао моје истинско запрепашћење  када ме је у 

бриселском кафеу Guel de bois, на савршеном српском језику, као да је Београђанин, 

упознао са личним породичним родословом.( том 3).  

 

Овај необични , мудри и смирени стари човек, ми се поверио као да је најближи рођак, 

сазнах од њега ко су Крсмановићи, одакле су дошли у село Узовницу.  Био сам као 

громом погођен од чуђења слушајући његов савршен српски, као да је рођени 

Београђанин, поче да цитира, као да ме је због нечега чикао, наводио је имена њива у 

селу, потока, јаруга.  

 

Тек када ми је саопштио да је етнолог по струци, да је провео неколико година у Србији 

још пре Другог светског рата, да је лично познавао Љубу Павловића, директора 

гимназије у Шапцу који је до тада спровео истраживање о пореклу становништва у 

такозваној Соколској нахији, која се простирала од Бајине Баште , све до Малог 

Зворника у Србији, а село Узовница се управо налази у томе делу Србије. ( том 3, 

стране  208-214)-сам схватио о чему се ради. Сталожих се, и дођох мало себи од 

узбуђења.   

 

Тада сам се сам себи зарекао, да ћу, када једном опет посетим Београд, пошто пото 

пронаћи ту етнолошку монографију професора Љубе Поповића, и покушати да 

приредим њен репринт. 

 

Последњих година сам о томе опет почео да размишљам,  отишао сам у библотеку 

САНУ, и на мој радост открио да таква књига постоји, чак је било могуће да је  купим. 

Радостан сам је донео у стан и почео да је проучавам са неизмерном знатижељом и 

задовољством.  

 

На крају сам одлучио да затражим ауторско право од САНУ, да пронађем  спонзоре, 

издавача, лектора, коректора и писце рецензија. 

 

Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3911829; Mob.tel-064-1693893;Pokret@eunet.yu 

 

Gospodja Aleksandra Tomasevic 

Sef Izdavackog odeljenja SANU, Beograd 
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Postovana gospodjo Tomasevic, 

 

Izrazavam zahvalnost za jucerasnji razgovor i za Vase savete u vezi postupka da dobijemo 

autorsko pravo za tekst o Sokolskoj nahiji koji je objavljen  od strane SKA "Naselja i poreklo 

stanovnistva" jos 1930-ih godina( izvinjavam se sto ne znam tacnu godinu stampe).,takodje i 

u analima SKA. 

 

Jedna grupa intelektualaca  iz Srednjeg Podrinja zeli da objavi vrlo brzo jednu monografiju o 

tome kraju u koju bi ukljucili i tekst o Sokolskoj nahiji, sa ciljem da mladim narastajima i 

svima drugima, predocimo ko su i odakle su. Projekat ima za cilj obrazovanje i uspostavljanje 

boljeg razumevanja medju ljudima iz toga kraja i sa drugim regijama ovog dela bivse SFRJ.. 

 

Vi ste u izdavastvu  poznate su Vam sadasnje teskoce u toj oblasti. Pre svega sveopsta 

besparica. Stampanje i prelom cemo mi  platiti od nasih skromnih primanja.  

 

Vase obecanje da nam SANU moze ustupiti bez nadoknade autorsko pravo za tekst o  

Sokolskoj nahiji nas jako raduje i pospesuje da projekat sto pre privedemo kraju. Molimo Vas 

da nas o tome obavestite  u granicama Vasih vremenskih mogucnosti, mi  bi izuzetno cenili 

Vas blagovremen odgovor da sto pre mozemo nastaviti nas rad. Pored mene( ja sam publicista 

i ekonomista) u timu je i profesor dr.Jovan Petrovic, sa Megatrenda, da napomenem da je moj 

rodjeni brat dr.Velibor Krsmanovic, profesor univerziteta u Lionu, Francuska redovni clan 

SANU. Kao referencu da navedem i profesora Kanazira. 

 

s, postovanjem.  

 

- 

- 2003.година. КРИМИНАЛЦИ. НЕЧУВЕНА КАЉУГА. Gospodja/djica 

Mirna Kosanovic. 

-  

Jugoslovenski komitet pravnka (julaw03@eunet.yu) 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel/faks-3511829;Pokret@eunet.yu; 

Pokret za zastitu ljudskih prava-http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

Medjunarodno drustvo za ljudska prava-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html) 

 

Postovana Mirna Kosanovic, 

 

Javljam Vam se po savetu gospodje Biljane Kovacevic Vuco, u vezi zrtava policijske ili bilo 

koje druge torture, izvrsene nad osobama koje se bore za postovanje ljudskih prava. Vasa 

sekretarica mi je zakazala sastanak sa Vama za ponedeljak 27 oktobra u 12 casova u 

prostorijama vase organizacije. Bice mi zadovoljstvo da Vas susretnem i da Vas obavestim na 

bazi cinjenica i dokumenata o velikm broju slucajeva terorizma i torture.   

 

Torture, nasilje, bezakonje se nastavljaju i  dalje. Vasoj organizaciji su se obratili poslednjih 

dana nasi ljudi  Milan Zivkovic iz Arandjelovca i Milan Dimitrijevic iz Kladureva kod 

Petrovca na Mlavi, oba zrtve teroristickih napada i tortura .Izvolite u prilogu podaci za vise 

mailto:julaw03@eunet.yu
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osoba zrtava ,ovo nie iscrpna materija nego karakteristicni slucajevi ilustracije radi..Ove 

osobe su spremne da svedoce i da  dostave dokumenta.  

 

Nama svaki dan stizu slicne zalbe.  

 

Ocekujemo vasu podrsku ovim osobama kroz pravnu i drugu zastitu i obznanjivanje  ovakvih 

teskih zloupotreba u javnosti. Kriminalu jos nije stato na put, on je prisutan na raznim 

nivoima, ukljucujuci i policiju, sudstvo i vojsku, itd. Kriminalci su faktor destabilizacije broj 

1, kojih se lacaju svi oni,  koji ih instrumentalizuju u svoje svrhe ometanja izlaska iz krize.. 

Nasa saradnja treba da pokrene proces eliminisanja ovakvih praksi. 

 

Pozivamo nadlezne da najhitnije reaguju  i pocnu da zavode red..Kriminal uopste nije 

obuzdan, on je jak kao i ranje, zemljom neometano i nekaznjeno vrsljaju bande kriminalaca i 

neformalih centara moci, koji su paralena vlast. To je protiv ustavno i protiv zakona. 

 

Siri se pozar njihovih akcija i obracuna, tinja skriveni gradnaski rat i sudovi  i policija 

ne sprecavaju, cak sudovi to metodicno potpiruju. 

 

Raspamaceni kriminalci se masovno obracunavaju, oni smatraju da to cine zbog raznh 

razloga: 

-manifestuju da jos imaju vlast 

.obracunavaju se sa svojim imaginarnim ili stvarnim neprijateljima 

-bore se za svoje pozicije 

-obracunavaju se sa nekim neprijateljima iz vremena komunizma, zele da kazu da su jos 

mocni, kinje ih  muce, cime nastavljaju projekat samourusenja nacije i drzave.Navodno se 

obracunavaju sa sektasima, drugim nacijama, mondijalistima, klasnim neprijateljima, sa 

onima koji zele da ih tuze sto su ih opljackali ili progonili ranije, sa anti-komunistia sa onia 

koji su smestili Mioseviac u Hag, u ime Slovena i Rusa, u ime pritajene Kominterne, itd, itd, 

itd, itd. 

 

Ovakve raspamecene osobe zloupotrebljavaju oni iz geo-politickog okruzenja da seju 

konfuziju i haos ovde, potsticu samourusenje, i da sabotiraju zvancnu vlast, seju mrznju proiv 

Vlade.Oni seju bezakonje  a krivac je Vlada ! 

 

Pozivamo vlast da sto pre demontira paralelnu vlast i pobunu  u zemlji. 

 

Ovi kriminalci ,istinski monstrumi pararnoje seju pakao i pribegavaju subverziji, medicinskm 

sredstvima da se barcunavaju sa neprijateljima. 

 

Vec nekoliko meseci dostavljamo podatke u prilogui o grupama organizovanog kriminala. 

Oni nastavljaju  da terorisu i pljackaju navedene gradjane. Sudovi i policija ih nisu dosada 

zastititili. Ove organizovane grupe kriminalaca uzivaju podrsku mocnika, oni prete 

navedenim zrtvama njihovog terora, otvoreno im prete da ce im ostetiti zdravlje ako se budu 

zalili. 

 

Mile Dimitrijevic iz Kladureva je pocetkom oktobra ove godine pretucen bez razloga od  

strane patrole mlicije.u Kladurevu. Olivera Vukcevic je i dalje izlozena nevidjenom teroru u 

Centi i od strane suda u Zrenjaninu i podrske organa vlasti, od strane onih koji su pokusali da 

je ubiju, koji su na slobodi, koji joj svakodnevno dobacuju, upadaju  u dvoriste, kvare 

instalacije, blokiraju telefon, ima smetnje u blagovremenm dobijanju penzije,zivi u paklu 
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provokacija, i njen brat Srba koji zivi u Beogradu,  u vise navrata su joj rekli �razbolecem o 

te�.Ona se tesko zatim razbolela, povracanje, otoci, .Njen brat se naglo onesvestio i  i tesko 

povredio, pose slicne pretnje. 

 

Stevan Miljus preti  Aleksandri Pesic i njenom zdravlju, perdvidja joj  telefonom zdravstvene 

teskoce. 

 

Milan Zivkovic iz Arandjelovca se zali na teske povrede, Zivojinu Buzankicu prete takodje, 

Olga Jeftic je izlozena  strahovitom stresu od progonitelja koji suseda koji je  vec masakrirao  

ranije i sada joj prete totalnim  razaranjem. 

 

Zivojina Zivkovica su nevinog smestili u zatvor oni koji su ga progonili za vreme Tita. 

 

Momcila Oparnica koji je poreklom iz Bosne zeel ad uniste da ne moze tamo da se vrati da 

ostane drugim nacijama. 

 

Marinko Brcic je bio zrta teskog teroristickog napada na njegovo zdravlje, naglo je pao i teze 

se povredio, bio duze u bolnici. 

 

Miodragu Djordjevicu i Stanjinca truju stoku, zivinu, useve i povrce i voce, hranu, on i 

supruga se previjaju od bvolova i oboljenja. 

 

Ljiljani Nenadov iz  Beograda prete , blokiraju telefon, zagadjuju vazduh, sin joj je bio u 

bolnici( 8 godina),oboljenje pluca od loseg vazduha, (gas). 

 

itd.itd. 

 

Podaci o kriminalcima-25 grupe organizovanog kriminala 

. 

 
 

Obavestavamo vas da nema promena na bolje.Organizovani kriminal jos nije demontiran. 

 

Mi smo vam dali ranije ove podatke, nema poboljsanja, ponegde je mnogo gore. 

 

Nasa organizacija poseduje najsveziju ogromnu bazu podataka iz cele 

Srbije, delmicno i Crne Gore, koja se tice vrlo velikog broja gradjana. 

koji su zrtve nezakonitih postupaka i zloupotreba od strane kriminalnih 

grupa. i koju vama zelimo da stavimo na raspolaganje, kao i svedoke. I 

da se zajedno borimo da suzbijamo bezakonje i krminal. Neke od ovih 

osoba su vam se vec obratile , ali ogromna vecina to  nije ucinila.i 

zeli da to uradi nasim posredstvom.  
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Postovani prijatelji.! Osobe koje se ovde spominju su spremne da dodju 

da svedoce i da donesu sva potrebna dokumenta. Mi cemo nastaviti da vam 

dostavljamo podatke za vrlo veliki broj gradjana nase zemlje, 

napominjemo da je vecina gracjana u raljama kriminialaca, razume se neko 

manje a neko vise. 

 

Sada se treba obracunati sa kriminalom u zemlji.koji je se rasirio na 

svim nivoima. 

 

 

U prilogu ovoga puta podaci za : 

-.Licni slucaj 

-.moj  sin  Milan Krsmanovic i njegova majka, moja bivsa  supruga 

-Aleksandra Pesic -Krsmanovic, Pohorska 9, Novi Beograd 

-.Olivera Vukcevic, Nikole Tesle, Centa 

-.Milan Zivkovic, Arandjelovac 

-Dusanka Bekker-Isakovic, Holandija 

-.dr.Jovan Gucic, Avde Karabegovica 2, Beograd 

-..Zivojin Buzankic, Mokrinje, Negotin 

-..Olga Jeftic, Beograd-Bogatic 

-Slobodan i Zivojin Zivkovic., Ogladjenovac, Valjevo 

-..Ing Momcilo Oparnica, Beograd 

-Teatar "Joakim Vujic", Kragujevac 

-Bracni par Smiljanic Zoran i Vesna. 

-Dusan Jovanovic,Sabac 

-.Marinko Brcic, Ruzveltova 11, Beograd 

-.Pavic Zorica, Milovana Glisica 24, Kragujevac 

-.Golub Bakic, Tosin bunar 110, Zemun 

-Anka Gracijana Boka, Mirijevski venac 37/6 Beograd, 

-..Miodrag Milojevic, 11101 Post restant Beograd 

-.Mile Dimitrijevic, Kladurevo, Petrovac na Mlavi 

-.Slobodan Vasic, Beograd 

-.Ljiljana Nenadov, Beograd 

-.ing Mihajlo Pavlica, Banatski Despotovac 

-Radmila Zivanovic, Knjazevac 

-.Miodrag Djordjevic, Knjazevac, Zajecar 

 

Sada je vrlo pogodan momenat da se svi udruzimo i zadamo snazan udarac 

onima koji pribegavaju kriminalu i da nasu zemlju i naciju tako cineci 

spasemo. Ukoliko to sada ne ucinimo, posledice ce biti krajnje opasne i 

razorne. 

 

Svesni smo velike slozenosti i delikatnosti ovoga problema. Znamo dobro 

da je tranzicija vrlo slozen i delikatan proces, da se razvlasceni bore 

i povezuju da se tako spasu, da su razvlasceni povezani sa novom vlascu 

po klanovskom, partijskom, interesnom( biznis), rodjackom, zemljackom i 

tribalistickom osnovu, da je otuda tesko se boriti protiv kriminalnih 

pojedinaca i struktura. Zna se da su se mnogi razvlasceni infiltrirali u 

novu vlast.,ili jednostavno postali opozicija, da bi se od gubitnika 

pretvorili u pobednike. 
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Novo i Staro su nazalost povezani brojnim i snaznim vezama. 

 

Nama su sada potrebni ogromna mudrost i diplomatski takt. Moramo pronaci 

najbolja resenja. Sasvim je normalna zelja razvlascenih da prezive i 

sacuvaju svoje pozicije, nije logicno ocekivati od njihovih 

podrzavalaca  iz nove vlasti da se sa njima zestoko obracunaju, oni ce 

pokusati da ih zastite gde god mogu. 

 

Dodatnu slozenost unose medjunarodni faktor i strah uglednih i jos uvek 

mocnih pocinilaca da budu poslati u Haski sud, politicke borbe, borbe 

medju klanovima za privatiizacije, rastrzani odnosi medju republikama i 

regijama, pitanje vracanja oduzete imovine od 1945 godine, borbe za 

mrvice vlasti i privilegija. 

 

U ovakvoj nategnutoj i krajnje slozenoj situaciji, kriminogene strukture 

zaslepljene svojim licnim interesima zloupotrebljavajuci vakkum vlasti, 

i oslabljenost nacije i drzave, uz vrlo disakretnu ali odlucnu podrsku 

onih  snaga koje zela da nastave slabljenje nacije i drzave, posezu za 

tudjim pravima da bi punili svoje dzepove, i kriminal cveta i dalje, a 

ne vide da tako samourusavaju svoju drzavu i naciju. . I tako se 

nastavlja ubrzano propadanje nase nacije i drzave.. 

 

Smatramo da resenje koje treba da zagovaramo nije nimalo idealisticko 

nego je realno. i sadrzano je u razumu, umerenosti i odmerenosti, 

popustanju, pomirenju, prastanju, i osvescenju onih koji su cinili 

zloupotrebe i krsili prava gradjana. Svi mi treba da se nagodimo. Samo 

tako cemo se osloboditi nagona samounistenja. 

 

Nazalost, ima jos mnogo onih koji su ranje cinili zloupotrebe i sada 

umesto da se osveste oni to nastavljaju ostrasceno da cine i dalje. 

 

Mi ne zagovaramo revansizme,  ostrascena resenja, nego odmerenost i 

prizemljenost. Smatramo da svima onima koji su bili ranije i sada su i 

dalje na pozicijama moci  treba dati sansu da ostanu tamo ukoliko se 

osveste i pokaju, uvide  ranije svoje pogreske i  pocnu da postuju zakon 

i prava drugih. 

 

Ali nazalost, uvidjamo da jos uvek ima podosta onih, koji ne zele da se 

pokaju i osveste, i da se okrenu postovanju zakona i prava drugih, nego 

nastavljaju , neki cak i ostrasenije nego li ranije, da pribegavaju 

kriminialnim radnjama i da prikracuju prava drugih. Da bi to ostvarili i 

sacuvali iluziju svemoci i vlasti, oni se povezuju, pokusavaju da 

konsoliduju, sire pipke u neformalnim centrima moci, kriminalnim 

gangovima u sudstvu, policiji, i svim drugim sektorima. I sve to cine 

zahvaljujuci nasledjenoj moci, infrastrukturi, vezama, bogatstvu, i 

raznim koincidencijama, i tako postaju drzava u drzavi. 

 

Ove nedovoljno razvlascene strukture su stvorile sirom zemlje ogromnu 

mrezu  kriminalnih grupa i pojedinaca  koja je sastavljena od vrha do 
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dna od osoba  koje cine kriminalne radnje po sistemu paravojne ilii 

policijske mafijaske strukture, na vrhu se nalaze usmerivaci i vodje, 

koji najcesce kontrolisu celu strukturu. U ovu strukturu ulaze 

primitivni kriminlaci, lopovi, dileri, svreceri, pa sve do sudija i 

plicajaca, i drugih zvanicnih i nezvanicnih struktura. 

 

Ovoga dinosaurusa otuda nije tesko usmeravati da rusi pravni sistem i 

drzavu i naciju. 

 

Smatramo da treba povesti snaznu i vrlo metodicnu borbu protiv 

kriminala, i  u nju ukljuciti sto veci broj gradjana i pojedinaca. 

Svesni smo da se i u telima koja se bore protiv kriminalaca i 

prekrsitelja mogu naci njihovi srodnici, ili povezani na neki bilo koji 

nacin sa njima. Svesni smo da su clanovi ovih tela iskreni i da zele da 

se obracunaju sa krimninalcima. Ali da ce ipak biti  otuda ponekad 

nedovoljno  energicni.u obracunu sa kriminalcima. 

 

Pozivamo na razum i mudrost. Kriminal mora biti zaustav ljen. Ili ce 

nasa nacija i drzava biti pretvoreni u nerazvijeni africki protektorat. 

 

Ja sam u prethodnom rezimu J.B.Tita i S.Milosevica bio zrtva teskih 

progona. ( videti moju licnu prezentaciju-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ ). Nadao sam se da ce 

sa 

pobedom demokratije doci do poboljsanja i da cu ziveti u slobodi. To se 

uopste nije desilo. Ja sam ,kao i moja porodica i dalje zrtva 

svakodnevnih uznemiravanja i prikracivanja mojih prava. 

 

Slicno je sa vrlo velikim brojem gradjana i porodica. 

 

Na delu je sabotaza i zloupotreba pocinitelja od strane onih koji zele 

ovde  da nastave unutrasnje samoistrebljenje i slabljenje nacije. 

 

Ovo je delo kriminogenih struktura koje to cine izvan zvanicne vlasti, 

preko svojih pipaka i ogranaka u gangovima kriminalaca, u sudstvu pa 

nazalost i u policiji..To cine iz iracionalnih pobuda politicke 

ostrascenosti i osvete, da bi tako manifestovali svoju vlast i moc, i 

povezuju se i jacaju da sacuvaju svoje pozicije i moc, privilegije, da 

izbegnu odgovornost za svoje greske. 

 

Dalje navodim detaljne podatke: 

 

I.Licni slucaj. 

 

Od strane rezima J.B.Tita i S.Milosevica sam bio  izlozen zestokim 

progonima,kao i cela moja porodica   uz lazne kvalifikacije da sam 

"neprijatelj",sto uopste nije odgovaralo  cinjenicnom stanju.Mojoj 

porodici su komunisticke vlasti oduzele 1945 godine imovinu vrednu 

nekoliko miliona dolara koja jos nije vracena. Ja licno sam u vise 

navrata pljackan i bio stalno izlozen eksploataciji i progonima. 

Ocekivao sam da ce zavodjenjem visestranacja 1990 godine i narocito 
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posle pobede demokratije oktobra 2000 godine doci do poboljsanja, sto se 

nazalost nije dogodilo. 

 

Iz prilozenih podataka,  dokumenata koje  cu vam staviti na uvid, iz 

moga licnog svedocenja i od drugh svedoka, se moze videti da sam ja i 

dan danas uprkos pobede demokratije i smene vlasti , izlozen dobro 

organizovanom nadzoru i prikracivanju mojih prava, diskriminacijama i 

represiji,i  to ne od strane zvanicnog poretka nego od strane gangova 

kriminalaca i njihovih podrzavalaca pre svega u sudstvu,a zatim nazalost 

i u policiji. Ove represivne mere oznacavaju pokusaj  integralne 

kontrole moga zivota, i mojih srodnika, posezanje za mojom  imovinom, 

zloupotreba  sudstva,  blokada javnih nastupa, nadzor u stanu, nadzor 

mojih telekomunikacija pa sve do intimnih sfera privatnog 

zivota.Nazalost, zvanicni poredak se nije pokazao dovoljno energican da 

me uzme u zastitu. Sto samo ohrabruje pocinioce. Do nalogodavaca i vrha 

kriminalnih gangova se moze doci ispitivanjem navedenih sudeonika sa 

ciljem da se sazna ko im je dao nalog da cine dalje opisane kriminalne 

radnje. 

 

a..Uvod.  Do danasnjeg dana kriminogene strukture u Prvom i Cetvrtom 

opstinskom sudu i policiji  stite dogovorno provalnika Dragana 

Zdravkovica iz Beograda  koji je zaplenio pocetkom aprila 2000  godine 

nasu stranacku arhivu neprocenjive moralne vrednosti,  i knjige 

vrednosti 20.000 DM  , i rukopise mojih 20 knjiga spremnih za stampu, 

kao i na hiljade dosijea zalbi na krsenja ljudskih prava, koji se 

nalazio dve godine  bespravno u nasim prostorijama i koji je bespravno 

prisvojio nasu svojinu. Iako smo jos aprila 2000  godine podneli sve 

potrebne podneske policiji i sudovima, , arhiva jos nije vracena i 

pravda nije ispostovana,  pocinioci nisu  privedeni  pravdi. Tj.Prvi 

opstinski sud je doneo neblgovremeno neke odluke u nasu korist, ali nama 

nije jos vracena nasa oduzeta imovina, jer IV Opstinski sud to ne 

sprovodi u delo,  i pocinioc nije kaznjen za svoja nedela. Dakle sudski 

ucinak za nas je ravan nuli. Povrh svega policija nije preduzela 

potrebne radnje. na delu je spona kriminala i vlasti, sto se vidi zi 

prilozenih podataka. Dragan Zdravkovic je meni pretio ubistvom povrh 

svega. 

 

B.. Obavestavam vas o drasticnom onemogucavanju moga prava na upotrebu 

telefona, faksa,i prepiske koje se sprovodi otvoreno i drsko 

i dalje kao za vreme Slobodana Milosevica.a sto sprovode nadlezne 

drzavne sluzbe a sa ciljem da blokiraju  aktivnosti nase organizacije. 

Ove  smetnje su takvog opsega i intenziteta ,da sam ja drzan, kao i 

ranije  u istinskoj  telekomunikacionoj blokadi i izolaciji  . 

 

Ove smetnje su istinska svakodnevna tortura i rad sa PC, telefonom i 

faksom je vrlo stresan i podrazumeva gubljenje vremena, novca i 

energije. 

 

Tako sam ja u dobroj meri onemogucen da komuniciram sa saradnicima, 

srodnicima, prijateljima, raznim organizacijama i sa javnoscu. 
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Upozoravam da nam se mnogi gradjani zale na slicne blokade i 

zloupotrebe. 

 

1.Telefon broj 3511829koji je proveren i ispravan. Cesto ne mogu koristiti telefon, koji je 

blokiran, 

 

2..Ovde ima poboljsanja, i ove smetnje nisu vise aktuelne. 

 

Dosada je bilo ovako: Internet i PC.Poseban i krajnje mucan i tezak problem je rad sa PC i 

interenetom koji je povremeno veliki stres i istinska tortura: upadi u 

sistem, usporavanja, teskoce ucitavanja, teskoce dobijanja veze sa 

provajderom EUNT-Yu., slanje virusa, prekidi, recetovanja, kradje 

vremena, uzimanje prostora na hard discu, nestajanje fajlova, (poslednji 

put 22 oktobra 2001 kada je nestao Inbox sa 600 vrlo vaznih 

poruka),poruke ne stizu do nas ili do destinatora, izmena sadrzaja 

poruka, izazivanja kvarova, blokada rada misa, ataci hakera,poseban 

problem je rad sa nasom diskusionom grupom LJUDSKA PRAVA na kojoj ima 

preko 400 ucesnika, od kojih vecina uopste ne dobija poruke itd. Sto sve 

uzima vreme, energiju, novac i nervira. Rad sa PC je svakodnevna zebnja 

i stres. Oni koji to cine u isto vreme prete i telefonom i kazu da mi to 

cine. Mome sinu Milanu( 1981) je preceno da ce mu unistiti PC sto se i 

desilo, PC se zapalio odmah posle telefonske pretnje Milanu  ozbiljno je 

ostecen..18 oktobra 2003 godine je nestao SENT iz INBOX-a. 

 

3.Prepiska. Pismo poslato od UNESCO Paris dana  8.11.2002 godine uopste 

nije stiglo do mene nego mi je poslato ponovo faksom uz napomenu da je 

vec posltao postom, nikada nije stiglo. 

 

Vi trebate da ustanovite identitet. pocinioca  i  da ih privedete pravdi 

i meni omogucite pravo na slobodu komuniciranja... 

 

 

C.. Pretnje raznih osoba. 

 

D..OSTETNI ZAHTEV. Podneo sam jos pre nekoliko godina OSTETNI ZAHTEV u 

vezi nasilnih i nezakonitih smestaja u ludnice i mucenja koja sam tamo 

pretrpeo, kao i zbog brojnih drugih visegodisnjih progona, i to Prvom 

opstinskom sudu u Beogradu. Manipulacijama pre smene vlasti ovaj sud je 

odbijao da uzme u razmatranje moj Ostetni zahtev. Ponovo sam se obratio 

Prvom optinskom sudu u Beogradu 26.2.2001 godine i ovaj sud je ponovo 

odbacio moju Tuzbu  i  zahtevao  da mu se da broj predmeta sto je vec 

ucinjeno. Prvi opstinski sud je odbacio moju naknadnu Tuzbu.Onda sam 

ponovo podneo Tuzbu 18.3.2002 godine u skladu i shodno zahtevima suda. 

Prvi opstinski sud donosi novo resenje (XX P.br.1982/02 od 10.4.2002 

godine da je opet odbacio moju tuzbu  navodeci nepostojece razloge. 5 

jula 2002 godine sam podneo Zalbu Okruznom sudu u Beogradu na ovakve 

postupke suda.. 
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2. Moj  sin  Milan Krsmanovic i njegova majka, moja bivsa  supruga 

Aleksandra Pesic -Krsmanovic, Pohorska 9, Novi Beograd 

 

A.Uvod. 

Aleksandra Pesic-Krsmanovic(1946) ekonomista u penziji, moja bivsa 

supruga potice iz imucne gradjanske porodice  koja je bila proganjana od 

titoistickog o Milosevicevog rezima,i  opljackana ogromna imovina njene 

porodice od strane komunista 1945 godine( vise kompleksa zgrada u 

Krunskoj ulici u Beogradu, i velika rezidencija vila na Dedinju u 

Puskinovoj ulici). Stupili smo u brak 1978 godine koji se rasturio u 

uslovima teskih progona i tenzija koje su se lose odrazili na bracnu 

zajednicu. Sa Aleksandrom imam sina Milana(1981) studenta Megatrenda. 

Posle zavodjenja visestranacja i posle oktobra 2000 godine nije doslo do 

poboljsanja, naprotiv jos je gore nego li ranije.Nastavljaju se 

represija i pljacke. 

 

Na delu je dobro programirana revanistiscka akcija iz jednog centra koja 

ukljucuje gangove kriminalaca, organe sudstva i policije. Pre svega tu 

se radi o Stevi Miljusu, iz Zemuna, koji operise u grupi kriminalaca 

koji varaju gradjane uzimaju im novac i na druge nacine., i koji ima 

zastitu sudija I V Opstinskog suda i pojedinaca iz MUP-a. 

 

B. Stevo Miljus iz Zemuna, Save Kovacevica br. 32 je uzeo od  Aleksandre 

Pesic-Krsmanovic iz Beograda, i aktiviste nase organizacije, dana 

15.1.2000 godine 3.500 nemackih maraka, zatim 1.9.2000 jos 1.600 DEM, i 

jos jednu sumu, ukupno 5.500 DEM, sve na ime nabavke vize za odlazak za 

Kanadu nje i njenog sina Milana.Aleksandra je prodala stan za jeftinu 

cenu da bi otisal u kanadu, i on je prevario, ona ostala bez viza, novca 

i stana. On do danas nije  obezbedio vize niti je vratio novac.  On vara 

na razne nacine gradjane vec desetak godina, tako je uzeo novac i 

Srdjanu Miladinovicu i Dunji Miladinovic iz Beograda,jos dok je boravio 

u Hrvatskoj bio je osnovao Fond"Nikola Tesla" i prevario mnoge lakoverne 

pojedince. Prema nasim procenama prevario je samo poslednjih nekoliko 

godina u Beogradu stotinak gradjana. Medju njima  i potpredsednika nase 

organizacije ing. Slobodana Racica iz Beograda ,Ozrenska 13, kome je bio 

uzeo na prevaru 2.500 DEM. 

 

Aleksandra je jos sa jednom grupom prevarenih gradjana podnela Krivicnu 

prijavu MUP-u Srbije jos 2001 godine, tuzila Miljusa IV Opstinskom sudu 

(KP .797/01 ) za krivicno delo iz clana 171/st.1 KZ S. sudija Aleksandar 

Veljic., javni tuzilac Mirjana Putnikovic.  Evo vec vise od dve godine 

traje sudjenje, Miljus je na slobodi, sve je jasno, postoje dokazi i 

svedoci, dokumenti, ali IV opstinski sud odbija da  donese pravicnu 

odluku i stalno odlaze rocista. 

 

S.Miljus je u par navrata pretio Aleksandri i mome sinu likvidacijom ako 

budu trazila natrag svoj novac. Ona je u nejasnim okolnostima nedavno 

teze povredjena u zgradi MUP-a Novi Beograd.,  sin Milan(1981) student 

je lakse povredjen na pesackom prelazu od automobiliste dok je vozio 

bicikl , pokusana je otmacina njegovog mobilnog, prete im. Milan je na 
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regrutaciji 1999 godine bio optuzen javno pred drugim regrutima od zene 

iz regrutne komisije da je strani placenik, zatim je bio poslat na 

medicinska ispitivanja u Drugu hirursku kliniku gde je bio mucen. od 

tadasnjih julovskih lekara. 

. 

Na rocistu pred IV opstinskim sudom u Beogradu odrzanom dana 20 

februara 2003 godine u 12 casova okrivljeni Stevo Miljus je dosao i bila 

su i tri tuzioca, medju njima i Aleksandra Pesic Krsmanovic.  Sada je 

rociste ponovo odlozeno na neodredejno vreme da se navodno obavi 

razgovor sa nekim covekom koji zivi u Kanadi. IV Opstinski sud 

prolongira i stiti pocinioca.. 

 

Ovaj sudski proces traje vec vise od dve godine, sve je jasno, ali ovaj 

sud odbija da donese pravicnu presudu, da Miljusa provede pravdi i da ga 

obaveze da obesteti zrtve I ovaj sudski proces pokazuje da je sudsvo 

povezano sa kriminalcima i policijom, i da stiti kriminalca Stevu 

Miljusa. 

 

C. Preko svojih ljudi u Telekomu , ova grupa kriminalaca je vec dve 

godine terorisala moga sina i njegovu majku nkisporucujuci im netacne i 

enormno preuvelicane racune za telefon, da bi ih tako sikanirali i ja 

sam jedva uspeo da dokazem telekomu da sve to nije tacno, tako da je to 

zasada mirno. Posle nasih intervencija i datih argumenata Aleksandra je 

bila ostavljena na miru skoro godunu dana, da bi poslednjih dana Telekom 

se ponovo okomio na nju, IV Opstinski sud je doneo presudu da plati 

30.000, 00 dinara u roku od petnaest dana u suprotnom bice izvrsena 

prinudna naplata. Navodi se da su sa njenog telefona obavljani razgovori 

sa Australijom, Kanadom, itd, sto je smesno. Ona je penzioner sa 

penzijom od oko 125 eura mesecno i izdrzava i svoga sina. Povrh svega 

ona je u tri navrata pre nekoliko godina bila opljackana od kriminalaca 

koji su joj odneli predmete vredne oko 10.000 DEM, zatim je opljackana 

od Steve Miljusa koji joj je uzeo oko 8.000 DEM( i koji je to ucinio 

mnogim gradjanima),  i jos nije vratio jer ga stiti IV Opstinski sud, a 

on njoj preti smrcu. Taj isti sud sada njoj nalaze da plati nepocinjeni 

racun i kamate . Sada je to regulisano  enma vise zahetva da plati racun az telefon. 

 

Aleksandri je narezano da plati takodje 300.000 neki 

izmisljeni  nepostojeci porez.Aleksandra je celni aktivista nase 

organizacije i bila je zrtva progona ranije, siromasna i loseg zdravlja, 

na delu je naruceni politicki obracun. Ovako cineci Telekom ugrozava 

egzistenciju Aleksandre i njenog sina, i njeno zdravlje jer sprovodi nad 

njima opsadu i teror, oni zive u strahu od telefonskih netacnih racuna, 

i pretnji isjkljuicivanjem telefona i ukidanjem telefonske linije, da ce 

im stvari biti popisane. 

 

Ova stvar je zasada sa Telekomom razresena i on vise zasada ne 

uznemirava Aleksandru.. 
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D.Aleksandra je u nekoliko navrata opljackana od strane kriminialaca dok 

je stanovala u Beogradu u ul.Vojvode Stepe 68/II Ula, I sprat. zbog cega 

je 4.6.1995 godine  po clanu 168 KZSrbije , i 23.5.1996 godine podnela 

Krivicnu prijavu MUP-u  Beograda, br. KV-13566/95.  U cetvrtak 23 maja 

1996 godine  su oko 9 casova i 30 minuta  dva mladica sa revolverima 

usli u stan Aleksandre u Vojvode Stepe 68 , uperili revolvere u nju, 

oborili je na pod, obavili premetacinu, i odneli sve sto je vredno u 

vrednosti oko 10.000 DEM.GSUP je niej zastitio niti ohrabrio nego su je 

obeshrabili govoreci joj da je mogla biti ubijena i da ne trazi 

privodnjenje njih pravdi. Zatim su obavljene i druge kradje i proavle u 

stan. Dosada Aleksandra niie obestecena za ovo, MUP zna ko su pocinioci 

i nisu preduzete mere da budu privedeni pravdi i da Aleksandra bude 

obestecena. 

 

Zahtevam od vas da preduzmete mere da Miljus bude priveden pravdi, i 

njegova kriminalna grupa osujecena da siri teror i nasilje, .da vrati 

novac, i da MUP  i  sudovi privedu pravdi i obestete one koji su 

Aleksandru opljackali. 

 

3. Vera Vukcevic, Centa, Nikole Tesle broj 19, vec  prikazano. 

 

 
 

 

4. Milan  Zivkovic, Arandjelovac, Ive Lole Ribara 37, poznatog borca za 

ljudska prava  predstavniika Pokreta za zastitu ljudskih prava za taj 

deo Srbije, 

 

Milan Zivkovic(1933) penzioner iz Arandjelovca, predsednik MO Pokreta za 
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zastitu ljudskih prava za Arandjelovac, jedan od osnivaca nase 

organizacije, bio vise puta kandidat za poslanika, poznati borac za 

ljudska prava iz regiona Sumadija, je bio za vreme ere titoizma i 

komunizma zrtva progona, sto se pogorsalo za vreme vladavine 

S.Milosevica, bio je zrtva teroristickih napada u vise navrata , na 

njegovu kucu su bacali bombe, bio je napadan i povredjivan nozem, 

pritvaran, sudjen i osudjivan,  i proganjan i  jegovi srodnici. 

 

Ocekivao je da ce posle pobede DOS-a oktobra biti bolje, ali su se 

njegove nade izjalovile. 

 

31 12.2000 godine je bio napadnut u njegovoj kuci od 4 policajca i teze 

povredjen. Razlog je sto je Zivkovic obelodanio u novinama preprodaju 

velikih kolicina oruzja, koje je bilo namenjeno i za Albance na Kosovo i 

 

Bosnu i Hercegovinu., malverzacije sa sumama, i razne druge zloupotrebe, krsenja ljudskih 

prava.,pljackama, razbojnistvima, stanju u sudstvu, policiji, itd. 

 

On je podneo krivicnu prijavu ali je ona odbijena i agresori su na 

slobodi i zive i rade kao i ranije. 

 

Zivkovic jе zbog svoga zalaganja za stvar ljudskih pрava bio napadnut i 

tesko povredjen dana 31.XII.2000 godine u njegovom stanu od strane 

organa MUP-a :Racic Bore, Joksimovic Dejana, Todorovic Dragana, Mitic 

Sase, Djurovic Dragana, svi radnici MUP-a Arandjelovac, koji s 

neovlasceno usli u njevgov stan i tesko ga fizicki povredili. Sud je 

oslobodio svih pet policajaca odgovornosti  oni su na slobodi.( Tuzebeni 

predmet 93/2002 od 18.4.2002 godine). 

 

Prema Zivkovicu u Arandjelovcu i okolini operisu grupe kriminalaca i dan 

danas koje cine razbojnistva,  pljacke, ucene, bezakonje, i sve u sponi 

sa  policjom i sudijama. 

 

5.Dusanka Bekker Isakovic,Holandija. Ona je iz Kragujevca ali zivi sa 

porodicom u Holandiji vec trideset godina.. 

 

U prilogu teskt iz novina: 

 

Ispovest Dusanka Bekker-Isakovic 

 

JA SAM ZRTVA MAFIJE 

 

Dusanka Isakovic-Bekker iz Holandije trazi da bude prvi klijent prvog 

specijalnog tuzioca Srbije za organuizovani kriminal 

 

Vec dve godine moj muz i ja mucimo se da objasnimo sudu u Kragujevcu i 

medijima u Srbiji kako smo opljackani, kako smo zastraseni, i o cemu se 

radi u predmetu P.III.2643/00 kao i Kt. br. 153/01 pred Okruznim javnim 

tuzilastvom u Kragujevcu.Trideset godina zivim i radim u Holandiji. Zovem se Dusanka 

Isakovic-Beker. Zeljna sam zivota u Srbiji i zato sam sa mojim suprugom, 
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inace Holandjaninom, postigla dogovor da se 2002. godine vratim mojoj 

pravoj kuci. Da bismo ostvarili taj moj san odlucili smo da podignemo 

kucu u Kragujevcu, u ciju izradnju smo ulozili svu nasu ustedjevinu _ 

tako pise Duska Isakovic- Beker iz Holandije, koja vec mesecima pokusava 

da dodje do pravde u Srbiji. 

 

Sta se zapravo dogodilo objasnila nam je u svojoj ispovesti: 

- U prolece 2000. godine potpisali smo Ugovor o izgradnji porodicne kuce 

sa Projetnim biroom .....koji je potpisao ....vlasnik ove agencije.  U ugovoru je stavljena 

klauzula da kuca mora biti gotova 1. oktobra 2000. i useljiva po sistemu ''kljuc u ruke''. Da bi 

nam kucu ''zavrsio na vreme'' vlasnik firme je zahtevao novac unapred. 

Novac je i dobio posto smo mi od ranije poznavali njegovu partnerku 

...... koja radi u Auto banci Kragujevac.Projektni biro iz Grocke kod Beograda dao nam je 

predracun da nasa kuca moze da se uradi za 80.000 maraka. Mi smo nase ugovorne obaveze 

ispostovali u potpunosti, i vise od toga, jer smo gospodinu Mihajlu 

Zaljevskom dali avans od 100.000 DEM u kesu. Dok smo se obavezali da mu 

citavu sumu od 110.000 maraka isplatimo kada primimo kljuc u ruke. U 

ugovoru je, takodje, napisana kaznena klauzula u iznosu od 5.000 DEM, 

ukoliko nam kuca ne bude predata na vreme, sto je to bila Ugovorna 

obaveza okrivljenog ...latili smo jer smo verovali u preporuke 

koje smo dobili i poslovnost ... i njegovog biroa.Kragujevacki pakao Pred nas dolazak u 

Kragujevac da preuzmemo kucu po ugovoru graditelj nam je poslao faka sledece sadrzine: 

''Kuca vam je pravilno postavljena i vi sada lagano mozete sami da je 

zavrsavate i bez mog prisustva''.Kada smo posle 6 meseci gradnje dosli u Kragujevac 

docekalo nas je veliko iznenadjenje. ..  je kucu postavio samo kasko. Nije zavrsio 

cak ni zidarske radove, ni odzake, kamin, rostilj, hidro i termo 

izolaciju.Doputovali smo cak iz Holandije gde zivimo preko 30 godina da bismo 

shvatili kako i u kojoj meri smo okruto prevareni. Niti smo dobili kucu 

koju smo narucili, niti je ista bila zavrsena barem do pola. Po nalazu 

vestaka gradjevinca uradjeno je samo 25 odsto ugovorenih radova. 

I tad pocinje pakao za nas. Predali smo gradjansku tuzbu Opstinskom sudu 

u Kragujevcu, gde se nalazi sediste firme ....og. A potom 

smo predali i krivicnu prijavu Okruznom javnom tuzilastvu u Kragujevcu 

zbog prevare i pljacke.Pocetkom marta 2001. smo pozvani na glavnu raspravu po gradjanskoj 

parnici u Opstinski sud u Kragujevac. Vlasnik firme ....je pred 

istraznim sudijom izgovori mnoge lazi. Isprica nam je kako je on 

prevaren. Govorio je:- Davana su mi mnoga obecanja. Nudjeno mi je jos mnogo para da 

zavrsim posao. Prosirio sam tavan, uradio sahte. Na kraju sam nameravao da tu 

kucu kupim za sebe!Nije pricao sta nije uradio i kako smo mi prevareni. Posle nekoliko 

jalovih rasprava dobila sam obavestenje od mog advokata Jovice Kosica iz 

Beograda da je zakazano saslusanje svedoka vestaka za 28. mart 2002. 

Obradovali smo se toj vesti jer je konacno krenula ta spora pravda. 

Ubrzo posle sklapanja ugovora, okrivljeni ..... nije hteo vise ni da 

cuje za ugovorne obeveze i znacenje pojma ''kljuc u ruke''. Izjavio je 

da nije znao da sam ja od njega ocekivala useljivu kucu za upotrebu, a 

on licno je taj ugovor osmisljavao i potpisao. 

Umesto da nas obavesti da kuca nije gotova, i objasni zasto nije gotova, 

on na licu mesta u oktobru 2000. godine, smislja izgovore, naduvava 

uradjeno i ne pominje sta nije uradjeno, sto je bila njegova ugovorna 

obaveza.Mi smo kao narucioci i investitori objekta dosli tako do uverenja i 
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zakljucili da je .....sasvim svesno i smisljeno prestao sa 

radovima po prijemu poslednje rate novca i da je on nas namerno hteo da 

stavi pred svrsen cin kako bi od nas izvukao jos vise novaca, pa onda 

jos vise i sve tako dok on ne udovolji u potpunosti sopstvenu strast 

prema tudjem novcu. Njegova racunica je bila da nas uceni i da na nam 

izvuce jos najmanje 300.000 maraka i tako se brzo obogati. 

Batinanje advokata Jer, kada smo odbili da potpisemo dokumenta, koja nisam htela ni da 

citam, a koja je na prepad u oktobru 2000.g. doneo ujutro rano u 6 sati, 

.....je zapretio kako ce se vratiti sa buldozerom da srusi 

nasu kucu. Te pretnje nisu prestajale ni kasnije. 

Ali, ne lezi vraze, tu tek pocinje drama i pakao. Uoci saslusanja 

svedoka i vestaka, dobijamo obavestenje da je nas advokat Jovica Kosic 

grubo napadnut i pretucen na vratima svoje kancelarije na Novom 

Beogradu. Raznim oruzjem su ga napala tri mladja razbojnika pri cemu su 

mu polomili desnu ruku. U kuci je nastala tuga i beznadje. Pozivam 

advokata da ga pitam kako je i da li ga mnogo bole povrede koje je 

zadobio? 

- Eh, draga gospodjo, od svega najvise boli pitanje zasto? I odgovorio 

je tuznim tonom. 

Svake nedelje, od dana kada je napadnut moj advokat, gospodin Jovica 

Kosic, pisala sam vrhu vlasti u Beogradu, [tampi, nevladinim 

organizacijama i svima koga sam se setila da je izvrsen teror nad 

neduznim advokatom Jovicom Kosicem, koje je samo obavljalo svoj posao 

zastupnika pravde. Nijedno slovo od tih napisa nije izaslo u srpskoj 

demokratskoj javnosti. Zasto? 

Mi smo sve vise ubedjeni u nemoguцnost sporenja sa teсkim organizovanim 

kriminalcima цiju podrсku oцito uѕiva i prevarant .....A njegova 

namera je da nas zastraсi i demoralizuje. 

Ja sada kada sam ostala bez advokata ne znam gde mi se nalazi predmet?! 

Nemam pravnog zastupnika niti mogu da dobijem drugog jer sada niko nece 

da rizikuje zivot! 

Iz kabineta premijera Djindjiцa sam samo upuцena u Ministarstvo pravde. 

Strahujemo da dolazimo u zemlju jer nam je poslat jasan signal сta moѕe 

da nas snadje.Ja sam nosilac jugoslovenskog drѕavljanstva, posedujem i liцnu kartu kao 

i prijavljenu adresu u Srbiji. Traѕim da se moj predmet iz Kragujevca 

prebaci u Beograd, da se angaѕuje novi specijalni tuѕilac za borbu 

protiv organizovanog kriminala i da se utvrdi istina i kazni prevarant 

koji je opljackao mene i moju porodicu. Znam da konkretno holandski 

investitori sve vise odustaju od ulaganja u Srbiju upravo zbog takvih 

kriminalaca i prevaranata, iako su imali konkretne projekte upravo da 

ulazu u Srbiju.Mi smo u Kragujevcu ocekivali svetlost, a dobili smo tamu sumadijskog 

blata - zavrsila je svoju pricu Dusanka Isakovic-Beker iz Holandije. 

 

Mafija i kriminalci vrsljaju i  u Kragujevcu, kao i u   drugim gradovimai mestima u Srbiji. 

 

6.dr.Jovan Gucic, fizicar profesor univerziteta, Avde Karabegovica 2, 

Beograd. dr.Gucic( 1932) potice iz vrlo imucne beogradske porodice kojoj su 

komunisticke vlasti 1945 godine oduzeli imovinu velike vrednosti, 

ukljucujuci i sadasnji Hotel"Ekscelzior" u ul. Kneza Milosa. ON je 

prosao kroz razne oblike progona , ukljucujuci i isterivanja iz posla, 
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sudjenje i drzanja u zatvorima,  nadao se da ce posle pobede demokratije 

doci sloboda i postovanje ljudskih prava. To se uopste nije desilo. 

 

Progoni se nastavljaju, sada jos gori i podmukliji. Na njega su se 

okomila mafijai i kriminalci. 

 

Njegovi roditelji su bili vlasnici velike porodicne zgrade u ul. Avde 

Karabegovica 2 u Beogradu, koja je bila nacionalizovana pa delimicno i 

vracena, posle  smrti njegive majke je prodao njen stan u zgradi 

izvesnoj Svetlani  Zivanovic, on je ostao u svome stanu. Ona je pocela 

da uzurpira neovlasceno i nezakoniti njegov prostor, da ga koristi za 

poslovni prostor za proizvodnju cigareta sa narkoticima, kada se 

suprotstavio ona je sa svojim saradnicima pocela da se fizicki 

obracunava sa njim, i bio je povredjen od njih. Ona sve to radi u sponi 

sa sudijama i ljudima iz policije. On je se obracao Savetu za korupciju( 

 

br.71/02 8.8.2002); Republickom javnom tuzilastvu(KTP br.83/03 ); 

Okruznom javnom tuzilastvu( KTP-349/03);Okruzni sud u 

Beogradu-Kz.br.260/03), zalio se Savetu za borbu protiv 

korupcje,(23.1.2003); itd. 

 

7.. Zivojin Buzankic( 1951) sluzbenik iz Mokranja kod Negotina, 

predstavnik Pokreta za zastitu ljudskih prava za Negotinsku Krajinu , i kandidat za poslanika 

na izborima, je sada proganjan i ugrozen mu je ziv od od strane lokalne 

narko-mafije povezane sa Legijom i zemunskim klanom. Potice iz 

porodice koja je bila proganjana od prethodnog komunistickog rezima, radio je nekoliko 

godina u Sloveniji, on je vrlo obrazovan, intelektualac, prepoznaje nepravde i 

zloupotrebe. I njima se suprotstravlja, zbog cega je i dan danas pod 

udarom    klanova kriminalaca i prekrsioca zakona. On nas obavestava da je kriminal jos 

uvek svugde duboko ukorenjen u Negotinskoj  Krajini:  sudovima, policiji, 

biznisu, opstini, obrazovanju, medijima, lokalnoj samoupravi (sefovi 

mesnih kancelarija), obrazovnim ustanovama, ustanovama, itd.  To su razvlascene strukture 

bivseg SKJ, SPS, JUL i SRS koje su se povezale i ojacale i zele i dalje da 

drze narod u pokornosti, narocito u selima preko svojih sefova mesnih 

kancelarija i opstinara. Tvrdi da je narod pobedio na izborima, smenio je masinovodju, 

ali su svi ostali kadrovi vozne kompozicije i dalje na pozicijama 

skretnicari, zeleznicari, kocnicari,  otpremnici vozova, itd  .  Oni 

setaju kompoziciju i vozaju je sporednim kolosecima i varaju drzavu i narod. Negotin je ostao 

leglo narko-mafije zbog blizine dve granice sa Rumunijom i Bugarskom 

Iza toga stoji grupa lokalnih mocnika od kojih je jedan glavni. Droga 

je uzela maha, u skolama, kaficima,     na ulici, a i dan danas posle atentata na 

Djindjica niko ama bas nista jos nije preduzeo, sve isto., tvrdi da je ta mafija 

povezana sa Beogradom i Zemunom, navodi dr. ....iz 

Mokrinja, penzionera SIP-a  kao organizatora kriminalaca u tom kraju zemlje. Lj.Jovanovic 

odavno progoni Buzankica, sada to pojacava. ....je bio Titov i 

Milosevicev kadar  , sada pokusava da se ukrije da je pripadnik DOS-a 

a ustvari zeli da sacuva ranije privilegije i nastavi nezakonite radnje.   .... 

upotrebljava za svoje svrhe sefa mesne kancelarije u Mokranju .... 

zamenika okruznog javnog tuzioca  .... vodju sudske pisarnice 

.... sudiju Okruznog suda ..... uz pomoc organa MUP-a, sudije 
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.... je carinski organ,  na granicnom prelazu 

Mokrinje se ne angazuju psi tragaci droge nema adekvatne kontrole da bi se lakse svercovalo, 

..saradjuje sa Legijom, ...je na dva dana pre ubistva 

Djindjica provocirao Buzankica, ....nije  bio u selu nekoliko 

dana pre ubistva Djindjica, za vreme ubistva Djindjica, isti dan je bio arogantan i 

prepotentan prema Buzankicu, smejuci se pobednicki, .Jovanovic je vrlo bogat, ima 

veliki stan na Novom Beogradu,  veliku vikendicu na periferiji 

Beograda,  ima kucu i vikendicu  u Mokranju,      zemlju, novac,  pred njegovom kucom u 

Mokranju se okupljaju nepoznate osobe, brojna luiksuzna i skupa vozila, .Ali od kada 

je zavedeno vanredno dstanje vise nema tih vozila pred njegovom kucom. 

Ali je .... tamo i dalje.   .....je zloupotrebljavao humanitarnu pomoc Crvenog 

krsta, ucestvuje u trgovini zemljom i  kucama,  prisvaja zicanu ogradu 

seoskog stadiona, Ove grupe kriminalaca terorisu Buzankica, kao 

"neprijatelja"i intelektualca koji sve vidi. ....na nekoliko dana pre ubistva Djindjica 

puca I ubija pored Buzankica njegovog psa., i to sa udaljenosti od desetak 

metara, sto je opasnost po Buzankica i upozorenje.. , pucao je iz 

automobola, u njemu je prepoznao da je  automobil vlasnistvo....iz Mokranja clana 

grupe.. Дirektor skole i rukovodioc skole u Mokranju  ...  su unistili Buzankicevu 

letinu,.Buzankic je danas na nisanu kriminalaca njegov zivot je ugrozen. Buzankic je pozvan 

6.4.2003 godine, neki dan u 

 

Mesnu kancelariju gde je izlozen napadima, i pretnjama, i stavlja mu se 

 na znanje da je suvisan u selu. Sudovi, policija nisu preduzeli 

adekvatne mere, Buzankic jos nije zasticen, zalio se i Vladi Srbije.Buzankic se zali Vladi da 

nacin provera nije dobar, da OUP Negotin i Javno tuzilastvo Negotin  Vladi ne 

prosledjuju ispravnu informaciju o njemu.Buzankic se zali da ga ove 

osobe i instance progone i cine razne stete, ucenjuju ga i prete mu, ugrozavaju njegovu licnu 

bezbednosti  imovinsku sigurnost., zato sto je bio proganjan i od  komunista, jer prepoznaje 

kriminalce, i narocito zato jer je clan Pokreta za zastitu ljudskihprava  . 

 

8.. Olga Jeftic( 1936), psiholog u penziji iz Beograda, poreklom iz 

Bogatica, potice iz porodice koja je bila proganjana od komunista , njen  otac je bio sreski 

nacalnik u Kraljevni Jugoslaviji u Vladmircima, oduzeta imovina rdoditeljima, 

 bila je proganjana na radnom mestu, i na druge nacine, ugrozena ej od 

kriiminalne grupe mafijasa u Bogaticu, suseda, sudija i MUP-a..Njen sused .... u Bogaticu sa 

kojim vodi spor usled njegove otimacine njenog dvorista uz 

podrsku suda u Bogaticu, je napao fizicki 10.9.1992 godine i teze 

povredio gvozdenom  sipkom, tuzen je sudu( cl.53 KZ S-K.b.267/93), sudije Gordana 

Cmiljanic ,Radisav Luburic, Rade Mijatovic,.Ponovo je tesko povredio 9.6.2000 godine, 

tuzila zvala SUP, nista nije preduzeto ni za prvi ni za drugi napad. 

Izlozensa napadima druge osobe iz Bogatica iz klana.... podnela je tuzbe sudu(K-51/95 

I K-51/155),Uzeo joj je plac i  kucu jos pre tridesetak godina, vodi > spor( K-314/95), sudije 

Miodrag Maletic, Gordana Bogdanov ic.Napao je nedavno i povredio teze 

i sused  .... sud i OUP nista nisu preduzeli.Njoj prete 

kriminalci i njihovi saradnici i ugrozeni su njena licna bezbednost i 

? imov unska sigurnost. Postoji veza bogaticskog i beogradskog klana., 

? 

9...Slobodan(1952) i Zivojin (1945) Zivkovic iz sela Ogladjenovac kod 

Valjeva, radnici,v poticu iz  politicki proganjane porodice od 1945 godine  do danas, sto 

se pojacalo od 1970 �ih godina.Oba su bila na radu u Nemacoj  imaju nemacke 
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 penzije. Sagradili su lepe kuce u selu. > Sto je jos vise povecalo zavist i netoleranciju 

vlasti.  Nastala su hapsenja, drzanja u zatvorima, premlacivanja, drzanja u ludnicama, 

onemoguc avanja zaposljavanja, rasturanja porodica i brakova, oduziman ja pasosa,  itd. 

 

-  

Progoni traju i sada, posle pobede DOS-a i ubistva Djindjica. Evo 

nekih od progonitelja: 

-Opstinski sud u Valjevu(K 435/77)-sudije Nikola Cenic, Nikola 

Kotaros, Sekulic Marinko, -OJT Valjevo Kt.br.299/77 :javni tuzioc Drpic Ljubomir, 

-Okruzni sud u Valjevu ,P.br.105/77:sudija Zorica Petrovic, Andrija 

Simovic, Vasilije Stojanov, > -Vrhovni sud Srbije  gz.2201/77 :sudije Milka Jovanovic, 

Nikola 

Pesic, 

Petar Radovic, 

-Opstinski sud u Valjevu, Ki.br.279/82:sudije-Vukajlo Nenadovic 

 -Opstinski sud u Valjevu, K.1065/83 , sudija Miroslav Milakovic 

-Opstinski sud u Valjevu  Ki.262/85 ,sudija-Miodrag Vicentijevic 

-Opstinsko javno tuzilastvo Valjevo 1041/85-sudija Miodrag 

Vicentijevic -zamenik javnog tuzioca Valjevo-Antonije Puric 

 -Dragan Gavrilovic,milicionar SM Valjevska Kamenica protiv koga su 

braca Zivkovic podneli krivicnu prijavu 3.7.1996 g zbog zloupotrebe polozaja, nasilja, 

samovlasca, itd.> -Opstinski sud u Valjevu K,br.526/97 :sudije Sasa Obradovic, 

Jelisaveta Bogdanovic, Nada Stefanovic, 

 -Okruzni sud u Valjevu, Gz.br.868/98:sudije Nikola Rankovic, Lepa 

Lalovic, Dusan Teodosic 

 -Okruzni sud u valjevuGz-br.449/98:sudije Miroljub Obradovic, Mirko 

Zeravcic, Dragomir Dzokovic 

 -Javno tuzilastvo Valjevo 13.6.2000 g:sudija javni tuzioc Obren Jokic 

 -sluzbenik MUP-a Beograd proiv koga su podneli krivicnu prijavu 

4.1.2001 godine 

 

10...ing. Momcilo Oparnica, inzenjer, Stari Banovci, ul.Jovana Kocica 

broj 10. 

 

 Ing.M.Oparnica(1933) inzenjer elektrotehnike, je clan saveta Pokreta , 

je iz zapadne Bosne, clan Saveta Pokreta za zastitu ljudskih prava, bio je vise puta kandidat 

za poslanika nase stranke, bio je zrtva diskriminacija i progona, 

 isteran na nezakonit nacin iz radnog odnosa, lisen prava na stan koji 

mu pripada, sada je penzioner i uprkos njegovih godina lisen je prava na stan sto je 

produzena politicka diskriminacija. Bio zaposlen u Ivo Lola Ribar korporocija, organizaciona 

jedinica Lola Inzinjering, od 1986 do 1998 godine na radnom mestu "vodeci inzinjer I 

razreda", i dobio nezakonit otkaz 1996 godine navodno zbog prestanka potrebe za radom.To 

resenje je oboreno  sa strane Inspekcije rada gde je nadjeno da je 

otkaz dat zbog toga da bi mu  bio otet stan. To su ucinili direktori i sudija Treceg 

optstinskogsuda sudija Dubravka Rogosic koja je to radila po necijem diktatu iz 
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njegove firme koja joj placa da ide na letnju skolu prava na Kopaoniku. Ovaj proces nije 

okoncan( broj P-I-119/03, P-I-96/96). Pokret za zastitu ljudskih 

Prava je intervenisao kod Treceg opstinskog suda predlogom da se postupak okonca 

na zakonit nacin, nije vredilo. > ing Oparnica je stekao pravo na stan, koje mu je osporeno 

od strane direktora njegove firme Lola inzinjering i od strane Treceg optinskog suda u 

Beogradu-P-I-96/96,II-I-15/99(sudije:Dubravka Rogosic, Rodoljub Arnautovic, Vladimir > 

Bojanovic) .Ing Oparnica je sada pod nadzorom grupe neformalne vlasti, koja blokira i 

daljenjegovu pravdu i progoni ga . 

 

11..Teatar"Joakim Vujic" Kragujevac 

. 

.... direktor pozorista prema dobijenim obavestenjima je 

privatizovao pozoriste i povezao se sa drugim kriminogenim strukturama u gradu. Smenjuje, 

salje na neodgovarajuca radna mesta, smanjuje plate, protiv direktora je Goran 

 Djordjevic  podneo krivicnu prijavu za reket, i zbog privrednog 

kriminala i sumnjivih radnjiv pozorista i omladinske zadruge "Evropa", zloupotrebljava se 

kafana I novac deli od strane rukovodioca, .Inspektor privrednog kriminala kome su 

 zloupotrebe prijavljene se u slobodnom vremenu druzi sa rukovodiocima 

teatra koje treba da 

goni. 

 

12. Bracni  par Smiljanic Zoran i Vesna zrtve kriminalaca.Aleksandra 

Rapajica i drugih. 

 

Bracni par Smiljanic Zoran i Vesna su najblizi srodnici nase istaknute 

aktivstkinje  Olivere Vukcevic iz Cente koja je nedavno bila zrtva pokusaja ubistva 

od grupe  kriminalaca o cemu smo vas obavestili.( Uz napomenu da sud iz 

Zrenjanina jos nije  pocinioce priveo pravdi koji su organizovana grupa,  koji Oliveru 

svakodnevno  provociraju u Centi i van nje, i koji su moguci pocinioci i drugih 

brojnih teskih krivicnih dela-podvodjenje, otmice, ubistva, itd, sto mozemo saznati i 

obavestiti  vas o tome), Smiljanici drze kiosk u ulici Dusana Vuksanovica na Novom 

Beogradu, oni su ovaj  kiosk otkupilii od kuce "Politika"vredno i samopregorno rade, ali 

plodove njihovog rada neometano otimaju kriminalci koji su dosada vise puta otimali 

pazar, novac, robu, tri puta sa revolverima uz batinanje i povrede, a poslednji put 

pre dva dana 1 marta 2003 godine.Jedan od kriminalaca koji to cini je ozloglaseni ..... 

Sudjenje je  zakazano za sutra u Okruznom sudu u Beogradu, ali se sudski proces 

oteze u nedogled, sto ohrabruje .....i njegovu organizovanu grupu koja  je bas pred 

sudjenje pre dva dana ponovo opljackala kiosk Smiljanica. Ocigledno je da sudije 

ohrabruju pocinioce. 

 

 Ova najnovija pljacka Smiljanica najblizih srodnika Olivere Vukcevic 

koincidira vrlo jasno sa najnovijim provokacijama nad njom od strane kriminalne grupe 

iz Cente, ona je ponovo ugrozena. Sto ukazuje na mogucu povezanost ova dva klana 

kriminalaca. 

 

Upozoravamo drzavne organe da se ne koncentrisu samo na nekoliko 

klanova kriminalaca nego na sve, prepoznatljivo je da je klan iz Cente u vezi sa klanom 

.....koji pljacka i terorise Smiljanice, to tvrdi i Olivera. i da je na delu 

dogovor da tako kaznjavaju Oliveru. i drze je u strahu. 
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Olivera Vukcevic je nasa istaknuta aktivistkinja i bila je zrtva 

progona, i njeni rodietlji postene sudije, koji sada kao razvlasceni zele da nastave 

politicke progone iako je zavedena nova demokratska vlast. 

> 

13..Јovanovic (47), iz Sapca. 

 

14.:MARINKO BRCIC 

 

Marinko Brcic (1926) profesor u penziji iz Beograda, Ruzveltova broj 11 i njegov sin su 

pozajmili ..... iz Zemuna, Bezanijska  iznos od 4.600 DEm to u dva navrata aprila 

i septembra 1997 godine. a za sta postoje uredne priznanice. Do danasnjeg dana .... 

nije vratila dug Brcicu i ona i njen sin prete smrcu Brcicu ukoliko trazi svoj pozajmljeni 

novac.i pretvorili su njihov zivot i strah od napada. 

 

Brcic se obratio miliciji, Prvom opstinskom (Ki.br.1160/2000) Cetvrtom opstinskom sudu u 

Beogradu, dana 23.5.2001 godine Prvi opstinski sud sudije Brkic Petar i Krizanic Radmila su 

donele presudu i oglasile krivom ....ali odbijaju do danasnjeg dana da ucine 

presudu pravsonaznom i Brcic jos nije dobio njegov novac, i izlozen je i njegova porodica 

pretnjama zastrasivanjiima.ganga ... 

 

Broj 15.Zorica Pavic iz Kragujevca . Milovana Glisica broj 24 

Kriminalac .. Teatra "Joakim Vujkic" iz Kragujevca i sudije i drzavni i 

njegov klan u Kragujevcu i organi koji ga podrzavaju, zrtva Zorica Pavic. 

 

Zorica je se zaposlila u Teatru"Joakim Vujic" u Kragujevcu 1986 godine na radnom mestu 

rekvizitera. odakle je bila prebacena na radno mesto portira na nezakonit nacin ( odbila da 

ode na pice sa njim u kafanu)od strane direktora ....Ona se zalila sudu, MUP-u 

Kragujevac, inspekciji rada i na druge adrese. Prosla je kroz brojne progone zbog cega je 

imala jak stres i morala da se obrati psihijatru. 

 

Izlozena je sada maltretiranjima direktora i sekretara pozorista ... radi na 

mestu portira, izlozena pritiscima svakodnevnim provokacijama, ona obavestava o 

zloupotrebama ,korupciji i kriminalu u pozoristu i Kragujevcu i poziva MUP i druge organe 

da suzbiju kriminal u pozoristu i Kragujevcu. 

 

16..Golub Bakic, Izetbega Mujazinovica 25, Novi Beograd 

 

Kriminalci ubice njegovog sina i sudije Cetvrtog opstinskog suda u Beogradu, zrtve Golub 

Bakic, njegov pokojni sin Mihailo i porodica. 

 

Mihailo Bakic( 1981 ) sin Goluba ,kao ucenik Srednje medicinske skole u Beogradu je 

26.9.1999 godine poginuo u saobracajnoj nesreci u Zemunu Tosin bunar 110 u sumnjivim 

okolnostima .Golub Bakic koji je jedan od osnivaca nase organizacije i bio je kandidat za 

poslanika na izborima je dugodosnji borac za ljudska prava i zbog toga je bio zrtva teskih 

progona i boravio u zatvorima i mucen na razne nacine. 

 

G.Bakic tvrdi da su sudski organi nepravicni i da odbijaju da pocionioce privedu pravdi. 

Tvrdi da je njegov si ubijen, ad je to politicko ubistvo, osveta njemu i njegovom sinu koji 

je organizovao strajk ucenika njegove skole, i Golub je zrtva vec godinama od strane 

prethodnog rezima. Tvrdi da je nadjen jedan do vozaca koji je povredio njegovog sina 
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....a drugog navodno ne mogu da pronadju. G.bakic je pokrenuo krivicnu prijavu 

jos 1999 godine, sudija Dusan Milenkovic Cetvrti opstinski sud , istrazni sudija je Svetislav 

Nikolic, koj rastezu ne sude pravicno. 

 

1718.. Anka Gracijana Boka, Mirijevski venac 37/6 Beograd, 

 

Kriminalci  i njihov klan i sudije Cetvrtog opstinskog suda 

 

Anka Gracijani Boka je Rumunka koja je dosla iz Rumunije u Jugoslaviju 1978 ,upoznala je 

tamo svoga bivseg muza Jugoslovena koji je bio na studijama u Bukurestu. Sa njima ima 

dvoje dece. Stanovala je sa muzom u stanu njegovih roditelja i razvela se 1982 godine. 

     Uskraceno joj je pravo na drzavljanstvo SFRJ sve do 1985 godine i celo vreme je bila bez 

jugoslovenskog drzavljanstva. a od 1982 do      1985 godine sam bila apatrid jer je bila bez 

rumunskog dtrzavljanstva. -Prvi put se zaposlila 1981 godine u Francuskoj oglednoj skoli 

"Vladislav Ribnikar"u Beogradu na radnom mestu profesora francuskog koje je radno mesto 

izgubila na nezakonit nacin. uprkos  predlogu Inspekcije za francuski jezik za stalno 

radno mesto, i zadovoljstva sa njom kao strucnim profesorom. Od 1982 godine do 1988 

godine je stanovala kod drugarica i prijateljica, a stan dobila 1988 godine, u Dalmatinskoj 

ulici 33/IV ulaz, preko Obrazovnog centa iz      Obrenovca gde je bila zaposlena, to je dala 

Skupstina grada iz Fonda Solidarnosti na intervenciju Rumunije. Adaptirala ga je , a 1991      

godine je dozivela nekoliko plajcki , sto je prijavljeno policiji. Pokusala je zamenu ovoga 

stana, mafija joj je pretila i pod pritiscima je bila     prinudjena kao Rumunka bez zastite da 

zameni ovaj stan za stan na periferiji u Mirijevu .Stan u Dalmatinskoj je bio 55 m 2, 

prizemlje, a      stan u Mirijevu ima 43 m2 ,prizemlje, periferija, bila je pod progonima mafije 

i u strahu sam pod pritiscima zamenila stan. ....koja je preko ... uspela da joj pljacka stan. i da 

je primora da napusti ovaj stan. Obracala  se sudovima, MUP-u, i na razne 

druge adrese, bez ikakvog rezultatra.Sudi se 12 godina, imala tri plajcke dokumenata u sudu. 

Prvi      opstinski sud je doneo jednu odluku vracanja u stan, hitno, ali nije izvrsena, a IV 

Opstinski sud nije izvrsio iako je pravosnazna.od 1999  godine dosada. Bila je zaposlena 

na odredjeno vreme u Baricu, pa na neodredjeno vreme u Baricu ali sa 30 posto , nije imala 

upisan      penzijski staz, radila u jako teskim uslovima. i zivela u barickim selima od 1982 

do 1988 godine., i u Obrenovcu..Onda se zaposlila u XII Beogradskoj gimnaziji kao dopuna 

1987 godine do 2000 godine kada je dobila invalidsku penziju. Osteceno joj je jako zdravlje, 

deca su      pretrpela strresove sa stetama za ceo zivot..Trazi da mi se vrati stan u 

Dalmatinskoj ulici,trazi ostetu za pretrpljene progone i nanete stete zdravlju. moli da 

doprinesete da pobedi pravda i da nadje svoj mir. 

 

19.. Miodrag Milojevic(1949) iz Beograda. 

 
 

Kriminalci sudije Prvog opstinskog suda u Beogradu( P-1-420/85/92/03 odnosno P-1-420/92) 

I bivsi rukovodioci bivseg preduzeca "Jugomontaza"iz Beograda, Kosovska br.39. Zrtva 
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Miodrag Milojevic iz Beograda.i zaposleni firme"Jugomontaza". On pominje sudije Prvog 

opstinskog sud a(sto treba proveriti uvidom u cinjenicno stanje) predsednik Vojkan Simic, 

Nikola Kitarovic,i druge sudije iz injegovog predmeta.,Republickog javnog tuzioca Sinisu 

Simica, predsednika Vrhovnog suda Leposavu Karamarkovic 

 

Miodrag Milojevic je clan nase organizacije i poznati borac za ljudska prava koji je prosao 

kroz razne oblike progona, ukljucujuci i drzanje u zatvorima i ludnicama.On je kao vrlo 

savestan i strucan sluzbenik "Jugomontaze"zbog suprotstavljanja kriminalu prvo smenjen sa 

viseg na nize mesto a onda na nezakonit nacin isteran iz radnog odnosa 4.12.1985 godine i 

nasilno isteran iz prostorija uz pomoc policije.Od 1985 godine traje borba Milojevica koja se 

sastoji u strajkovima gladju, javnim protestima., bio je hapsen i drzan dusevno normalan u 

ludnicama, izlagan nasrtajima i pretnjama, prebijanjima, mucenjima, nadzoravan i 

prisluskivan sto traje do danas, ometen u upotrebi telefona, faksa i prepiske,izlozen intrigama 

i uvredama bez prava na demanti, uskraceno pravo na pravicno sudjenje. Obznanio je brojne 

zloupotrebe rukovodioca njegove bivse firme, ukljucujuci i nelegalnu privatizaciju. Milojevic 

je ozbiljno obolio bez stana , i sredstava za zivot, bez mogucnosti da se leci i zastiti. 

 

20.Miodrag Dimitrijevic( ) radnik bez zaposlenja iz Kladureva 

 

Kriminalci dole navedeni organi policije, milicije, sudije i javni tuzioci, lekari , zrtva 

Miodrag Dimitrijevic 

 

Miodrag Dimitrijevic je clan Saveta nase organizacije i poznati borac za ljudska prava bio je 

u nekoliko navrata kandidat za poslanika . zbog cega je izlozen progonima. Bio je napadnut 

dok je vozio kola 26.6.1993 dok je vozio kola napadnut je i ranjen revolverom u Kostolcu, i 

teze povredjen, zato sto je bio kandidat za poslanika nase organizacije. 

 

Cesto je bio zlostavljan, navodimo samo nekoliko takvih dogadjaja. 

 

7.10.1993 godine M.Dimitrijevic je bio tucen u Novom Kostolcu od strane milicionara ...i 

drugi. 12.10.1993 godine oko 14 casova u Novom Kostolcu je dok jelepio plakate napadnut 

od milicionara i bio mucen od ...i pocepali plakate, pretili m da ce ga ubiti zato sto prikuplja 

potpise, zahtevali da podnese zahtev za smenu T.Krsmanovica sa mesta predsednika i da 

promeni stranku. .5.8.1994 godine je ...brica  milicioner iz Kostolca sa grupom milicionera 

opet maltretirao Mileta 

 

Javni tuzilac i sudije su odbile da zastite M.Dimitrijevica. Evo sudija i javnih tuzilaca 

koji su odbili da postupe po zakonu: 

 

-sudije Opstinskog suda u Pozarevcu:Dragana Radulovic, Slavica Mitrasinovic, Danijela 

Jankovic, Adelaida Andjelkovic, Gordana Mitic, Marija Marinkovic, Goran Milenkovic, 

zamenik Opstinskog javnog tuzioca Miroslav Vojinovic, i Dragana Jovanovic-Gagovic. 

 

M.Dimitrijevica je maltretirao cesto i sef Mesne kancelarije u Kladurevu .... 

 

Bio mucen u bolnici posle ranjavanja od lekara julovaca. 

 

Bio je onemogucen je da se zaposli, pretili su mu.stalno. 

 

Neke od ovih osoba koje su ranije zlostavljale i diskrimnisale Dimitrijevica i uskracivale 
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njegova prava to nastavljaju i dan danas. Razvlascene strukture jos nisu lisene poluga uticaja i 

moci. M.Dimitrijevic navodi da su oni se grupisali u kriminalnu grupu u regiji Petrovca na 

Mlavi I Kostolca, kao da su povezani sa kriminalcima zi Pozarevca i drugih mesta 

 

21..Slobodan Vasic(1950) bivsi bolnicar Psihijatrijske bolnica Laza Lazarevic u Padinskoj 

Skeli 

 

Zrtva Slobodan Vasic , kriminalci dr.Mirjana Markovic, supruga Slobodana Milosevica koja 

je bila clan Upravnog odbora zloglasne P.B.Laza .Lazarevic poznate po tome sto je tamo blo 

mnogo politickih neistomisljenika koji su tamo bili smestani po kazni, i direktor dr.Markovic 

srodnik dr.Mirjane Markoviic. Stojimo na raspolaganju da vam dostavimo detaljne podatke za 

vise osoba koje su bile po kazni u ovoj bolnici. 

 

S.Vasic je se usprotivio zloupotrebama u ovoj bolnici, zbog cega je bio isteran iz radnog 

odnosa, lisen sredstava za zivot, izlagan progonima,zastrasivanjima, podsticanje porodice, 

dece, blokada medicinske zastite.Ovaj vrsni strucnjak je bio prinudjen da napusti zemlju i 

sada zivi u Svedskoj.sa porodicom. 

 

22.Ljiljana Nenadov(1958) sluzbenica bez zaposlenja, Roze Luksemburg 11, 

Beograd.Zrtva kriminalca ......i njegovog rakovickog klana obrijanih i svih onih koji ga 

podrzavaju. Ona zivi sa majkom i sinom na pomenutoj adresi u porodicnoj kuci , u  prizemlju 

koje pripada drugom vlasniku, koji je taj deo iznajmio je uselio  stampariju ....iz koje 

dolazi svakodnevno cesto do pozne kasne  sate lupnjava masina, zagusljiv gas, ....je 

uzurpirao dvoriste i  ogradio ga i ne dozvoljava nenadovima da ga koriste iako su njegovi 

vlasnicii, blokira telefonsku liniju, ( telefon dvojnik), koristi ogromne  kolicine vode a na 

placa je, zagusljiv gas prod ire kroz WC i gusi  stanare, ...dolazi na vrata i preti 

Nenadovima obracunom i  svakodnevno ih uznemirava i pretvorio im je zivot u svakodnevni 

strah  stres. Zalili su se Opstini Rakovica, inspekcijama, bez ikakvog rezultata. 

 

23. -Ing Mihajlo Pavlica( 47 godina) inzenjer iz Banatskog Despotovca, ul.Krajiska 32 je nas 

predstavnik za Srednji Banat, i bio je nekoliko puta kandidat na izborima za poslanika 

Skupstine Srbije i Vojvodine, i za odbornika. Potice iz politicki proganjane porodice 

,njegovi pokojni roditelji su bili  proganjani i on je prosao kroz razne oblike 

diskriminacije, ukljucujuci isterivanje iz radnog odnosa, diskriminaciju u vezi zaposlenja, 

obrazovanja, u bavljenju literarnim i naucnim radom, sto se tice prava na privatni biznis, 

obradu svoje zemlje, bio je zrtva svakojakih progona ukljuc ujuci drzanje u zatvoru, ludnici, 

sudjenja, fizicke obracune, itd. Nekolko nasih saradnika i Banatskog Despotovca su izgubili 

zivote u nejasnim okolnostima.i on je nekolkiko puta za dlaku izbegao smrt. 

 

Ing.Pavlica je sada bez zaposlenja, bez sredstava za zivot, onemogucen da dobije zaposlenje, 

svakodnevno nailazi na svakojake blokade od strane razvlascenih strukt ura koje su jos uvek 

na kljuc nim pozicijama u njegovom malom mestu koje se ostrvljuju na njega i tako 

manifestuju da su jos uvek mocni, oni vladaju kao i ranije ljudima i njihovim zivotima. 

Povezali su se ,i ojacalai, kako medjusobnm vezama, tako i sa susednim strukturama sirom 

Banata i cele zemlje, sa Zemunom i Beogradom, preko opstinara, mesnih kancelarija, MUP-a, 

sudija, biznismena, i svakojakih svercera i kriminalaca. 

 

Oni i dalje muce i progone Palvlicu i mnoge druge.Onemogucavaju ga da se zaposli, prete 

mu, prave kvarove, stete letinu i kucu, onemogucavaju socijalnu pomoc, blokiraju sudske 

podneske, isporucuju preuvelicane racune za telefon, struju, poreze, zaplenjuju prepisku, 



1432 

 

blokraju telefon, drze ga u izolaciji i strahu, izgladnjuju, itd. To je svakodnevna opsada i 

tortura koja traje vec decenijama, i nastavlja se. 

 

Pavlica tvrdi da je tako svugde sirom Banata i Vojvodine, da je na delu projekat 

destabilizacije, da nevidljiva ruka zloupotrebljava razvlascne bande kriminogenih struktura, 

Vojvodina vri i slabi, rastace se, pozavadjana po politickoj osnovi, izmedju Dinaraca dodjosa 

i starosedeoca, izmedju Srba i onih koji to nisu. Tvrdi da ove razvlascene strukture ne 

shvaatju dublji kontekst i da su samo privid vlasti, faktor destabilizacije zemlje.I da se 

preko njih slabi Vojvodina da je tako odvoje od Matice. Oni misle da su patrioti a ustvari su 

razbijaci svoje nacije i drzave. 

 

24. Kriminalci-Zrtva porodica Radmile Zivanovic iz Knjazevca 

 

Radmila Zivanovic , penzioner iz Knjazevca, Aliagiceva br.4, je zrtva progona vlasti od 1945 

godine do danas. Do 1990 godine je bila zrtva komunizma od 1990 godine do danas je zrtva 

organizovanih kriminalaca. To je prica o reakcionarima i drzavnim neprijateljima koje treba 

opljackati i unistiti. Na kraju se pokazalo da su vecina gradjana bili sumnjive licnosti i da 

je vecina gradjana oslabljena i opljackana. Sto je rezultiralo da su Srbi pogubili drzave, 

teritorije, najstariji i najbolesniji su narod na svetu. To je bilans obracuna sa 

neprijateljima. 

 

Ovaj skriveni rat sa vecinom gradjana se nastavlja i dan danas, jedan do bezbrojnih zrtava 

toga gradjanskog rata je i sada porodica Radmile Zivanovic. Nju sumnjice i danas, ko zna ko i 

zasto to sve lansira, ovde vlad aju i dalje haos i lose procene. 

 

Suprug gospodje Zivanovic je bio pokojni dr.Ljubomir Zivanovic vrlo ugledni strucnjak 

hirurg koji je 1958 godine proglasen za politickog neistomisljenika i na montiranom sudskom 

procesu stavljen u zatvor, gde je ubrzo umro u potpuno do danas nerazjasnjenim okolnostma. 

Oduzimaju mu kucu, Radmila mora sa dvoje dece da se bori za svoju penziju, porodica je 

imala u Beogradu veliku kucu u Milosa Pocerca   br.28 od 450 m 2 sa dvoristem od 1050 m2 

koja je bila nacionalizovana kao visak.Nastali su svi moguci progoni, nasrtaji na preostalu 

imovinu,ucene, pretnje, u Minicevu vlasti joj od uzimaju zemljiste koje je nasledila. Od oca je 

dobila u nasledje kucu u Nisu u koju se od 1990 godine useljavaju  razni kriminalci i sudovi 

ne stite pravog vlasnika. U prolece 1992 godiine .....lome inventar u kuci u Nisu, milicija i sud 

ne reaguju. Ona je tada bila izlozena pretnjama.I ranije, i danas.Podnosila je zahteve 

tuzilastvu(214/710 od 21.7.1992 g;214/674 od 14.6.1994.god; 214-1/956 od 16.12.1994 

godine itd. 

 

20 aprila 1986 godine u Beogradu ubijena njena kcerka Vesna student tehnike, dosada se ne 

zna ko je ubio, sudovi ukrivaju pocinioca. Ima drugu kcerku koja zivi u Norveskoj po 

zanimanju je psihijatar. 

 

Gospodja Zivanovic je danas stara i bolesna zena, koju grupe kriminalaca svakodnevno 

ugrozavaju,  bez zastite sudova i drzave. 

 

Vecina gradjana zivi i dalje u strahu. Lopovi, ubice i kriminalci i dalje drze u kosmaru 

mnoge gradjane, i nastavljaju da rasturaju drzavu i slabe naciju. 

 

25.MIODRAG DJORDJEVIC. 
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Miodrag Djordjevic(1930) zemljoradnik iz sela Stanjinac kod Knjazevca je poznati borac za 

postovanje zakona i zrtva prethodnog komunistickog rezima. On je zrtva konfiskacija i 

kaznjavanja od 1945 godine do danas. Nas je predstavnik za Knjazevac, bio je u nekoliko 

navata nas kandidat na prethodnim izborima za skupstine. On je bio proganjan od prethodnog 

titoistickog rezam i S.Milosevica kao navodni monarhista, zapadnjak, koji se zalaze za Kralja 

i Monarhiju i ulazak nase zemlje u medjunarodne organizacije. 

 

Prosao je kroz svakojake vrste progona, ukljucujuci zatvore, psihijatrijske bolnice, novcane 

kazne, policijska privodjenja, fizicke obracune, konfiskacije, provale i pljacke i kradje. 

Uprkos svega je uspeo da skoluje decu  ima sina i cerku, obadvoje ugledni knjazevacki lekari. 

 

On se sa nama bori od pre dvadesetak godina i ocekivao je kao i mi da dodje visepartijski 

rezim i sloboda, nazalost posle zavodjenja visestranacja 1990 godine nije doslo do 

poboljsanja, ni kasnijih godina, ni posle oktobra 2000 godine. 

 

Miodrag Djordjevic sada ima 73 godine izdaje ga i zdravlje posle decenija stresa i progona, 

njegove nade se nisu ostvarile, on je i dan  danas zrtva teskih svakodnevnih provokacija i 

progona, sto ce dalje biti opisano i dokumentovano. 

 

Da navedeemo i to da je Djordjevic bio zrtva progona za vreme prethodnih izbora zato sto je 

ucestvovao na njima kao nas kandidat, tako je npr. za vreme predizborne kampanje bio 

uhapsen 

7 marta 1991 godine pri polasku na miting, bio je kasnije smesten u ludnicu sa 

obrazlozenjem:� manija velicine, zeli da bude kanddat na izborima  i da smeni aktuelnu 

vlast�.On je bi kandidat nase stranke dake legalne organizacie. Da li je to znak manije 

velicine? 

 

On je danas zrtva napada, provokacija, kradja, pljacki, uvreda pretnji, otudjivanja imovine, 

smetnji u upotrebi poseda, itd,  sve to od strane grupa organizovanih krimnalaca u njegovom 

selu i okolini, koji nazalost i dalje imaju svoje pipke u sudstvu  javnim tuzilastvima, i 

policiji, drzavnim ustanovama i pojedinim politickm strankama, i koji opstruiraju njegove 

podneske i zalbe. Uprkos jasnih dokaza da je zrtva organizovani kriminalci koji mu pljackaju 

imovinu , sumu, koji ga kinje, to demantuju pravdajuci se da je Djordjevic dusevno labilna 

osoba �koja uobrazava�. 

 

Ove grupe kriminalaca su sastavjene od ostaka prethodnog titoitstickog i milosevicevskog 

rezima koji su ga progonili  ranije, i sada mu otvoreno prete:� Cinimo ti ovo sto si doprineo 

da S.Milosevic  bude  u Hagu�. Ove grupe kriminalaca vrsljaju  sirom Srbije i  Crne Gore i 

progone mnoge gradjane i dalje, kao i ranije.Aktuelna vlast ne preduzima prave mere  da ih u 

tome onemoguci. 

 

Djordjevic nas obavestava da su ove grupe kriminalaca bez dovoljnog  kontakta sa realnoscu, 

ubedjene da je on izdajnik  i zapadni placenik,.misle da se komunizam pritajio i da ce se 

vratiti, da ove grupe iz okoline Knjazevca imaj veze sa kriminalcima iz Bugarske, i sa ruskom 

mafijom koja ih manipulise da se bore za komunizam ,  i Kominternu i �Amerika i Engleska 

bice zemlja proleterska. 

 

Djordjevic ukazuje na praznoglavost ovih formacija i da su one zlouporebljene daljinskim 

upravljacem od strane anti-srpskih lobija iz lokalnog geo-politickog okruzenja da pomocu njih 

destabilizuju zemlju. 
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Ovde prilazemo samo neke detalje, to sve traje decenijama do danas.Navodimo dalje neke 

podatke o  stradanjima Djordjevica: 

-podneo je krivicne prijave protiv ....vojnog penzionera iz Stanjinca, 

....зbog obijanja stale, zbog trovanja i ubistva krava, 

-zbog pretnji protiv  

itd itd. 

 

Djordjevic se obracao sudovima, javnim tuzilastvima, drzavnim oranima, bez zastite dosada. 

 

Organizovani kriminalci su  jos uvek mocni, preko svoji ljudi  sudstvu i javnim tuzilastvima, 

drzavnoj upravi, NGO i politickim stankama, psihijatrijskim bolnicama,  uspevaju da 

opstriraju njegove podneske-predstavljajuci ih  kao neosnovane, manija  gonjenja. 

 

Zahtevamo da njegov podnesci budu ispitani i da budu ispostovana njegova prava. 

 

Pozivamo vas da preduzmete mere protiv ovih kriminalaca, da otkrijete njihovu povezanost, i 

da ove osobe zastitite. Ocekujuemo vas poziv da vam  odamo druge brojne grupe kriminalaca 

u zemlji. 

 

Ponavljamo ono sto smo ranije vec kazali. :mnogi drzavni organi vlasti 

nisu u  proslosti sticajem okolnosti odoleli iskusenjima vlasti, i privilegijama. 

Zaboravimo to, taj moralni snovrat je slozen fenomen(ne samo moralni 

nego, i  psiholoski, indoktrinacija, pranje mozga i modifikacija liicnosti tih 

ljudi). Pozivamo na smirenost, razum, pomirenje i prastan je , slogu. Samo 

tako cemo  opstati. Nazalost, ima podosta onih koji ne zele mirenje nego zele da 

nastave po  starom. Njih treba privesti pravdi. Ako to ne ucinimo nastavice se 

ubrzano propadanje nacije i drzave. 

 

Predocavamo vam da je prepoznatljivo da razvlasceni koji sada deluju 

preko grupa kriminalaca i preko sudija, delaju iz ilegale, iz jednog centra ili 

nekoliko centara i tako koordniraju kriminalne atake na nase saradnike, da je na delu 

produzena  politicka osveta i zavera protiv nase organizacije. 

 

Pozivam vas da me odmah pozovete na razgovor da otkrijemo ove grupe 

kriminalaca. Otkricemo novi svet podzemlja i tako neutralisati one koji stvaraju 

gangove i krse  zakon. 

 

Sudije i javni tuzioci su glavni generator kriminala jer ih oni podrzavaju, i stite i jacaju, da bi 

tako delili plen sa njima i njih usmeravali na one koje zele da  kazne. Sudije treba da budu 

obelezene kao najveci organizovan klan u zemlji, jer su  izvanredno povezani , znaju se 

godinama, ogrezli su u bezakonju i privilegijama,  samovlascu, delaju po principu paravojne 

formacije, sa izvanrednim komunikacijama ( telefon, prepiska, faks, nternet),uz podrsku SPS, 

JUL, SRS ,  i MUP treba da ih nadzorava  uhvati u deliktu, i privede  pravdi. Ponavljamo, 

sudije i javni tuzioci  su najveci organizovani klan kriminalaca, i njega treba demontirati. 

Dok se to ne  ucini nema pobede nad kriiminalcima. 

 

Sigurno da ima i postenih sudija, i njima treba dati sansu da ostanu 

na pozicijama.Oni koji su bili opijeni privilegijama imaju sansu da se isprave i da 

im se povrati izgubljena ljudskost. A one koji zele da nastave po starom treba 
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ukloniti energicno i brzo. 

 

Ne smemo dozvoliti da nam geo-politicko okruzenje jaca kriminalce da 

bi nas tako slabilo, nasu drzavu i naciju. To je  tako jasno. 

 

Postovana gospodo! Osobe koje se ovde spominju su spremne da dodju da 

svedoce i da donesu sva potrebna dokumenta. Mi cemo nastaviti da vam 

dostavljamo podatke za vrlo veliki broj gradjana nase zemlje, 

napominjemo da je vecina gracjana u raljama kriminialaca, razume se neko 

manje a neko vise. 

 

Ocekujemo vasu podrsku. Zelimo sa vama da saradjujemo.Mozemo vam biti 

vrlo korisni. Imamo istinsku riznicu sa podacima o  ogromnom 

 

Moramo biti kadri i mudri da preskocimo sadasnju preponu. Znamo da su 

kriminalci povezani sa sadasnjim strukturama, da su razvlasceni 

takodje povezani, i to po rodjackoj, zemljackoj, tribalnoj, interesnoj, 

klanovskoj i drugoj osnovi medjusobno, i sa sadasnjom vlascu i da je sve izmesano 

i  da je zbog ovoga takodje tesko iskoreniti kriminal. Svesni smo da je 

sadasnja vlast nastala od kadrova koji su vecinom, ili njihovi 

roditelji, biila na vlasti u vreme komunizma. A to znaci u tesnoj mnogostrukoj 

vezi sa rasvlascenima koji pribegavaju kriminalu da bi se konsolidovali. 

Svesni smo da su u prethodnom poretku na pozicijama bili ljudi koji su vecinom zeleli dobro 

svome narodu, ali da su sticajem okolnosti ponekad skrenuli u nedolicne postupke i opijenost 

vlascu  i privilegijama, i da su pravili  greske..Treba razlikovati istinske kriminalce iz 

redova prethodnog poretka i onu vecinu koja nije bila kriminalno orijentisana. 

ali je bila privilegovana . Smatramo da kadrovima koji se nisu okaljali a 

to je veciina, treba dati sansu za ispravku i osvescenje. I da ostanu 

na istim pozicijama ukoliko krenu stazom osvescenja, prastanja i 

pomirenja.Nazalost, ima ih podosta koji ne zele da se isprave i nastavljaju sa 

prethodnim zloupotrebaam i njih treba energicno kao nepopravljive 

ukloniti.. 

 

Isticemo , da su sudije i javni tuzioci danas glavno uposriste i 

zastitnik  kriminalaca, a to cine jer dele plen sa njima, to im daje osecaj 

vlasti  jer kriminalce mogu usmeriti na one koj im smetaju. 

 

Nasa policija i milicija sada ispravljaju kicmu posle decenije 

ponizenja i upliva kriminialaca. Policiji i miliciji treba dati dobre plate,> mogucnosti da 

resavaju stambene probleme, skolovanje i zaposljavanje  dece. 

Zauzvrat oni treba da se oslobode nasledja Titove i Miloseviceve ere. 

 

Dakle, mi se zalazemo za osvescenje, pomirenje, prastanje i pokajanje 

i  slogu.i svakome treba dati sansu da u ovome pravcu dela. 

 

Zato svi treba da radimo, pre svega da se udruzimo protiv onih koji 

zele  da nastave da krse zakon i uzurpiraju tudja prava i grade svoje 

bogatstvo  na krvi i suzama vecine. 

 

Pozivamo vas da proverite ove navode i preduzmete mere protiv da 
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zastitite navedene gradjane i preduzmete mere  protiv dole navedenih pocinilaca: 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

-2003.година. Гроб чика Васе Крсмановића 

 

Чика Васо Крсмановић ( томови 1-4). све је више последњих година размишљао и 

говорио о смрти, ипак му се чинило да његов вечити починак треба да буде у родној 

Узовници.  

 

Срео сам га летос у Узовници, има тамо кућу, не у засеоку Крсмановића, него мало 

ниже, поред пута. Он би ми у Београду телефонирао сав радостан, да једва чека да оде у 

родну Узовницу. Срео бих га потом у Узовници, није испало онако како је замишљао, 

због нечега му се није свидело, хитно се враћа за Београд.  

 

После неколико дана, ево га опет у Узовници. 

 

То ме потсети на поједине наше људе које сам познавао у Бриселу. Неки од њих би  

тако одлазили и долазили из Југославије, па у Белгију, и опет све испочетка. Нигде да 

се смире, нигде им није потаман.  

 

Дође летос са њим и његова кћерка Мира, удата Цихабер ( томови 1-4), поведе чика 

Васо њу и мене да се испнемо на повисоко Томића брдо, изнад Крсмановића гробља, да 

нам покаже где ће бити сахрањен.  

 

Тамо на високој коси изнад Дрине почива у трњу и горским травама мало Томића 

гробље. Какав чаробан поглед пуца са узвишице на долину, на ушће Грачанице у 

Дрину, на вијугаву велику зелену реку што бели валовима.  

 

Ту је некад давно био засеок рођака Томића, они су настали у 19 веку од наших 

Крсмановића, нема их више у брду, сишли су у поље, отишли у градове, поумирали. 

Црне се развалине зидина кућа, изгледа као да  је ударио гром, срушене зубом времена 

штале, магазе, чардаци, унутра се закотиле змије и дивље звери и птице.  А некад је ту 

све бујало од живота и младежи.  

 

Остало њихово мало гробље. Често су ми пред очима тих неколико гробова, који 

дремају у спокоју и забораву, просто маме намерника да седне на стену и да се одмори.   

 

Ту је чика Васо направио себи мали споменик, и на њему урезао Родослов 

Крсмановића. `` Овде желим да будем сахрањен ``, обрати се Мири и мени. 

 

 

- 

-2003.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Golub Bakic: Gospodinu Jozefu Kutiljieru: Netacni podatci. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Vasa Ekselencijo! 

 

Vi ste po drugi put u roku od nekoliko dana  javno izneli tvrdnju koja  nije nikako zasnovana 

na cinjenicama  da je u Srbiji i Crnoj Gori doslo do znacajnih pomaka u postovanju ljudskih 

prava .Istakli ste takodje da ubistava politicara ima i u drugim zemljama, i da je potrebno 

jedino unaprediti u izvesnoj meri sudсtvo, saradnju sa medjunarodnom zajednicom,  sto se 

tice masovnih grobnica, jacanja  kontrola civilne vlasti nad   vojskom, i saradnje sa Haskim 

sudom. 

 

Vasa Ekselencijo! Vi vredjate milione nasih gradjana, njihove suze i krv. Time ohrabrujete 

kriminal  i krsenja ljudskih prava i stimulisete nove pucnje i likvidacije. A znajte da  nas licno 

necete izazvati protiv Zapada, niti nas zaplasiti da se borimo za ljudska prava, jer mi to 

cinimo na miran i razuman nacin, kao sto smo to uvek cinili.. 

 

Cinjenicno stanje je sasvim drugacije, ljudska prava se u nasoj zemlji i dalje masovno krse. 

Ima pomaka  sto se tice nasilnih suzbijanja javnih protesta,   policijskih obracuna, gusenja 

medija, javnih hajki protiv stranih placenika i domacih izdajnika, policijskih privodjenja, nasa   

zemlja je vracena u medjunarodnu zajednicu, dobija donacije, stabilizovan je dinar nema 

visoke inflacije, redovnije se isplacuju plate   i penzije, devizna stednja i socijalna davanja.  

 

Ali nije doslo do poboljsanja u sudstvu,  zrtve progona nisu rehabilitovane niti obestecene, 

zive u strahu, izlozene su pretnjama ucenama ili  nesputanom nasilju gangova   kriminalaca, 

osecaju za svojim petama bivse progonitelje koji jos nisu razvlasceni, jos uvek u odredjenm 

sferama postoji   spona kriminalca i sudstva, policije. ,bujaju  dekadencija i patologija na svim 

nivoima. Oduzeta svojina  jos nije vracena vlasnicima Visedecenijski kosmar jos uvek   

traje.Vecina gradjana je jos uvek uskracena u njihovim pravima.   Povrh svega kupovna moc 

nije osetnije porasla. Enormno su narasli porezi.  

 

Ulicama setaju zrtve u crnini, oni koji su opljackani, od 1945 godine do danas, vecina 

gradjana je bila zrtva progona komunista, ojadjena i siromasna, bolesna, u crno zavijena.  

 

Vasa izjava izaziva njihovo zaprepascenje i ogorcenje. Tako cineci Vi izazivate anti-zapadna 

osecanja jer narod Vase reci dozivljava kao ohrabrenje onih koji ih tlace i obespravljuju i 

dalje.  

 

Nas svakodnevno progone kriminalci i nase bliznje, nama su oni od 1945 godine opljackali  

imovinu, nekima od nas orgomne ogromne vrednosti, i odbijaju da je vrate, mi gladujemo, i 

povrh svega sm proganjani i dalje od njih, zapadne organizacije za zastitu ljudskih prava 

odbijaju da intervenisu i tako ohrabruju ovdasnje bezaonje, nasa organizacija koja se bori za 

ljudska prava  od 1975 godine nema podrsku, prostorije, nikakve donacije. 

 

Vi ste dobili netacne podatke od nekoga odavde ize zemlje, koji su to ucinili zato sto su 

placeni da ukrivaju istinu, ili pak iz zelje  da naskode intreresima naseg naroda.,ili 

jeddnostavno iz neznanja. Izvolite nas pozvati na razgovor da Vam mi preocimo nasa 

saznanja. 

 

Mi se spremamo za kolektivan strajk gladju da saopstimo svetu stvarno stanje koje se ovde 

ukriva. Sramna istina  ce tada dospeti  do Vas. 
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Vase tvrdnje da ima ubistava politicara i u drugim zemljama, ne samo u Srbiji,  su tacne ali su 

nazalost neumesne za ovaj kontekst. Jer su drugo Spanija, Amerika, Svedska, to su razvijene 

zapadne demokratije gde funkcionisu institucije pravne drzave, sloboda medija, sudovii., gde 

je visok standard. Ovde to nije slucaj, ovde su ubistva cesta,  nacionalni dohodak je na nivou 

africkih drzava, Srbi su posle Japanaca najstariji narod u svetu( zbog loseg nataliteta i 

zdravlja) i jedan do najbolesnijih, Srbi ce za par decenija biti manjina i mogu nestati za pola 

veka. Sto je sve povezano sa  krsenjima  ljudskih prava. Gradjani gladuju, ne mogu ad se lece, 

da spasavaju decu, izlozeni su tiraniji kriminalaca i sudova. 

  

Masovne grobnice, Haski sud,  su  pitanja koja treba resavati, ali Vi cutite o poraznom stanju 

ljudskih prava vecine sto je skretanje paznje sa sustine i u isto vreme ukrivanje istine. 

Medjunarodne organizacije odbijaju zalbe na krsenja prava vecinskog naroda u Srbiji i Crnoj 

Gori. Nase zalbe Unesco , g.Svilanovic je neargumentovano okvalifikovao kao  neosnovane. 

A kada su se nasi celnici borili za ljudska prava u vreme J.B.Tita , i bili  lazno predstavljani 

kao "agenti Zapada" g.Svilanovic i  njegova porodica su bili na strani onih koji su krsili prava 

vecine i bili protiv Zapada. Sada nas zele da proizvedu u "smetnju Zapadu""Srbe".Mi to 

necemo nikad dozvoliti. jer smo mi za integraciju u svet. 

 

Mi sami smo proganjani , zivimo na ivici socijale ili gladujemo, nama su  tirani opljackali i 

nasim precima imovinu, ponekad basnoslovne vrednosti, , i Vi od nas zahtevate koji smo 

zrtve svakodnevnih pljacki i progona da se slozimo sa Vama i g.Svilanovicem. Sta bi Vi Vasa 

Ekselencijo J.D.Kuteljijero radili da ste na nasem mestu? Da li bi Vi cutali? 

 

 Ovakve neargumentovane izjave izazivaju ogorcenje  gradjana , ohrabrice pocinioce i voditi 

daljem slabljenju sudstva i   jacanju kriminala u zemlji, losih procena i konfrontacija ,novim 

ubistvima, i imace za krajnji rezultat dalje slabljenje nase zemlje i nacije,odbojnost prema 

UN, Haskom sudu  i medjunarodnoj zajednici, i  udaljavanje nase zemlje od Evrope i evro-

atalantskih integracija, jacace one snage koje su protiv saradnje sa Haskim sudom i 

izrucivanja pocinioca ovome sudu.i podsticu dalja krsenja  ljudskih prava. 

 

Mi zelimo u Evropu, ако narod kaze i u  Nato pakt, ovakve izjave nas odbijaju od toga. Za 

vreme J.B.Tita medjunarodna zajednica je na slican nacin demantovala nase tvrdnje da se 

ovde krse ljudska prava cime je ohrabrivala pocinioce i gurala zemlju u tenzije i svakojake 

konfrontacije koje su rezultirale ratovima i zrtvama i za to snosi svoj deo odgovornosti. To se 

nastavlja i danas. Nas narod pretvaraju na silu u neprijatelja, izgleda da mi nismo potrebni kao 

prijatelji nego nas neko na silu zeli podstaci protiv medjunarodne zajednice.i to uzeti kao 

opravdanje za dalju  izolaciju, destabiliizaciju  i slabljenje .I nas postene intelektualce takvim 

stavom guraju  u rasprave sa medjunarodnom zajedinicom a inaugurisu u partnere te iste 

zajednice , umesto nas ,kriminalizovane strukture.  

 

Ne zelimo da budemo neprijatelji medjunarodne zajednice, mi smo prijatelji.Zelimo u 

integracije, zelimo da se ovde postuju ljudska prava . Energicno protestvujemo protiv ovakvih 

neargumentovanih tvrdnji i zahtevamo da se kaze istine. A ona je porazna   I da ovde budu 

podrzani eksperti a ne asocijalni.  

 

     

 

-2003.година.- Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 
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tel-381.11.3511829;Pokret@eunet.yu;Pokret za zastitu ljudskih prava-

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;ISIL- Srbija i Crna Gora-

http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

 

Postovana gospodjo Krstic, 

 

Bili su mi velika cast i zadovoljstvo da se susretnem i razgovaram u nekoliko navrata sa 

Vasim suprugom gospodinom Radmilom Krsticem.Vodili smo duge i vrlo zanimljive 

razgovore o raznoraznim temama, na mene je gospodin Krstic ostavio dubok utisak svojim 

poimanjem sustine nasih nacionalnih tema i teskoca..I ovu priliku koristim da Vam izrazim 

moju zahvalnost za svu Vasu podrsku. 

 

Tom prilikom smo vodili diskusiju i o nasoj organizaciji i koaliciji, te sam ja organizovao 

jedan susret predsednika organizacija koje cine nasu koaliciju sa gospodinom Krsticem , i 

obradovalo me je da je gospodin Krstic njih upoznao i stekao o njima  dobar utisak. , uskoro 

ce biti odrzan i drugi slican sastanak. 

 

Gospodin Krstic i ja  smo razgovarali o aktuelnoj politickoj situaciji i o aktivnostima nase 

organizacije i koalicije,o mogucoj saradnji,  i dogovorili se da Vam ja prosledim vise 

podataka na tu temu. Sto i cinim ovoga puta. 

 

Izvolite pogledati sajtove o nama. Vi znate tako mnogo o nama kroz nase poruke  putem 

Ljudskih prava, gde smo imali mogucnosti da citamo Vase obogacujuce poruke mudrosti i 

sloge.  

 

Mi smo poceli sa aktivnostima  1975 godine, osnovali smo prvi odbor za ljudska prava  SFRJ 

iste godine.koji se zvao Direktna akcija za samozastitu  i imao je cilj da stiti osnivace, i druge, 

od progona. 1981 godine se pretvorila u Akciju za borbu protiv zloupotrebe psihijatrije i 

medicine u politicke  svrhe , da bi zatim postali Komitet za zastitu ljudskih prava, a 1988 

godine masovna organizacija Pokret za zastitu ljudskih prava. 

 

Nasa najveca dostignuca su sto smo obznanili i stali delimicno na put zloupotrebama 

psihijatrije u politicke svrhe, zbog cega SFRJ zamalo nije  bila izbacena iz Svetske asocijacije 

psihijatrije.Stavili smo na dnevni red pitanje oduzete  devizne stednje, vanpravne instrumente 

politicke represije, obznanili tesko stanje ljudskih prava, podrzavali mnoge zrtve bezakonja. 

Iz nase organizacije je nastalo vise NGO, politickih stranaka i sindikata. Osnovali smo nasu 

koaliciju SVO-Srpska vanpar almentarna opozicija jos 1992 godine.. Ucestvovali smo na 

svim parlamentarnim izborima od 1990 godine  do danas, sem na izborima oktobra  2000 

godine. Na izborima za Skupstinu Srbije  1992 godine od 118 ucesnika m smo zauzeli 14 

mesto( dobili vise glasova od Gradjanskog saveza, nesto manje od JUL-a), prema listu 

POLITIKA da je bio direktno proporcionalan sistem imali bi svoga predstavnika u Skupstini. 

Srbije. I to bez dinara ulozenih sredstava ,bez ikakve podrske, bez prostorija i infrastrukture, 

pod diskriminacijama i represijom. 

 

Mi smo danas organizacija koja prima i obradjuje najevci broj zalbi na krsenja ljudskih prava 

u Srbiji i Crnoj gori.  
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Mi smo sve dosada neopravdano liseni bilo kakve podrske. Radimo od 1975 godine za opste 

dobro, bez adekvatne podrske i od  bilo koga izlozeni progonima. Od zavodjenja viestranacja 

dosada su iz politicke utakmice iskljucene najautenticne  opoziciione organizacije i pojedinci, 

ukljucujuci i nas. Prethodni poredak je uspeo da eliminise najradikanije opozicione snage i da 

lansira opoziciju koju su cinili ipak na neki nacin njma bliski kadrovi. DOS je veliki 

napredak, oni su patrioti.Ali u isto vreme stoji cinjenica  da su i dalje iz politicke utakmice i iz 

nastupa na medijima iskljuceni mnogi pojedinci i organizacije. 

 

Najkasnije sledece godine su redovni parlamentarni izbori, mozda mogu biti  ove godine. 

Ukoliko bi ucestvovali na njima , bili bi sa nasom koalicijom znacajna snaga. Gospodin Krstic 

upoznaje nase koalicione partnere .Nama je potrebna podrska. 

 

Mi smo za demokratiju, i ukljucivanje nase zemlje u evro-atlantske integracije. U dijaspori 

vidimo kljucnu snagu za izlazak iz krize. Imam nas Statut, Savet( Upravni odbor), veliki broj 

mesnih odbora sirom zemlje. Poslednjih nekoliko godina nase aktivnosti su u izvesnoj meri 

zamrle, ali ce oziveti. Najvise nastupamo na interentu, i kroz odrzavanje konferencija za 

stampu, a najvise dajuci direktnu pravnu i drugu podrsku zrtvama bezakonja. 

 

Nas problem je sto nemamo prostorije, niti pravnka, bez infrastrukture smo i sredstava, sto 

nas onemogucava da se borimo za postovanje ljudskih prava na pravi nacin. 

 

Nasa nacija je u vrlo teskoj situaciji i treba je spasavati. Mi se borimo d 1975 godine,  i ne 

posustajemo. Nas PROGRAM se moze videti na nasem sajtu. On se moze rezimirati na 

nekoliko kljucnih pitaja: 

-Podrska zrtava krsenja ljudskih prava, pravna podrska 

-Stavljanje na dnevni red pitanja ljudskih prava 

-Obznanjivanje stanja sa pravima 

-ucestvovanje na izborima 

-ukljucivanje dijaspore 

-itd. 

 

Ja sam ceo zivot posvetio borbi za ljudska prava i bio zrtva, sada imam 67 godian i penzioner 

sam,  zivim vrlo skromno skoro asketski, sa mesecnim prihodima manjim do 400 nemackih 

maraka, borim se da pomognem ljudima, i za svoja prava i mojih srodnika,. mi jos nismo nasu  

pravdu. Moja porodica je opljackana 1945 godine, i kasnije , jos niej varceno ,ja nisam 

obestecen. 

 

Imam snage i ambicija da pomognem razvoju demokratije. Stojim na raspolaganju za 

saradnju.  Takodje je gospodin Krstic izrazio zelju da ponese u kanadu 100 primeraka moje 

knjige DRINSKI RASOMON ( Dnevnik 1940-1945 godina)u Kanadu, prodaja tih knjiga 

tamo bi bila za meen vrlo dragocena jer bih tako mogao vratiti dug za stampu, stampati druge 

knjige i preziveti. 

- 

s,postovanem 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

-21 фебруар 2003. године. Покушај атентата на Зорана Ђинђића. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
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На  ауто-путу Београд  Загреб, код хале „Лимес―, је покушан атентат на премијера 

Србије Зорана Ђинђића. Камион (којим је управљао Дејан Миленковић-Багзи), је 

покушао да пресече колону возила премијера. 

 

24 фебруара  Vojislav Šešelj se predao Haškom tribunalu. 27 фебруара.  

 

Biljana Plavšić osuĊena pred ICTY na 11 godina zatvora (puštena 2009). 

 

 

Март 2003.године. 

 

-12марта 2003.године. Убијен Зоран Ћинђић. 

Према Википедији: Ђинђић је убијен у Београду на степеништу зграде седишта Владе 

Србије 12. марта 2003. у 12:23. Погођен је у груди метком који је пробио његово срце и 

убио га скоро тренутно. Брзо је одведен у болницу где је примењен одговарајући 

поступак, али је његова смрт, ипак, проглашена један час касније. Према званичном 

Владином саопштењу, Ђинђић није био при свести након доласка у болницу. Његов 

телохранитељ Милан Веруовић је такође био тешко рањен у стомак од другог хица. 

Оба метка је, снајпером, са 130 метара удаљености, испалио полицијски 

специјалац Звездан Јовановић, са прозора зграде Завода за фотограметрију. Јовановић 

је током своје завршне речи на суђењу поводом убиства Зорана Ђинђића изјавио да 

никада није на човека пуцао из снајпера, односно да није обучени снајпериста. 

Убиству тадашњег председника Владе је претходило неколико ранијих неуспелих 

покушаја убиства. Најпознатији неуспели атентат изведен је ујутро 21. фебруара 

2003. године, када је Дејан Миленковић Багзи, члан тзв. Земунског клана, возећи 

камионет ауто-путем, код Београдске арене, покушао да заустави аутомобил у којем 

је био премијер, док су у заседи поред ауто-пута, наоружани минобацачима и 

аутоматским пушкама, чекала четворица атентатора. Ипак, Ђинђић је, захваљујући 

деловању обезбеђења, избегао озбиљне повреде и преживео покушај убиства. 

Сматра се да је Ђинђић стекао много непријатеља због своје окренутости ка Западу, 

„реформске економске политике“, хапшења Слободана Милошевића и његовог 

изручења Хашком суду и покушаја расформирања Јединице за специјалне операције. По 

пресуди суда, Милорад Улемек Легија је наредио Звездану Јовановићу да убије Зорана 

Ђинђића. Улемек је осуђен на 40 година затвора за кривична дела која укључују 

убиство и покушај убиства. 

 

 

Ђинђићев гроб у Алеји заслужних грађана на београдском Новом гробљу 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/24._2.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vojislav_%C5%A0e%C5%A1elj
http://sh.wikipedia.org/wiki/27._2.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Biljana_Plav%C5%A1i%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/ICTY
http://sh.wikipedia.org/wiki/2009
http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Наташа Мићић, тадашњи вршилац дужности Председника Србије, прогласила је 

ванредно стање одмах након убиства. Зоран Живковић је изабран од стране 

Демократске странке за Ђинђићевог наследника. Међутим, након нових 

парламентарних избора 28. децембар 2003. Борис Тадић је постао председник 

Демократске странке, а Војислав Коштуница је постао нови премијер Србије. 

  

 

Звездан Јовановић.и Легија. 

-13. март је у Београду преминуо Енрико Јосиф, српски композитор. (*1924.). 

У живом сећању ми је остала успомена на овог великог уметника, мудрог, поврх свега 

тако драгог човека, кога сам срео маја 1980.године  на отвореној тераси кафане Хотела 

``Славија`` . Тако ме је пажљиво саслушао и испољио истинско саосећање за моје 

тадашње неприлике. ( том 4, страна 211). 

 

 

Енрико Јосиф. 

-15. марта уз присуство више стотина хиљада грађана, Зоран Ђинђић је сахрањен у 

Алеји великана на Новом гробљу у Београду. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/1924
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
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PROGLAS SRBIMA , ALBANCIMA, BOSNJACIMA, HRVATIMA I DRUGIMA. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava poziva na smirenost i razum na Balkanu. Glavni uzrok  

balkanskih kriza su lokalne mafije svih navedenih naroda koje sire lose procene, zavade, 

kriminal, drogu, stvaraju tenzije i ratove da bi se tako bogatili na krvi i suzama miliona 

ljudskih bica svih etnickih grupa. 

 

Narodi Balkana! Ne dozvolite da ove kriminalne grupe pretvaraju ovo podrucje Evrope u 

rezervat za roblje i da bude vecito u nerazvijenosti. U ovoj regiji ne moze biti razvijenih i 

demokratskih drzava i onih koje to nisu, ako jedan drzava nije u blagostanju to nece biti ni 

druge, to je zakon spojenih sudova. 

 

Srbi! Ne dozvolite da vas lokalne kriminalne strukture izazivaju protiv Zapada i 

medjunarodne zajednice, one to cine da bi tako onemogucile  izlazak nase zemlje iz krize jer 

bi ukljucenje u medjunarodnu zajednicu znacilo zavodjenje demokratskijh standarda. Uci u 

integracije ne znaci biti vazal, nego ukoliko budemo mudri znaci bitui partner. Ukoliko smo 

protiv medjunarodne zajednice, onda su oni iz okruzenja koji su integrisani u te medjunarodne 

strukture odmah privilegoavni od medjunarodne zajednice a mi diskriminisani. A to mnogi i 

zele. 

 

Te snage mraka sprecavaju sve one koj zele da uvedu nasu zemlju u Evropu. One na razne 

nacine ohrabruju ovde kriminal i bezakonje, i potsticu pocinioce. Nazalost, medjunarodna 

zajednica na recima zagovara postovanje ljudskih prava ovde i integraciju nase zemlje u 

Evropu i Nato, ali na delu ima postupaka koji nazalost odbijaju nas narod i izazivaju ga protiv 

Zapada.  

 

Umesto zastite zrtava medjunarodni zvancnici cinicno tvrde da se ovde postuju ljudska prava i 

da nema siromastva. 

 

Cime ohrabruju bezakonje. i kriminal. 

 

Mi zelimo u  Evropu, ali ne kao nacija robova i parija, nego kao partneri kojima ce biti 

odobreno mesto u medjunarodnoj zajednici shodno velicini i snazi. Zelimo da zivimo u 

bratstvu nacija Evrope odakle nas nazalost teraju upravo  oni koji ovde tvrde da se postuju 

ljudska prava. Oni tako potsticu suprotno, bezakonje, pljacke i ubistva. 
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Nas niko nece potstaci protiv Zapada., nasa borba za nasa prava u Evropi  je gandijevska, 

mirna  i intelektualna.. Trazimo nase mesto koje nam pripada. Ne prihvatamo da budemo 

roblje jer to nismo. Osudjujemo sve one snage u svetu koje na nas oved nahuskavaju 

kriminalce  koji od nas zele da prave svoje neprijatelje. Zapada, jer mi to nismo, 

 

Albanci, Bosnjaci, Hrvati! Nasa buducnost je zajednicka, ne dozvolmo da nas zavadjaju 

lokalni kriminalci. Svi smo u istom camcu. Sada je vasa situacija nesto bolja nego li Srba, ali 

nas ceka sve ista sudbina. Ako se ne slozimo bicemo roblje Evrope. Slozimo se pomirimo, i 

zivimo u dobrosusedstvu. Mnogi nas i dalje zavadjaju. 

 

Djindjica su ubili oni koji zele da budemo roblje, da ne udjemo u Evropu, Nato, da ovde 

caruju kriminalci, sverc, beda i bolestine i ratovi. 

 

Srbi, Albanci, Bonsjaci, Hrvati-budimo mudri i smireni. Zivimo u dobrosusedstvu i 

saradjujmo,  ne dozvolimo da nas zavadjaju kriminalci. 

 

Slobodan Petrovic 

 

 

-17.3.2003.годцине.  Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

ponedeljak, 17.3.2003 godine 

Predstavnik Vlade nase zemlje u Unesco  osporio nasu prituzbu 

 

 
 

Tomislav Krsmanovic, predsednik nase organizacije se obratio Unesco, Paris 6 juna 2001 

godine prigodno dokumentovanom prituzbom na krsenja njegovih prava, sto se tice zaplene 

njegove arhive od strane agenta SDB Dragana Zdravkovica  aprila 2000 godine, koja je 

sadrzavala  rukopise njegovih dvadeset neobjavljenih knjiga, licnu prepisku i stranacku 

arhivu, zbog odbijanja sudova da postupe po zakonu sto se trice njegovog ostetnog zahteva 

zbog  progona koje je pretrpeo, pljacki i otimacina, povodom pretnji ubistvom, fizickih 

napada  obracuna, smetnji u upotrebi telekomunukacija, kao i zbog drasticnih krsenja prava 

njegovog sina i  njegove  majke. 

 

Posle razmene pisama i dokumenata Unesco je svojom faks porukom od novembra prosle 

godine ( uz napomenu da pismo  koje je poslato postom uopste nije stiglo do primaoca),  

obavestio Krsmanovica da je na sednici Unesco u Parizu  10 septembra prosle godine 

predstavnik Vlade SRJ  tj.Ministarstva inostranih poslova opovrgao njegove navode, sa 

obrazlozenjem da  Krsmanovic nije iscrpeo sve interne mogucnosti zalbe, da njegova zalba 

nije u skladu sa pravilima Unesco, da se nije  obracao sudovima, i da nije dolazio  na rocista, 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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da uopste nije ni trazio svoje stvari od Zdravkovica, da ga nista ne sprecava u postizanju 

pravde, i da su stoga dakle njegove zalbe zlonamerne i neosnovane. 

 

Krsmanovic je  odgovorio  u januaru ove godine Unesco pobijajuci neosnovane tvrdnje 

predstavnka Vlade, isticuci da je iscrpeo od aprilia 2000 godine sve interne mogucnosti zalbe 

kod MUP-a, kod sudova, drzavnih organa, biroa za prituzbe i zalbe, politicara, medija, itd, i to 

bez stvarnog rezultata. Besmislena je tvrdnja da on nije trazio svoje stvari od Zdravkovica  i 

da nije dolazio na rocista, i da se nije obracao sudovima kada je poznato da je on sve to cinio 

neprestano od aprila 2000 godine i to cini i dan danas i zato se obratio  Unesco. Ispada da 

Krsmanovica niko nije sprecavao da se bori za svoja prava, pa gde su onda njegova prava za 

koja se on zalaze? Opaska predstavnika Vlade SRJ da zalba Krsmanovica nije u skladu sa 

propisima Unesco, ne samo da nije neosnovana nego je i cudna, jer je Unesco nadlezan za 

povrede prava iz oblasti kulture, obrazovanja, informacije  i nauke, a upravo se Krsmanovic 

kao sto se vidi  zali  na takve povrede Unescu.. 

 

Ostro protestvujemo protiv dezinformacije predstavnika Vlade SRJ , Krsmanovic je 

saradjivao vrlo uspesno jos pre dve decenije sa Unesco i  dobijao je od Unesco priznanja kao 

borac za ljudska prava. Ovakve izjave predstavnika Vlade SRJ  obaraju ugled zemlje u svetu i 

ohrabruju one koji krse ljudska prava i kriminalce. Umesto da se Vlada SRJ zauzme za prava 

Krsmanovica proverenog i dugodisnjeg borca za ljudska prava koji je i dan danas zrtva 

bezakonja, predstavnik Vlade se svrstava na stranu onih koji krse zakon., isto onako kao sto je 

cinila Vlada J.B.Tita i S.Milosevica.  

 

Unesco ce odgovoriti Krsmanovicu i doneti pravicnu i legalnu odluku. No , bez obzira na to, 

zahtevamo da Vlada nase zemlje ispita zalbe Krsmanovica na povrede njegovih prava i 

njergove porodice, i da preduzme  mere da ona budu ispostovana. Zahtevamo  da Vlada 

postupi u okviru svojih ovlascenja i stavi u akciju institucije pravne drzave,  obezbedi licnu 

bezbednost i imovinski sigurnost gradjana, stupi u obracun sa kriminalcima, i obezbedi 

postovanje ljudskih prava  posle skoro sest decenija tiranije i pljacki. 

 

 

-- 25.3.2003.године. Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                       

25.3.2003 godine 

Tel/faks-3911829; Mob.tel-064-1693893; Pokret@eunet.yu 

Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

ISIL, USA-www.isil.org 

ISIL, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

Gospodin Nebojsa Topolic, Djakon                          

Kabinet Patrijarha Srpskog  

Srpska Pravoslavna Crkva 

 

Predmet: Molba za prijem od strane Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina 

Pavla 

mailto:Pokret@eunet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Molim Vas da zamolite Njegovu Svetost Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla da me primi sto 

pre na razgovor povodom nastavljanja sveopsteg stradanja naseg naroda , ovoga puta 

prouzrokovanog od kriminalaca i mnogih drugih,  koji nastavljaju da krse zakon i prava 

gradjana. Nasoj naciji preti izumiranje i treba da tragamo za merama kako da se svi mi 

spasemo. Obavestavam Vas da se ljudska prava krse masovno i dalje (Videti nasu 

prezentaciju).  

 

 

Nasa majka SPC treba da ukaze put spasa i podrzi sve one koji zele da pruze ruku spasa 

stradalnicima. U nadi da cete mi ovaj prijem blagovremeno omoguciti. 

 

s'postovanjem 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

-28.3.2003.године.Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

28.3.2003 godine 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

КРИМИНАЛЦИ. 

Tel/faks-3911829; Mob.tel-064-1693893; Pokret@eunet.yu 

ISIL, USA-www.isil.org 

ISIL, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
mailto:Pokret@eunet.yu
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.-Marica Ivkov, (1955)maticar iz Curuga, clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava i 

Nezavisnog sindikata zemljoradnika(Garabandic)koja je vec godinama izlozena teskim 

progonima ukljucujuci fizicke obracune, rezirane saobracajne udese u kojima je bila teze 

povredjena, izazvane pozare, podsticanje zavada sa srodnicima, izolacija i napadi na ugled u 

malom mestu, pritisci da se iseli iz zemlje,blokada medicinske zastite, svakodnevne pretnje i 

uznemiravanja,.tesko obolela, nije mogla u ovakvim okolnostima da resi svoj porodicni 

status.Nedavno je kaznjena na uslovnu kaznu zato sto je posedovala revolver plasljivac. 

Nadala je se da ce posle pobede DOS-a biti bolje, ali nista od toga. Njoj i dalje i dan danas 

prete ,ona nas zove svakodnevno telefonom, trazi nasu zastitu jer joj prete ubistvom i 

zahtevaju od nje da se ne zali i da ne govori o pretnjama kojima je izlozena. 

 Zali se da joj prete jer je starosedeoc Banata i da zele da je predstave da je protivnik 

dodjosa(Dinaraca), sto ona energicno demantuje kao intrigu. Tvrdi da je vecina gradjana Srba 

iz Vojvodine zrtva slicnih nezakonitih postupaka i da se iza toga krije slabljenje Srba u 

Vojvodini da ne mogu da se suprotstave odvajanju Vojvodine. 

  -Vuka Djermanovic, predsednica Srpskog poljooprivrednog drustva i nasa saradnica je 

delozirana iz njenog stambenog prostora bez zastite policije i sudova, izlozena je 

pretnjama.Sudovi odbijaju da joj rese podneske. 

 --Ljubodrag Stevcic,(1934) penzioner iz Nisa,je 1980 godine proglasen za politicki 

nepodobnog, samo zato sto se zalagao za pravdu i postovanje zakona.Od tada vodi sudski 

spor sa svojom bivsom firmom"Stevan Sremac"iz Nisa u vezi nezakonitog otkaza. Kada je 

bio kazao za sud da je "pristrasan"bio je optuzen za uvredu suda, i podvrgnut visegodisnjem 

sudskom maltretiranju.Vlasti su pokusale da njegov spor predstave kao delo dusevno 

poremecenog coveka, i bio je slat na sudske psihijatrijske ekspertize sa predlogom da bude na 

vise godina smesten u specijalnu psihijatrijsku ustanovu. Mi smo uspeli da ga odbranimo. 

Progoni traju i dalje, 

Stevcic je tesko organski oboleo, i krajnje siromasan covek. ,rasturena porodica, zavadjanje 

porodice. 

 --Milenko Ribic( 1940) politikolog iz Osijeka , osnivac Pokreta za ujedinjenje Srbije i Crne 

Gore, i jedan od osnivaca Pokreta za zastitu ljudskih prava, sada nastanjen u Erdviku(Srem, 

kod Sremske Mitrovice), je jos u prethodnoj SFRJ pre petnaestak godina bio osudjen na 1 

godinu zatvora zbog verbalnog delikta( bio je osudjen "za srpski nacionalizam") i proveo je 

godinu dana u zatvoru u Staroj Gradiski.Kada se vratio iz zatvora mu je oduzet nezakonito 

stan, i bio je podvrgnut teroru. 
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Posle raspada SFRJ 1992 godine dosao kod rodbine u Erdevik .I sada je bez stana, 

prihoda,izlozen podozrenjima i blokadama( Mi poznajemo vise osoba koje su bile u zatvorima 

kao"srpski nacionalisti" i danas su i dalje proganjani). 

-ing Raja Maksimovic poznati naucni radnik i clan nase organizacije, je predmet pokusaja 

izbacivanja iz sopstevnog stana izlozen je svakodnevnim zastrasivanjima gangova koji zele da 

mu uzmu stan 

  -Ljubodrag Rankovic,predsednik naseg MO"Smederevska Palanka" je deloziran na 

nezakonitacin iz njegove kuce, (umro nedavno) 

-Teodora Stojanovic profesor iz Beograda isterana iz skole kao "nepodobna" ,privodjena, 

sudjena i osudjivana,zbog verbalnog delikta, maltretirana, tesko obolela,(zali se da ne sme  da 

ide u bolnicu zbog rezimskih lekara) imala saobracajku 

 -Veselin Trumbic iz Bajine Baste se bio obratio Pokertu zalbom da je soudjen na kaznu 

zatvora za nepocinjeno delo zbog svoga nekonformizma, sada je izlozen maltretiranjima 

 --Mila Pavlovic(1941) sluzbenica i clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava iz Beograda ima 

vrlo dugi staz progona, sada vodi maratonski sudski spor u vezi stana, sud rasteze. 

--Milan Mladenovic( 1951),knjizevnik iz Beograda, predsednik Konzervativne stranke i 

direktor Izdavacke kuce SFAIROS, je odlezao pre petnaestak godina godinu dana u zatvoru i 

prosao je kroz razne progone koji traju do danas,njemu je oduzeta njegova arhiva i kolekcija 

njegovh knjizevnih dela.Zatim je ponovo oduzeto njegovo stvaralstvo januara 2001 

godine(Pronadjen je nedavno provalnik). 

--dr Zika Vukovic 

 -Vuka Djermanovic, predsednica Srpskog poljooprivrednog drustva i nasa saradnica je 

delozirana iz njenog stambenog prostora bez zastite policije i sudova, izlozena je 

pretnjama.Sudovi odbijaju da joj rese podneske. 

 

-Април 2003.године. 

 
-2 април 2003.године. Ухапшени браћа Душан и Ћорђе Крсмановић ( синови 

рођака Драгана Крсмановића, томови 1-4). 

 

Оптужени су за умешаност у атентат на Зорана Ђинђића.  

 
Браћа Душан и Ђорђе Крсмановић ухапшени су 2.04.2003 године у Новом 

Београду , у стану у Булевару Авноја. Они су се у томе стану крили последња три, 

четири дана, а познато је и  да су се пре тога скривали на неколико новобеоградских 

локација по изнајмљиваним становима. 

  

Оваква њихова квалификација је за  родбину била као гром из ведра неба, невероватна. 

Њих двојица  немају појма о политици. Откуд сад они у политичком убиству 

председника државе? 
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3. априла у Стразбуру државна заједница Србија и Црна Гора примљена у Савета 

Европе, као 45. земља чланица те најстарије паневропске организације. 

 

4. априла америчке војне снаге заузеле багдадски међународни аеродром „Садам― и 

преименовале га у „Багдад Интернационал―. 9. априла америчке снаге заузимају Багдад. 

14 априла  Amerikanci u Bagdadu uhapsili Abu Abasa, odgovornog za otmicu putniĉkog 

broda Akile Lauro 1985. 

 

8. априла бивши председник Председништва Србије, Иван Стамболић (који је 

киднапован августа 2000. године и чији је леш пронађен две и по године касније 

на Фрушкој гори) сахрањен на Новом гробљу у Београду. 

 

 
- 2003.година. Konjitivna disonanca-saznanja koja menjaju stavove i predstave. 

-  

 
 

Cuje se ovih dana da ce se saznati stvari koje ce zaprepastiti gradjane. To je uparvo ono sto 

treba, da se ljudi osveste, i onda  pokrenu procese ispravki. Znaci, sve prljavstine treba izneti 

u javnost. I poceti preporod. 

 

Problem broj 1 naseg drustva je bilo vrsljanje svakojakih siledzija koji su uzimali  pravdu u 

svoje ruke i uzurpirali  prava gradjana i pretvarali cesto njihove zivote u muke i 

patnje.Zapazali smo  ekstremizam, ili fanatizam, manifestacije mrznje, ekscentricnost , 

nastranost i izvitoperenost.   

 

Otuda je prakticno bilo cesto beskorisnoi  takve pocinioce pozivati na razum . Oni su bili 

neprijemcivi na logiku i na cinjenice. 

 

Kroz nasu visedecenijsku borbu za ljudska prava smo uvideli  da je bilo i onih vlastodrzaca 

koji su na neki nacin bili prijemciviji na logiku i cinjenice, cesto je dolazilo do promena 

psihologija kod takvih vlastodrzaca, evolucija u njihovim licnostima , sazrevanja i 

osvescivanja., sto je normalan i zdrav proces, povrh svega koji treba ohrabriti. Ali smo uvideli 

isto tako da postoje i mnogi drugi vlastodrsci koji i dalje opstaju i istrajavaju u svojim cudnim 

postupcima. Ili se cak njihova ostrascenost pothranjuje novim negativnim i sve 

destruktivnijimm kvantumima netolerancije. 

 

Neko moze postaviti pitanje da ova razmatranja vise nemaju aktuelnosti jer je pobedio DOS i 

da su raniji vlastodrsci smenjeni.? To ne stoji, jer od vrha drzavne piramide do dna opstaju i 

http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
http://sh.wikipedia.org/wiki/14._4.
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Abas&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Akile_Lauro&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/1985
http://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/2000
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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postoje i dalje raniji aparatcici. Cak i sam DOS je vecinom sastavljen od clanova i pripadnika 

bivsih komunistickih  vlasti, licno oni sami ili njihovi roditelji. 

 

Ubistvo Djindjica 12 marta, najnovija otkrica o mafiji i kriminalcima su zaprepastili  Srbiju i 

Crnu Goru. 

  

Kako su specificne psihologije bile prisutne ranije, one opstaju i sada kada god se radi o tim 

istim kadrovima koji se jos nalaze na pozicijama odakle mogu donositi odluke i gaziti prava 

gradjana. 

 

Ove para i svakojake druge formacije, sudije, javni tuzioci, specijalci, mafije i kriminalci , pa 

sve do kafe kuvarica i kelnera u drzavnim ustanovama i ministarstvima,itd su ljudska bica sa 

svojim licnostima nadojenim ranijim nabojima negativnih energija netolerancije prema 

drugacijima. 

 

Ovaj tekst ima za cilj da analizira zasto su pojedini politicki kadrovi skloniji da se menjaju i 

evoluiraju, dok su opet neki drugi otporni na bilo kakve promene i poboljsanja, koji 

manifestuju obstinaciju i jos vecu ostrascenost nego li ranije. Ovo je vrlo znacajno jer ce nam 

pomoci da na znacajne pozicije dodju smireni pragmaticari umesto ekstremnih ili pak 

istinskih psihopata. 

 

Ljudi se vremenom menjaju, sazrevaju, uvidjau svoje zabludse, ispravljaju se, napreduju. Sem 

nekih naravno koji to ne cine. Zasto? 

 

Vec  deceniju i vise se registruje proces ucestale disidencije u redovima 

vlasti. Mnogi funkcioneri SKJ i prethodnog poretka su uvideli da postupci 

zvanicne politike ciji su oni bili saradnici, nisu bili u skladu sa njihovim 

ubedjenjima te su zato napustali redove Partije i postajali otpadnici. Zbog 

cega su bili izlagani represalijama i kaznjavanjima. 

 

Ovaj proces je poceo  ranije, ali je dobijao u snazi iz godine u godinu kako je 

kriza uzimala maha. 

 

Medjutim, to je pocelo mnogo ranije. Milovan Djilas, istocno-evropski disident 

broj 1 je pocetkom 1950-ih godina dosao u sukob sa J.B.Titom zbog cega je bio 

smenjen i poslat na visegodisnju robiju. I sam  Tito je bio disident jer se jos 

1948 godine sukobio sa Staljinom. 

 

Pogledajmo sadasnje lidere opozicije, oni su skoro svi do jednoga(ili njihovi roditelji), bivsi 

aparatcici, rezimski ljudi koji su se distancirali od zvanicne ideologije i presli u drugi tabor. 

 

A sta reci o Milu Djukanovicu koji je do juce bio vatreni komunista i 

birokrata. 

 

Pogledajmo sadasnje lidere drzava nastalih iz sastava bivse SFRJ, oni su svi 

zaredom, ukljucujuci i mnoge lidere sadasnjeg separatistickog Kosova bili 

vatrene rezmilije, protivnici Zapada i Nato, i napadali ovde  borce za ljudska 

prava kao navodne"razbijace SFRJ".i"agente Zapada". 

 

Ova pojava zahteva posebnu analizu psihologije licnosti ovih funkcionera koji 
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tako menjaju cud i uverenja, i tabore. Promene su dobre kao su one zaiste iskrene , i posledica 

su uvidjanja zabluda, i vode pokajanju i katarzi. Ukliko je suprotno, to znaci da ce takve 

osobe nastaviti po starom. 

 

Prema teoriji konjitivne disonance (Festinger),prilikom sticanja iskustava i 

primanja informacija koje su u neskladu sa nasim nadanjima i stavovima, kao 

osnovice nasega zivota, dolazi do izvesne unutrasnje  tenzije, te i pokusaja da 

se uspostavi poremecena ravnoteza. 

 

Moze se reagovati na razlicite nacine.Mogu se revidirati stavovi i misljenja, 

ili pak"deformisati"primljene informacije (lazi protivnika, zlonamernost, i 

sl),ili pak u potpunosti odbaciti neugodne informacije da bi se tako sacuvala unutrasnja 

psihiloska i moralna ravnoteza. 

 

Prosla su davno vremena kada se verovalo da je socijalizam bezgresan, idealan, 

posle dogadjaja u SSSR,( Sibir, i td), u Poljskoj, Cehoslovackoj, Kosova 

pocetkom 1980-ih godina, saznalo sde za mnoge stvari o socijalizmu koje su ga prikazale 

u poptpuno  drugacijem svetlu, a narocito kada se radilo o SFRJ. Dogadjaji na 

Kosovu, kradje, pljacke, korupcija, nepotizam , bezakonje, pogreske, sve je to izaslo 

na povrsinu  i narod je za to saznao i uvideo raskorake izmedju onoga sto se kaze 

i sto se cinilo. Poceo je da uvidja da je bio varan. 

 

Narocito je doslo do pada obrazina od pocetka 199o-ih godina kada je doslo do 

raspada zemlje, pada Berlinskog zida, sloma SSSR-a i socijalizma u Istocnoj 

Evropi, uvidelo se da smo izgubili teritorije u Krajini, Bosni i Hercegovini, nedavno i 

dogadjaji sa Kosovom, saznalo se za necuvene zloupotrebe, ratni plen, pljacke, 

masovne progone ljudi. 

 

Osvescivanje nije mimoislo ni mnoge funkcionere Partija koje su bile doskora na 

vlasti. 

 

Primajuci informacije koje nisu bile u skladu sa ranijim informacijama i 

predstavama, dolazilo je do redigovanja misljenja, do unutrasnjih moralnih i psiholoskih 

dilema koje su se sastojale u  naporima da se uspostavi narusena ravnoteza i ocuva 

konzistencija. 

 

Mnogi nisu bili u stanju da nadju odgovore na unutrasnje dileme, ili su pak 

dolazili do zakljucaka  koji su znacili korenite promene predstava i misljenja 

o zvanicnoj politici, razocarenja. Drugi opet da bi sacuvali unutrasnju 

poremecenu ravnotezu,"deformisu"informacije koje ih frustriraju(tvrde npr. da 

sve ipak nije tako crno, da su to preterivanja i lazi opozicije, neprijatelja.,da ima i dobrih 

stvari, navodili su podathe o odbrani od NATO, pobedama u ratu, obvnovi i 

izgradnji, ekonomskim rezultatima, nigde nema idelanog drustva, slicno je i na 

Zapadu,nije ni opozicija bolja,delo stranih placenika i domacih zidajnika, i 

sl.). Bilo je  podosta funkcionera vlasti koji su jednostavno suprimirali 

neugodne informacije. 

 

Ogromna vecina bivsih  funkcionera danas uvidja da ima ogromnih nepravdi i 

propusta prethodne zvanicne politike, ali mnogi  jos uvek cute, iz straha, interesa i zbog 

grupne pripadnosti. Ali je sve vise onih hrabrijih, ili pak savesnijih u kojima se 
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budi  uspavana savest i hrabrost, i koji odbijaju da budu  dalje konformisti. I da cute. 

 

Danas su nekadasnji rezimski funkcioneri, od nekadasnjih vrlo sloznih i 

solidarnih, jednolicnih, postali grupa neistomisljenika, ali koje jos uvek najcesce drze 

zajednicki interesi( profit, biznis, i sl.). 

 

Ali se ipak javljaju  i "reformisti" i vec se i u bivsoj vladajucoj koaliciji 

nazire istinski sukob"reformista " i"tradicionalista". 

 

Na delu je vrlo znacajna pojava. 

 

Za vreme prethodne SFRJ funkcioneri su bili obmanjivani i drzani u zabludi, 

nisu posedovali informacije o pravoj prirodi drustva, sto danas nije slucaj,danas 

funkcioneri znaju dosta. Zahvaljujuci pre svega pobedi DOS-a, postojanju opozicije u 

prethodnih 10 godina,  i  nezavisnih medija i osvescivanja masa. Danas se istice u prvi plan 

njihov licni interes, nema vise zabluda o pravednosti drzave i bivse  Partije. Mada i danas ima 

podosta napora da se funkcioneri sprece da saznaju istinu. 

 

Ovo ukrivanje istine su se doskora  sprovodila  tako  sto se na znacajne 

pozicije u policiji, i aparatu bili dovodjeni  mladi i neobavesteni kadrovi( ili 

neobrazovani, ili pak odgovarjuceg intelektualnog sklopa), koje onda obmanjuju da treba da 

se bore protiv"stranih placenika" i "izdajnika", da se treba boriti protiv Nato i 

Zapada, da su teska vremena i da je sve dozvoljeno( kradje, pljacke, zloupotrebe,tiranija) da 

se sacuva vlast. Ili sada kada je pobedio DOS serviraju im se brojna nova objasnjenja. 

 

Setimo se 1941 kada je govoreno da se bore za najhumanije drustvo u istoriji covecanstva, 

zatim 1945 godine kada je receno da se treba obracunati sa klasnim neporijateljima i uzeti 

njihovu imovinu , it d sve do danasanjih dana. 

 

Sada se serviraju nove lazi: teska vremena, treba preziveti, nepostedna borba, sve je 

dozvoljeno da se prezivi, da u ovom haosu privatizujemo firme, da sacuvamo vlast, 

komunizam se bori svoim sredstvima da prezivi, spasavamo Slovene, boruimo se protiv 

zavere Zapada, ili pak otvoreno sugerirajuci" da bi spasli sebe i svoje porodice unistavamo 

druge, celu naciju". 

 

Ovaj proces je sada narocito prisutan  redovima tajnih sluzbi. 

 

I danas se cine napori u bivsem aparatu, a narocito kada se radi o kadrovima 

neformalnih centara moci da se spreci osvescivanje saradnika , njihovo osvescivanje. 

 

Ovome je znacajno doprinosio  monopol bivseg poretka nad medijima. 

 

Uloga medija u vreme S.Milosevica  je narocito znacajna kada su u pitanju  mase koje su jos 

uvek nedovoljno  informisane i drzane u medijskoj izolaciji, i pre svega gurane u 

konfuziju upornim i promisljenim porukama poretka da je nacija i drzava 

zrtva nato, da poredak stiti, da gradi, itd. dakl;e, slozena medjunarodna 

politicka situacuija je zloupotrebljavana da se narod drzi u konfuziji. 

 

Utoliko je znacajnija uloga i zadatak opozicije i medija, da kazu cnjenice, da 

narod i funkcionere osveste, da im kazu istinu. 
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Nazalost, medija su i dalje u rukama onih koji ukrivaju istinu. 

 

Mi smo jos 1975 ustvrdili da se ljudska prava krse masovno i drasticno,to je 

odbaceno cak i od mnogih ondasnjih disidenata, sada lidera opozicije. Sada se 

posle cetvrt veka uvidja da smo bli u pravu! Da su onda nase poruke prihvacene 

ne bi doslo do danasnje evolucije. 

 

Pozivamo opoziciju, nezavisna medija, i sve one kojima je stalo do preporoda da 

kazu istinu. 

 

Bitka od presudnog znacaja je danas bitka za istinu. Sto ce dovesti do 

osvescenje nacije i politicara poretka. 

 

Sve se svodi na ljude, kako ljude osvestiti i privesti logickim postupcima, odmerenosti i 

razumu, jer je ocigledno da se danas mnogi ponasaju iracionalno i nerazumno. 

 

Njih odlikuje rigidnost stavova, neprijemcivost na logicka razmatranja, na cinjenice, mrznja, 

netolerancija, i sklonost da se brzo i energicno obracunava sa onima koji im se ne svidjaju. 

Predstava o "drugacijima"( sto je vecina) se stvara na osnovu psiholoskih odbrambenih 

mehanizama kao sto su projekcija i potreba za zrtvenim jarcima. 

 

Nikakva informacija, razgovor, cinjenice, podacim, logika za njih ne postoji. 

 

Dolazi se na pitanje zasto su te osobe takve? Zato sto je to posledica kriterijuma selekcije i 

indoktrinacije. Moze se govoriti o istinskom pranju mozga. Takve osobe su prosle kroz 

procedure brain washing-a, modifikacije licnosti. I tu postoji samo jedna logika-logika robota. 

 

Pozivamo na novu mudrost, nova saznanja, svest da smo svi ugrozeni, smirenost, 

pomirenje,,prastanje, slogu i saradnju. Svi smo ugrozeni. 

 

. 

 
 

 

 

- 1. мај 2003.године. Амерички председник, Џорџ Буш, прогласио крај америчке 

инвазије у Ираку. 

 

 

-Мај 2003.г.Postovana gospodjo Predic  Joksic, 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D1%80%D1%9F_%D0%92._%D0%91%D1%83%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Sretan sam da ste zdravi, delim radost sa Vama i Vasim ukucanima. Zdravlje je najvece 

bogatstvo. Bog nam je dao telo i dusu, i nasa je obaveza da ih cuvamo.Vrlo detaljno  sam 

pregledao Srpsku Dijasporu i nisam mogao naci "Srbi ko je ko"? Molim Vas pomozite mi 

kako da to uradim? Fascinira Vasa ljubav prema svojoj zemlji i narodu. Tu je najvaznije naci 

harmoniju, biti odan i lojalan svojoj novoj domovini i svojoj Srbiji. Vi to cinite na prigodan 

nacin. MIlanu cu reci da komunicira sa Stefanom na istu ovu email adresu? Ili neku drugu? 

Aleksandra radi cuva neku staru zenu, on a ima sada 57 godina i treba da pocne da shvata 

neke stvari.Milan nece da studira Megatrend, pokusavamo da ga upisemo na nesto drugo. voli 

kompjutere. Ovde je jako toplo za ovo doba godine, jezero na Adi Ciganliji se ugrejalo i idem 

svaki dan tamo. Ovde smo izlozeni depresiji, pritiscima, znajte da zlocinacke formacije su i 

dalje aktivne. Njima pljacka i karijera, na racun satiranja svojih sunarodnika. To je 

monstruozno. I krajnje kukavicki i bedno. 

 

Sve najbolje Vama i Vasima 

Tomislav Krsmanovic. 

 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava (http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)                       1.5. 

2003 godine. Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel/faks-3911829; Mob.tel-064-1693893; Pokret@eunet.yu 

ISIL, USA-www.isil.org 

ISIL, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

KRIMINALCI 

 

Zrtva-profesor dr. Slobodan Marinkovic, M.D, Ph.D 

 

Slobodan Marinkovic(1947) je  doktor medicinskih nauka, profesor Medicinskog  fakulteta u 

Beogradu, predaje anatomiju mozga,  je nas istaknuti naucnik koji dobija medjunarodna 

priznanja.Potice iz porodice koja je bila politicki proganjana za vreme komnunizma, sada se 

omraza nastavlja. On je nas saborac borac za ljudska prava. 

 

On nema stan, ima pravo na stan ali ga stambeno diskriminise garnitura koja drzi kljucne 

pozicije na Medicinskom fakultetu. On je nedavno o klanu mocnika na Medicinskom 

fakultetu objavio vrlo detaljan tekst u listu BLIC. Kriminal je prisutan i u medicini, nazalost. 

 

Posto nema stan, on se uselio u svoju kancelariju na Anatomskom institutu u krugu bolnica, 

postavioi je jedan krevet, tu su pisaca masina i knjige, i on moze neometano da se posveti 

naucnom radu, sto mu je najvaznije u zivotu..Ispod njega u istoj zgradi je bazen sa deset 

leseva  na kojima se uce studenti. Kaze da mu to ne smeta., zeli da ima mir da se posveti 

nauci. 

 

Zbog njegovog teksta u listu BLIC, 24 aprila je usledila odmazda, rukovodioci Medicinskog 

fakulteta su mu dali nalog da u najkracem roku napusti zgradu i kancelariju.,sto on ne zeli da 

ucini. Januara ove godine profesor Maruinkovic je kao nas saborac bio izbacen iz sluzbe zbog 

svoga zalagabnja za postovanje ljudskih prava, ali je veliki broj studenata  potpisao  peticiju 

kojoim su trazili da bude vracen u sluzbu, sto je primoralo Dekana da to i ucini. 
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Pre 16 meseci ministar ........je obecao stan profesoru ali to obecanje nije odrzano, neko medju 

mocnicima to zabranjuje. 

 

24 aprila profesor Marinkovic je obavesten iz Amerike u vezi dva seminara koja su bila 

odrzana u SAD da je njegov rad ocenjen kao najbolji. Umesto da bude podrzan od Dekana za 

ovo priznanje oni daju nalog da bude izbacen na ulicu. 

 

- 8.5.2003.године. Pokret za zastitu ljudskih prava 

(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)                          8.5.2003 godine 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel/faks-3911829; Mob.tel-064-1693893; Pokret@eunet.yu 

ISIL, USA-www.isil.org 

ISIL, Srbija i Crna Gora-http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

 

- Natalitet i prirastaj. 

 

Prema progonozama demografa Srbi bi mogli za dve decenije postati manjina u Srbiji.A za 

nekoliko decenija nestati. 

 

Ovde se ne radi samo o natalitetu u smislu da svaka porodica ima sto vise dece. Radjanje 

veceg broja dece nije ponekad u skladu sa modernim shvatanjima i stilom zivota i sigurno se 

sa takvim pristupom ne bi slozile mnoge zene, pogotovu one feministicki nastrojene.   

 

U Srbiji i Jugoslaviji se radi o necem drugom. 

 

Porodica je u krizi,vrlo je visoka stopa razvoda, produzenog selibata i udovistva. Porodicni 

odnosi su cesto jako poremeceni, medju supruznicima, na relaciji roditelji- deca, prisutne su 

svade ili fizicki obracuni.Roditelji gube autoritet u ocima dece, ne mogu da im daju vaspitanje 

po svojoj zelji, da ih spasu od pogubnih uticaja ulice, iskrivljenog sistema vrednosti, nerada, 

droge ,alkoholizma, delikvencije.i pornografije. 

 

Omladina i mladi kao bioloski najproduktivniji segment stanovnistva  su u dubokoj i slozenoj 

krizi. Bez jasne prerspektive za zaposljavanje, postoje flagrantne socijalne razlike medju 

porodicama sto se tice uslova zivota i ucenja,vecina je na ivici siromastva i bede, deli 

sadasnju krizu-strah ,apatiju u vrstu beznadja, obrazovanje je nefunkcionalno i neracionalno , 

i povrh svega je bilo politizovano i cesto korumpirano, obrazovna sredina je cesto umesto da 

bude mesto za duhovni i intelektualni razvoj mladih ljudi, upravo suprotno, vodila  usvajanju 

pogresnog sistema vrednosti, razvijanju netolerancije, mlade su ucili bubanju umesto 

resavanju problema  ,skolska  dvorista i sredina nisu bili dovoljno bezbedni, tamo je vladalo 

nasilje, ucene, pretnje.Nema jasne perspektive za zaposljavanje i resavanje stambenih pitanja. 

Rezulat su osetno produzene studije ili nezavrsavanje studija. Sve to odlaze vreme stupanja u 

brak, ili iako se stupi u brak zelju da se imaju deca, slabi i kida bracnu harmoniju i vodi 

razvodu. Mladi su sistematski gurani na marginu dogadjaja, u nerad i besperspektivnost, nocni 

zivot, umesto da rade ,privredjuju i zasnivaju svoje porodice. Sve se ovo drasticno odrzava na 

zdravlje mladih. kako dusevno, tako i organsko. 
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Zdravlje nacije je lose, prema procenama zdravstvenih radnika koje su se mogle poslednjih 

godina procitati u srpskoj stampi samo 5 % gradjana je zdravo, stope mortaliteta i morbiditeta 

su u osetnom porastu, mi smo na dnu lestvice u Evropi a i sire, takvo zdravstveno stanje 

stanovnika ne moze favorizovati porast nataliteta.(Nedavno je objavljen nalaz jedne 

medicinske studije prema kojoj znacajan postotak mladih ima probleme sa potencijom,ili cak i 

sa plodnoscu sperme). jako su prisutne i dusevne bolesti, depresije, citava nacija je u vrsti 

beznadja. 

 
Moralna kriza na ovo takodje jako utice. Siromastvo, nezaposlenost, poremeceni odnosi u 

drustvu i medju polovima, ratovi, migracije, nepostojanje licne bezbednosti i imovinske 

sigurnosti, prisustvi nesputanih kriminalaca,  ne mogu nikako favorizovati natalitet. 

 

Mladi masovno odlaze van zemlje. 

 

Usled ovakvog stanja mnogi su dovedeni u poziciju da ne mogu imati decu, ili da ne mogu 

imati onoliko dece koliko bi zeleli, ili pak nisu u stanju da se brinu o deci, i da ih vaspitavaju. 

Ne mogu cak imati nijedno dete, jos redje dva deteta da bi tako osigurali nulti prirastaj, a jos 

je daleko redje da roditelji imaju troje dece. 

 

-2003.година. Predlog akcija. 

 

Nas cilj na Forumu Ljudska prava je pored unapredjenja razmena misljenja i koncipiranje 

konkretnih akcija. 

 

Predlazem sledece konkretne akcije i pozivam Vas da se izjasnite i date konkretnu podrsku: 

-Osnivanje Odbora za prava Dijaspore u koji bi usli saradnici Foruma Ljudska prava i drugi 

angazovani pojedinci.  

Zadatak: 

a. realizovanje Prava glasa za dijasporu o cemu smo se u vise navrata izjasnili                                 

b.ostvarivanje prava na Drzavljanstvo i pasos                                                                                                

c.pravo na privatizacije i investiranje,                                                                                                          

d. zastita ljudskih prava pred sudovima, itd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Povezivanje Dijaspore i Matice 

-Ucestvovanje na izborima gde mozemo dobiti mandate u skupstinama i dati presudan 

doprinos unapredjenju demokratije i zivota gradjana 

-zastita prava gradjana u zemlji 

-lobiranje u svetu 

itd. 

 

Izvolite se izjasniti i dati Vase predloge. 

 

 

-2003.г. Писмо госпође Предић Јоксић. 
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Postovani G-dine Tomislave ,  

 

Primecujem da ste i Vi ovog momenta za kompjuterom!.Drago mi je  da Vam se dopada moj 

odgovor na pismo koje sam dobila 6.og Aprila 2003.G.iz Patrijarsije od Njegove Svetosti. U 

najskorije vreme objavicu to pismo.Kada budete procitali to pismo  sigurna sam, da cete biti  

duhovno obogaceni kao i ja.Saljem svoje tekstove na jos par foruma ali su to isti clanci koje 

objavljuje forum  za Ljudska_prava! O meni je  /kratak opis/ izaslo u knjizi Milene 

Milanovic"Srbi  ko je ko".Ta knjiga je na  srpskim elektronskim novinama. Odete do knjige i 

pritisnite pod slovo  J  , onda cete moje puno ime lako pronaci! www.srpskadijaspora.info 

U ovim novinama ima i nekoliko mojih clanaka/mislim da su sada u Arhivi! 

 

Kod nas je  kasno vece  , sama sam   Stefan je otisao da se takmici za svoju 

skolu  u disciplini - d e b a t a-. Odvezao ga je Otac i cekace ga dok se 

takmici. Suprug je dosao sa posla umoran ali kada je Stefan u pitanju nije 

mu nista tesko.! Skola gde se veceras ekipe srecu i takmice je poznata 

zenska skola i daleko je od nas -sa druge strane mosta, na severu grada! 

Suprug mi je danas veoma radostan jer se moj lekar javio sa  rezultatima iz 

laboratorije - ne postoje maligne celije  a sumnjalo se . Prakticno mogu da 

kazem  s a d a  da sam potpuno zdrava. Muz mi je doneo veliki buket crvenih 

ruza . Mislim da ce uskoro i da stignu kuci moji decaci! 

 

Kako ste , kako je Aleksandra. Uticite da manje pusi, vidite kako je zensko 

zdravlje ugrozeno u danasnje vreme.  Meni su sumnjali da je kancer iako 

nisam pusac! Hvala Bogu  da se potvrdilo i utvrdilo da sam zdrava! 

 

Srdacno Vas pozdravljam iz ove blage i mirne Sydney -ske noci . 

Zeleci  V A M  SVIMA SVAKU BLAGODAT I ZASTITU OD Boga. 

 

-9.5.2003.годинећ Ljiljana Predic-Yoksich. 

----- Original Message ----- 

From: "pokret" <Pokret@Eunet.yu> 

To: "Lillian Predic-Joksic" <signssolution@hotmail.com> 

Sent: Friday, May 09, 2003 7:45 PM 

Subject: Re: Fw: Odgovor na pismo Nj,Svetosti Patrijarha Pavla /iz Sydney 

 

Postovana gospodjo Predic-Joksic, 

 

Vrlo pazljivo sam procitao Vase pismo Nj.Sv.P.Srpskom Pavlu. Ono je 

nadahnuto i bremenito mudrim porukama hriscanske ljubavi. Ja ocekujem 

poziv da budem takodje primljen od Njega. 

 

 Vi pokrecete jos jedno pitanje. To je da mnogi na internetu citaju samo 

svoje poruke pazljivo, a tudje i ne gledaju ili samo letimicno to cine. 

Zato su nase tribine i forumi obezvredjeni i moramo poraditi da se ova 

manjkavost otkloni.Molim Vas posaljite mi adresu weba gde su Vasi 

 radovi. 

 

 Sa najboljim zeljama Vama i Vasima 

 

s'postovanjem 
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Tomislav Krsmanovic 

 

 

  VAISTINU VASKRSE! 

 

                         Vasa Svetosti  , 

 

Najtoplije se zahvaljujem  na Vasem pismu koje ste mi poslali  5. 

 Aprila, Leta Gospodnjeg  2003.. 

 

 Vasi saveti i podrska kroz  objasnjenja u upute o zivotu i vladanju, 

 dragoceni su . Kao  zdravo seme koje padne na plodnu zemlju,  sigurna sam, da ce nahraniti 

pored moje duse jos > mnoge izgladnele. 

 

 Vasa Svetosti , da bih sprecila namere  za podizanje spomenika Srpskom 

 Svetitelju  Simeonu Mirotocivom ,prosla sam vise meseci uporne borbe ;perom, recju  i 

svetosavskom  mislju nadahnutom od Gospoda. Zato mi mnogo znaci  blagoslov koji ste mi 

poslali, to me krepi и  snazi  i donosi neznost ljubavi moje daleke  Otadzbine Srbije. 

 

 Dobila sam veliku blagodat , da pre  sedam godina  , primite me  zajedno 

 sa mojim desetogodisnjim sinom  u  svoju kancelariju u zgradi Patrijarsije SPC. 

 

 Moj sin i ja ,secamo se zivo i sveze tog dogadjaja. Blagodarimo Vam , 

 sto ste nam nesebicno dali  ocinske  ljubavi  , ne stedeci svoje dragoceno vreme i ne 

pozurujuci razgovor. To  je ostavilo trajan trag na dusu mog  deteta-Srbceta rodjenog u 

tudjem svetu i gajenog i vaspitavanog u  otezanim uslovima tudjinskog okruzenja. 

 

 Zahvaljujem se na svemu   kroz Gospoda koji mi je dao  izdrzljivost da 

 se borim sa silama mraka i  ljubav, da  bez obzira gde sam pamtim svoje Otacestvo. 

 

 Moja porodica  zeli Vam dobro zdravlje , da biste jos dugo bili na celu 

 nase  svete  Crkve   i  svako dobro od  Gospoda Isusa Hrista. 

 

 Pozdravljam Vas iz daleke Australia,  Vase cedo iz svetosavskog stada. 

 

Ljiljana Predic-Joksic. 

 

- 23 маја  је оtvoreno obnovljeno zdanje Jugoslovenskog dramskog pozorista  izgorelog 

oktobra 1997.  

 

23 маја на такмичењу . за Песму Европе пobeĊuje turska predstavnica Sertab Erner s 

pesmom Every Way That I Can; Claudia Beni (HR) 15, Mija Martina (BH) 16. 

 

Dragan Veselinov, srpski ministar poljoprivrede, objavio da podnosi ostavku pod pritiskom 

zbog saobraćajnog udesa sa smrtnim ishodom prethodnog meseca. 

 

Uhapšen Eric Rudolph, ameriĉki desniĉarski ekstremist odgovoran za bombaški napad 

na Olimpijadi u Atlanti. 

 

Lider Nove Srbije Velimir Ilić šutnuo novinara novosadske TV Apolo. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/23._5.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoslovensko_dramsko_pozori%C5%A1te
http://sh.wikipedia.org/wiki/1997
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Sertab_Erner&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Every_Way_That_I_Can&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Claudia_Beni
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mija_Martina&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragan_Veselinov&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Rudolph&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Olimpijada_1996
http://sh.wikipedia.org/wiki/Velimir_Ili%C4%87
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Велимир Илић 

Od 5 do 9 juna je bila Papina treća poseta Hrvatskoj i 100. putovanje u inostranstvo. 

  

12 јуна је преминуо Gregory Peck, ameriĉki glumac (* 1916.), а 29 јуна  Ketrin Hepbern, 

ameriĉka glumica. (*1907.). 

13 јуна  на београдском насељу Церак, ухапшен бивши официр ЈНА и хашки 

оптуженик Веселин Шљиванчанин. Приликом операције хапшења, дошло до сукоба 

полиције и више стотина грађана који су покушали да спрече хапшење. Повређено 

више десетина особа. 

 
 

 

 

 

       -22.6.2003.године. ©TA DALJE<?xml:namespace prefix = o ns = 

      "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Jovan_Pavle_II
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
http://sh.wikipedia.org/wiki/Gregory_Peck
http://sh.wikipedia.org/wiki/1916
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ketrin_Hepbern
http://sh.wikipedia.org/wiki/1907
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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                  Zvonimir Trajkovic: Sajtu »Ljudska prava« kao prilog za akciju 

  

Beograd  22.juni 2003 

  

Pratim povremeno va¹e diskusije na sajtu »Ljudska Prava« i iskazanu nemoæ da se bilo ¹ta u 

Srbiji promeni.  Sve èe¹æe pojavljuje se pitanje »¹ta dalje èiniti«, uz zahteve da se iznesu i 

konkretni predlozi u tom pravcu. Podstaknut tom idejom biæu slobodan da kao politièki 

analitièar, savetnik vi¹e na¹ih predsednika a na bazi velikog politièkog iskustva u 

funkcionisanju dr¾ave, dam ¹to konkretnije predloge.  

  

Srbija i sprpski narod uop¹te, nalaze se u velikim problemima iz kojih se ne mo¾e izaæi sa 

postojeæom DOS-ovom strukturom vlasti. Ona se pokazala kao nekompetentna, anacionalna, 

sklona korupciji i liènom bogaæenju. Kad se tome jo¹ doda i njihovo otvoreno marionetsko i 

nekritièko pona¹anje u odnosu na Zapad, jasno je da takva vlast ne mo¾e Srbiju izvesti na put 

ozdravljenja. Bez ostra¹æenosti zapitajte sami sebe u kojoj to »banana dr¾avi« sveta deèaci 

postaju podpredsednici vlade bez i jednog dana radnog iskustva. Gde je to asistent sa fakultuta 

bez i jednog dana bankarskog iskustva postao guverner ili knjigovodja, ministar finansija. 

Gospodin Vlahoviæ je radio u agenciji za procenu vrednosti preduzeæa ¹to je sasvim drugaèiji 

posao od ministra za privredu ¹to je njegova sada¹nja osnovna delatnost. Podpredsednik vlade 

za privredu i finansije gospodin Èoviæ »re¹ava« probleme Kosmeta i juga Srbije, a 

podpredsednika za nacionalnu bezbednost Peri¹iæa hvataju u ¹pijunskoj aferi primopredaje 

dokumenata. Bio bih nepravedan ako na ovaj sumorni republièki nivo ne bih dodao i ulogu 

trojanskog konja koju je odigrao Ko¹tunica, poku¹avajuæi da se sada distancira od svih 

proma¹aja DOS-a èiji je nosilac liste bio i koji je u su¹tini dobio mandat i poverenje gradjana. 

Za ovom ¹ahovskom tablom, gde se trebaju vuæi velemajstorski potezi, sedi amater, figure su 

zamenjene a one ostale pogre¹no rasporedjene.  

  

Najveæe politièko pitanje dana¹nje Srbije je privredno pitanje. O privredi niko ne brine niti ih 

ona po svoj prilici interesuje. ®ivi se od kredita i donacija pa je sasvim razumljiv stepen 

ucena i uslovljavanja koji uz zapadnu finansijsku pomoæ uvek ide u paketu. 

  

Stoga, iz gore iznetog kao zakljuèak nameæe se samo jedna opcija. Vlast se mora 

promeniti.  

  

To je ono na èemu treba raditi i u kom pravcu se treba organizovati Ali tu i nastaju svi na¹i 

nesporazumi i mimoila¾enja u mi¹ljenju kako do promene vlasti doæi. Biæu direktan, i 

poku¹ati da objasnim naèine promene vlasti jer ni jedna vlast se dobrovoljno ne napu¹ta a 

ponekad se ona brani i svim dozvoljeni i nedozvoljenim ali raspolo¾ivim sredstvima. Postoje 

samo tri naèina promene vlasti: 

  

1.      Demokratski, mirno i na izborima. 

2.      Nasilno, putem vojnog ili nekog drugog oru¾anog puèa. 

3.      Nasilno, uliènim protestima, odnosno organizovanim socijalnim ili gradjanskim 

nemirima. 

  

Rekao bih prvo ne¹to o taèakama 2 i 3 kako bi taèku 1 detaljnije elaborirao. Smenjivanje 

vlasti vojnim puèem ili nekom drugom oru¾anom pobunom je u ovakvim politièkim 

prilikama I svetskom okru¾enju nerealno oèekivati. Apelima, peticijama ili delovanjem 

nevladinih organizacija vlast se nikada ne mo¾e promeniti, jer vlast koja ima sluha za sva ta 

reagovanja je dobra vlast i ne treba je menjati. Nasilno ili »ulièno ru¹enje« vlasti je 
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najnecivilizovanji naèin skopèan sa velikim rizicima stvaranja op¹teg haosa sa nesagledivim 

posledicama. Pa èak i za takvo nasilno ru¹enje vlasti potrebno je stvoriti èvrstu organizaciju sa 

znaèajnim finansijskim I tehnièkim sredstvima, koja æe radnièko, studentsko ili ukupno 

gradjansko nezadovoljstvo usmeravati kako bi se kulminacijom pritiska iznudilo da vlast 

mora da ustukne. U tim aktivnostima spontanosti nema i sve se svodi na neki od oblika 

organizovanja. Pa ako su veæ potrebna dobra organizacija i znaèajna sredstva, pametnije je 

energiju ulo¾iti u stvaranje dobro organizovane i finansijski sna¾ne stranke koja æe na 

izborima pobediti.  

  

1.      Za demokratski, svakako najbolji i civilozovan naèin zamene vlasti, neophodno je 

stranaèko organizovanje i stranaèko uèe¹æe na izborima. Sva druga organizovanja su van 

uticaja osim propagandnog ali i tada propaganda treba biti usmerena ka nekoj konkretnoj 

stranci ili koaliciji registrovanoj u Srbiji, koja je prijavila svoje uèe¹æe na izborima. 

Kvalitetno organizovane, neliderske stranke sa jakim kreativnim jezgrom od 200-300 

moralnih, umnih i kreativnih ljudi danas u Srbiji nema. Nemamo stranku koja æe dr¾avno-

nacionalne interese staviti ispred svih drugih, i koja æe se energièno i znalaèki boriti za 

ostvarenje tih interesa. Takva stranka do sada nije ni mogla biti stvorena jer nema novca 

kojim bi se stranka formirala i omoguæilo njeno nesmetanao delovanje. 

  

Osnovna strategija Zapada poèiva upravo na toj osnovi. Sa domaæim marionetama na vlasti  

onemoguæiti finansiranje, pa samim tim i formiranje jedne nacionalno svesne stranke, koja bi 

na izborima lako pobedila. DOS i Ko¹tunica su narod prevarili i 70% gradjana oèekuje neku 

novu opciju za koju bi se opredelili. Sve dok takve stranke nema na izborima æe 

»pobedjivati« nametnute marionetske strukture kojima su vlast i lièni interesi ipred svih 

ostalih. Sve je u skladu sa jasnim zapadnim principima ko daje pare, taj i odluèuje, ¹to se na 

dana¹njoj politièkoj sceni jasno odslikava. Zapad je samo u 2000 godini ulo¾io oko 70 milona 

dolara da bi ovim prostorima vladao, i vlada.  

  

Vladace sve dotle dok patriotske snage ne zavuku ruku u svoj d¾ep i sakupe novac za 

stranaèko organizovanje i pobedu na izborima. Za ozbiljno stranaèko organizovanje i pobedu 

na izborima koji æe se sigurno odr¾ati krajem godine ili najkasnije u aprilu 2004 potrebno je 

od 8-10 miliona evra. Ako od 3,5 milona Srba u dijaspori i 7 milona Srba u matici ne mo¾e 

da se nadje nas, 100 hiljada koji smo spremni da za Srbiju damo po 100 evra, Srbija æe 

propasti.Svilanoviæ i ostala beagra æe i dalje izruèivati na¹e rodoljube poput ©ljivanèanina 

na¹im neprijateljima, otpu¹taæe radnike i rasprodavati strancima ono ¹to su generacije 

stvarale, a Srbi æe propadati i dalje gubiti svoje teritorije. To je surova realnost na koju ¾elim 

da uka¾em i sva na¹a »patriotska internet busanja« ostaæe bespredmetna. Neverovatno, ali 

Srbija danas vredi 10 milona evra. 

  

Sva su¹tina je u novcu i zbog toga ¹to u Srbiji danas sve novèane tokove kontroli¹u Vlada i 

mafija¹ki krugovi. Udru¾ivanje moralnih ljudi sa mafijom je svakao nemoguæe jer bi tada i 

oni postali deo te mafije, pa se cela stvar vrti u zaèaranom krugu da oni koji mogu, znaju i za 

koje bi narod glasao u stvari ne mogu.  

  

Ako se i va¹a razmi¹ljanja kreæu u istom pravcu spreman sam da svojim znanjem i bogatim 

iskustvom pomognem u organizovanju jedne takve stranke ozbiljnih, moralnih i odluènih 

ljudi koja æe otvoriti taj treæi put koji svi oèekuju.    

  

Vodi se veoma ¾uèna polemika, dali æe se srpska dijaspora udru¾iti ili neæe. Sve te 

diskusije postaju irelevantne ako dijaspora sa snagama u matici ne formira stranku koja æe na 
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izborima uèestvovati i pobediti. Dijaspora neæe dobiti moguænost da glasa u mestu svog 

trenutnog prebivali¹ta (glasanje u inostranstvu) jer to ne odgovara DOS-u koji ima skup¹tinsku 

veæinu za iglasavanje izbornog zakona koji njima pogoduje. Moguænost glasanja u 

inostranstvu dijaspora æe moæi da ostvari samo onda kada sa pozicije osvojene vlasti i uz 

skup¹tinsku veæinu u izborni zakon unese i takvu odredbu da se mo¾e glasati i u 

inostranstvu.  

  

Svakako da bi udru¾ivanje srpske dijaspore Evrope bilo od koristi, ali mislim da to nije na¹e 

centralno pitanje. Stvaranje moæne nevladine organizacije od USDE moglo bi biti od velike 

koristi stim da u matici postoji odgovorna vlast. Ovako svi ti napori USDE biæe bez 

praktiènog efekta jer æe na¹a zvanièna Vlada svojim marionetskim odnosom uni¹tavati sve te 

napore. Na¹ problem nije u tome ¹to nam dijaspora nije ujedinjena veæ ¹to nemamo 

odgovornu i sposobnu vlast koja mo¾e da vodi zemlju. Dr¾avno rukovodstvo je to koje treba 

da pomogne ujedinjenje dijaspore i stvaranju USDE kako bi zajedno u koordiniranim 

akcijama vr¹ili sna¾niji pritisak na evropske i svetske institucije sa ciljem br¾eg, lak¹eg i 

pravednijeg re¹avanja na¹ih problema. Sa ovom vladom to se ne mo¾e postiæi, i pre svega 

energiju treba usmeriti u smenu postojeæe vlasti kako bi do¹lo do promene politike u kojoj bi 

srpska dijaspora dobila svoje pravo mesto I ulogu koju zaslu¾uje.      

  

Stoga smatram da sve diskusije kako i ¹ta preduzeti, treba preusmeriti u predloge kako se 

stranaèki organizovati izaæi na predstojeæe izbore i pobediti. Potuno sam uveren da se 

zajednièkim naporom snaga u matici i dijaspori to mo¾e postiæi a samim tim i zaustaviti 

uni¹tenje Srbije i Srpstva. 

  

S po¹tovanjem 

  

Zvonimir Trajkoviæ 

E-mail: tico@EUnet.yu 

Site: www.trajkovic.co.yu. 

 

  

- 30.6.2003.године.PROMOCIJA KNJIGA MIHAILA SHASKEVICA 

 

 

U ponedeljak .30.6.2003 godine u 12 casova u  prostorijama Jugoslovenskog bibliografskog 

informativnog instituta , Medjunarodnog kulturnog centra, Terazije br.26 u dvoristu,  bice 

odrzana promocijа knjiga autora Mihaila Shaskevica.  

 

 

- 2003.година. Tomislav Krsmanovic 

Pokret@eunet.yu,Tel. .3911829. http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

 

 

Odgovor gospodinu Zvonimiru Trajkovicu. 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

Postovani gospodine Trajkovicu.! 

 

http://www.trajkovic.co.yu/
mailto:Poket@eunet.yu.3911829
http://solair.eunet.yu/~
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Hvala na Vasem dopisu, znalackoj analizi i  konstruktivnim predlozima. Vasa inicijativa je 

vrlo korisna. i dolazi u pravo vreme. I ja smatram da je sustina u pobedi na izborima i 

ukljucivanju  dijaspore u izbore. I da treba stvoriti neku vrstu treceg koalicionog bloka, sto 

ocekuje vecina gradjana nase zemlje, koji ce naciju  izvesti iz krize. Jer su razocarani u 

komunizam i novu vlast. Nije doslo do zelejnih  ocekivanih promena, nema dsikontinuiteta. 

 

Ujedno, dozvolite da dodam neka svoja vidjenja kao dopunu Vasih analiza. 

 

Ima mesta  zamerkama novoj vlasti, ali u isto vreme treba priznati da su oni veliki napredak  u 

odnosu na prethodnu vlast, da su strucniji i da su dobronamerni. A sto nema pravih rezultata 

uzroci su pre svega objektivne prirode, nesto sto je urusavano vise od pola veka ne moze se 

odjednom  uzdici i ispraviti..Novoj vlasti je jako tesko, oni su sa svih strana izmedju cekica i 

nakovnja. I oni su ljudska bica i prave  greska koje Vi navodite. 

 

Najgore sto mozemo je da pljujemo na aktuelnu vlast.jer tako sami doprinosimo  

razbuktavanju strasti  svadjama, losim procenama i podelama, u vreme kada su nam  

najpotrebniji smirensot, ispravne procene, sloga  zajednicki priljezan rad. Ne presudjuj nego 

prosudjuj .Ne sudi da ti ne bude sudjeno. 

 

Mi se kao organizacija zalazemo za slogu i isparvne procene jos od 1975 godine i 

predocavamo da.je nesloga glavni problem. Mi imamo ogrone ljudsek resurse, cak i danas 

kada su nasi ljudi umorni, bolesni, odlaze iz zemlje. Ali sta to vredi kada nema sloge i 

saradnje, svako zasebno. To je i jedna od velikih mana nove vlasti, nama snage da previzidje 

intrige i zavade Ali znajmo i to da su zavade podle i  da ih nije lako prevazici. I da nova vlast 

ne koristi sve sposobne ljude, nazalost, vecnu drzi iskljucene i dalje. 

 

Slazem se u mnogo cemu sa Vama ali dozvolite da Vam prefocim da ni novoj vlasti nije lako. 

Njima je vrlo tesko.. Imajmo diplomatskog takta u kritici vlasti. Postanimo najzad civilizovan 

svet, Evropa. 

 

Mi se dakle zalazemo za slogu.Ali  i za pomirenje, prastanje i pokajanje, pomirenje tirana i 

njihovih zrtava. Jer svak od njih ma svoju istinu, i svoje raspece na krstu. Ako nastavimo sa 

pljuvanjem, revansizmma,.bice samo jos gore. Umesto toga budimo odmereni i diplomaticni, 

oprostm jedni drugima.  

 

Zato pozivam na nacionalnu slogu i saradnju. Ima mesta za sve. 

 

Sadasnja politicka scena nije repreeznativna  skala, neke autenticne snage i licnosti su 

sikljucene.. 

 

Svi treba da se ujedinim,  sadasnja vlast, i prerthodna, i one snage koje su iskljucene dosada i 

zasada. 

 

Treba raspisati nove izbore na svim nivoima, dati sansu svima, izbori da  budu pravicni, 

nikoga ne iskljuciti, pa neka pobede oni koji privuku glasove. Tako cemo svi pobediti. 

Istorijska nepravda koja je pogodila brojne stranke i licnosti koji su izbaceni sa prethodnih 

svih izbora ce biti ispavljena i savest ce nam svima biti mirna. Dok se to ne desi nem,a mirne 

savesti. Nas grize savest i to je jedan do glavnih uzroka ostrascenosti i beskrajnih svadja.. 

 

Predlazem sledece: 
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-sastanak svih stranaka  oragnizacija, pojedinaca , kao onih iz zemlje tako i izvan nje, koji 

zele da stvore Treci blok- 

-dijaspora treba da kbude jedna od okosnica treba postaviti predstavnike dijaspore da bud 

kandidati za poslanike i predsenia drzave, odbornike . 

-potreban je novac. I to vrlo skromna suma novca.  

 

Pozivamo sve zainteresovane za sugestije i predloge. Spasimo nasu naciju i drzavu. 

 

 

- 2003.година. Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Tel-381.11.3911829;Pokret@eunet.yu 

 

 

MINISTRU ZDRAVLJA SRBIJE 

 

VRSIOCU  DUZNOSTI  PREDSEDNIKA  SRBIJE 

 

PREDSEDNIKU  SRBIJE  I  CRNE  GORE 

 

PREDSEDNIKU  VLADE   SRBIJE 

 

 

NACIONALNA  ZDRAVSTVENA KATASTROFA. 

 

 

Obracamo vam se povodom, stanja  zdravja nacije koje je, kao sto je to vec delimicno 

poznato,  blisko katastrofi. 

 

Radi se o opstanku nacije, koja prema procenama naucnika nestaje i preti da za par decenija 

bude manjina u Srbiji a za cetiri decenije da nestane. A ovakvo tesko stanje nacije je usko 

povezano sa stanjem zdravlja nacije. Umorna ili bolesna nacija nije u stanju da privredjuje, da 

brani svoje  teritorije i da se razmnozava. 

 

Rrasireno je uverenje da je ovakvo stanje nacije smisljeno i metodicno stvarano, da je na delu 

sabotaza. 

 

Zahtevamo od vas kao nadleznih  i odgovornih: 

 

 
 

-Da izadjete pred naciju i da  saopstite precizne i detaljne parametre  o stanju zdravlja, 

morbiditetu, mortalitetu, duzini zivota, itd. 

-Da izvrsite analizu uzroka 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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-Da predocite sta ste preduzeli da spasete naciju od nestajanja i  bolestina koje su je napale sa 

svih strana 

-Da obavestiet sta kanite preduzeti 

 

Istinu o stanju zdravlja ne treba ukrivati, makoliko ona bla bolna i tragicna, niti se 

neopravdano plasiti od navodnog uznemirenja javnosti. Treba reci cinjenice. Unistitelji i  

saboteri zdravlja  nacije su perfidni, vas i vlast zaobilaze i lukavo  manipulisu sa mestom i 

vremenom, dali su vam povoljnosti i pogodnosti, nisu vas napali  kao vecinu, da vas tako 

pasiviziraju da ne vidite objektivno stradanja vecine. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

-Лето 2003.године. Милица воли реку. 

 

Били смо на Ади. Кроз неколико дана смо отишли на дунавско острво Бела стена , 

наспрам Вишњичке бање.  

 

 

-2003.година.Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

Tel-381.11.3911829;Pokret@eunet.yu 

 

Skupstini Srbije 

 

Povodom Predloga zakona o preregistraciji politickih stranaka. 

 
Skupstini Srbije je podnet tekst predloga izmene zakona o preregistraciji politickih stranaka 

na usvajanje. Prema ovome Predlogu, nece biti vise potrebno kao ranije, samo 100 potpisnika 

osnivaca nego 3.000, i svaki od njih treba da plati taksu od preko sto dinara. 

 

Prema predlagacima, cilj je da se od nekoliko stotina registrovanih politickih stranaka 

registruju samo one koje imaju brojcanu osnovu, i tako ociste brojne stranke koje nemaju ni 

nekoliko clanova. 

 

Na svome mestu je drzavna intencja da eliminise  sa scene  one male , fiktivne, stranke koje 

nemaju clanstvo.Ali ovde ima jos nesto , to je manipulacija sa tzv‖ malim strankama‖ ,koje 

navodno cine bezvredne licnosti i lideri i da one stete . To bi bilo pogresno uproscavanje jer  

nazalost od 1999  godine  do danas nisu bili ravnopravni  uslovi politicke utakmice i mnoge 

autenticne snazne grupe i opozicinari su liseni podrske i podvrgnuti represiji i diskriminacji, i 

potpuno eliminisani sa politicke scene, ili pretvoreni u liliputanske stranke, dok su pojedine 

minorne politicke struje i   licnosti pretvoreni u politicke lidere.Na srecu vecina sadasnjih  

vodecih stranaka i   licnosti su iskreni patrioti. i kompeteteni politicari. Zato upravo oni  treba   

da se usprotive ovakvom pausalnom elminisanju tzv malih stranaka. 

 

Zato predlazemo da .broj  bude 3.000 ili visi, ali da se ne placa  taksa.Mi smo vrlo brojni ali 

siromasni, nasa ogromna baza nema sredstva za hranu  i lekove. A sada mora da plati takse. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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U nadi da cete usvojiti nas predlog:DA SE NE PLACA TAKSA,. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

. 

- 2003.година. Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html) 

 

 

STA CINITI- IZBORI 

Nekoliko nasih stavova 

 

Nova vlast je veliki napredak, na bolje, novi politicari su strucni i dobronamerni. Uprkos 

svega nema promena na bolje. Sto je uslovljeno u dobroj meri objektivnim faktorima, ali ima 

nazalost i dosta subjektivnih . 

 

Prethodni izbori su pokazali  da gradjani gube volju da glasaju.  

 

Ima vise razloga za to.  Jedan je sustina: narod je ocekivao raskid sa prosloscu, da bude najzad  

zasticen od nepravdi, bezakonja, sudija, kriminalaca, siledzija, lopova, da bude rehabilitovan i 

obestecen i da zivi bez straha i u miru, blagostanju do koga bi doslo postepeno.,. 

 

 Do toga nije uopste doslo od oktobra 2000 godine. 

 

 To nije shvatio DOS, to nisu shvatili ni Kostunica, Labus, i drugi. Nisu shvatili da je sustina 

u ljudskim pravima. 

 

Umesto da se bave time oni su se baviili sterilnim debatama. Nemaju sluha za mase i njihove  

probleme. I narod se zbog toga u njih poceo da razocarava i u politiku i politicare. Nema 

vajde od njih.I postaje abstinent. 

 

  Sustina problema  su ljudska prava i to  se ne shvata. 

 

Vec deceniju ponavljamo da nema  pobede naroda i demokratije , sve dokle god  nisu 

zasticena ljudska prava  gradjana, sve dotle takvi gradjani ce biti  preplaseni  i ruinirani , zrtve 

tiranije nemaju mentalne i fizicke energije da  se ukljuce u demokratske promene i da  se 

izbore za njihova prava. Proganjani   i umorni ljudi nemaju snage da se brane od spoljnih 

agresora, da brane svoje  teritorije, da brane svoja prava od unutrasnjih kriminalaca, nemaju 

energije  da rade, stvaraju, da imaju porodice i decu.  

Srbi su jedan od najstarijih i najbolesnijih naroda u Evropi. Oni su umorni da idu da glasaju, 

postaju abstinenti. Za ovo vreme  ponavljamo i tvrdimo  da bez postovanje ljudskih prava 

nema  pobede slobode i zahtevamo da se na  dnevni red stavi pitanje ljudskih prava, da se ovaj 

tabu razoblici i gradjani  zastite. 

 

U zemlji jos uvek vlada neznanje, i postoje tabu teme, i pojedinci i  organizacije koji su pod 

zabranama da kazu istinu. Nacija se jos nije  osvestila i u opseni je, ljudska prava se i dalje 

krse, 

 

Zahtevamo da se da stavi na dnevni red pitanje  LJUDSKIH PRAVA. I da se shvati da je to 

kljucno pitanje. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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ZASTO NEMA  PROMENA NA BOLJE: NEMA PRAVIH ,IZ POLITIKE SU PROGNANI 

ONI KOJI NISU  NIKAD BILI CLANOVI SKJ , KOJI NISU BILI  REZIMLIJE. I 

DIJASPORA. 

 

 Evo vec vise od  deset godina kako je u Jugoslaviji zaveden visepartijski sistem, uprkos te 

cinjenice, nema sustinskih promena na bolje. 

 

 Zasto? 

 

 
 

 Razlozi su brojni i slozeni. 

 

 Najvazniji je taj, sto su iz politicke utakmice prognani svi oni koji nisu bili clanovi SKJ i 

rezimlije, ili u najmanju ruku privilegovani i oni koji su bili pozitivno orijentisani kadrovi 

prema SKJ, kao i dijaspora. 

 

Otuda su iz politicke utakmice iskljuceni diskriminacijom i represijom pravi akteri i 

protagonisti, najautenticnije i najradikalnije nacionalne snage i pojedinci, stranke i pokreti. 

 

 Sa pojavom visepartijskog sistema 1990 godine sticajem okolnosti i selektivnosti poretka i 

obmane domacih i narocito stranih donatora, stvorena je iskrivljena panorama opozicionih 

gibanja u nasoj zemlji .Mnoge autenticne opozicione licnosti i snazne politicke struje su 

iskljucene ili razbijene, a favorizovani su mahom bivsi privilegovani pojedinci  koji su danas 

na celu najjacih politickih stranaka.  Privilegovani pojedinci sa nasledjenim pogodnostima iz 

prethodnog perioda, ugledom, infrastrukturom i materijalnim statusom, vezama i 

poznanstvima u zemlji i van nje, su uspeli da se nametnu i potisnu najradikalnije istinske 

opozicione snage i pojedince, koji usled diskriminacije u prethodnom samoupravnom 

socijalizmu nisu mogli da steknu drustveni i ekonomski polozaj i ostvare svoje potencijale, i 

da ih povrh svega lazno predstave van zemlje kao marginalne, i tako  

diskredituju. 

 

 Tako je zbrisan sa politicke scene  nas Pokret i njegovi lideri koji su lazno  predstavljeni 

svetu kao"cudacI'.I liseni kao navodni "marginalci"bilo kakve podrske. Da smo dobili i 

najmininalniju podrsku, sada bi bili jaka parlamentarna stranka, i nasa zemlja bi bila  

drugacija, i polozaj ljudskih prava snazno unapredjen. 

 

Bez ravnopravne utakmice koja ce omoguciti svim snagama, a ne samo privilegovanim 

pojedincima, da doprinesu rekonstrukciji drustva , nema  dovoljne snage da zazivi delotvorna 

i istinska demokratija.. 
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 Srpska politika moze povratiti ozbiljno poljuljano poverenje vecine gradjana samo ako se 

vrati izvornim moralnim vrednostima. 

 

Dokle god se ne ispravi ova istorijska nepravda ne moze biti mirne savesti  i pravda i 

demokratija se nece vratiti na nase prostore. 

 

U toku je stvaranje nove koalicije koja ce se zvati NEOKALJANI i koju ce sacinjavati 

pojedinci koji su dosada u potpunosti sacuvali svoj moralni lik i ljudski  integritet  i nicim 

nisu izdali svoja nacela i ubedjenja. Vecina nisu nikad bili clanovi SKJ-Saveza komunista , ali 

ce ova koalicija u svoje redove primati i bivse clanove SKJ -pod uslovom da se nisu ogresili o 

zahteve eticnosti i da nisu krsili prava drugih ljudi. Smatramo da su mnogi postali clanovi 

CKJ da bi tako preziveli i ostvarili egzistenciju, mi ih primamo ukoliko se nisu ogresili o 

ljudskost i prava drugih. 

 

-Лето 2003. године. Посета Малој Крсни. 

 

Сели смо на воз. Мала Крсна је близу Београда. Како ми је Милица објаснила тамо 

постоји нека лековита магнетска тачка у земљи, на тротоару, поред саме сеоске куће.  

 

Тамо смо затекли непознате људе и жене, има много болесних, а не могу да се излече. 

Милица каже: `` Хватају се као дављеници за сламку``. 

 

Ипак, одкако се Милица дружи са мном осећа се здравствено много боље. Пре сусрета 

са мном није смела на сунце, ни да заплива, држала је строгу дијету, ишла је код 

биоенергетичара,  масера и свакојаких видара. Одкако се дружи са мном све једе, сунча 

се, плива, пешачи. 

 

-2003.година. СВО-Српска ванпараламентарна опозција.  

 

 Jos 1992 godine nekoliko opozicionih stranaka i udruzenja se bilo udruzilo u SVO- Srpska 

vanparlamentarna opozicija, i to: 

 

 -POKRET ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA 

 -SRPSKA SVETOSAVSKA STRANKA 

 -NARODNA RADIKALNA STRANKA 

 -STARA RADIKALNA STRANKA 

 -SRPSKI ROJALISTICKI BLOK 

 -POKRET ZA UJEDINJENJE SRBIJE I CRNE GORE 

 -DEMOKRATSKA STRANKA DAVIDOVIC GROL 

 -RADIKALNA STRANKA UJEDINJENJA 

 -SVESRPSKI SAVEZ 

-KONZERVATIVNA STRANKA 

 -NAPREDNA STRANA 

 -JUGOSLOVENSKA  DEMOHRISCANSKA STRANKA 

 -UDRUZENJE OSTECNIH DEVIZNIH STEDISA SRBIJE 

 -UDRUZENJE PODSTANARA JUGOSLAVIJE 

 -DRUSTVO ZA NEGOANJE LEPOG PONASANJA 

 -SRPSKI POLJOPRIVRDEDNI KLUB 
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То је била прилика да се редовннје сусрећем са драгим пријатељима: Жарком 

Гавриловићем, Љубом Пр отићем, Милетом Јевтићем, и другима. 

 

Ova koalicija se raspala u vreme prethodnih izbora laznim obecanjima koalicija  DEPOS i 

ZAJEDNO koje su odvukle neke celne ljude SVO garancijama  da ce dobiti poslanicka 

mesta., a od toga nije bilo nista.Zatim je dobar deo bivse koalicije SVO na inicijativu Pokreta 

za zastitu ljudskih prava  pristupio Savezu za promene.videci u njemu najsnazniju opozicionu 

grupaciju kadru da pobedi vladajucu koaliciju. Ali se nase nade nisu obistinile. 

 

 NEokaljani ! NE  lazima i prevarama. Treba dati ravnopravne uslove za sve i ukljucite sve  i 

da se cela opozicija slozi i ujedini. NE svadjama i razdorima. 

 

 Zelimo da objedinimo sve one zapostavljene snage i pojedince, da svi mogu da porade za 

opste dobro 

 

 A pre svega one  koji nisu okaljali svoj moralni lik u prethodnom periodu. 

 

 Samo moralni preporod i cistota mogu  izvesti naciju iz krize i podici politiku  iz 

obezvredjenosti i povratiti joj ugled naroda. A o najvise mogu uciniti neokaljani pojedinci 

 

 

-2003.година.Mozemo biti znacajna snaga na sledecim izborima.  

 

Vrlo je moguce da uskoro budu  izbori.na svim nivoima.. 

 

  Mi mozemo, ukoliko budemo ucestvovali na ovim izborima postati znacajna snaga na 

politickoj sceni Srbije i Crne Gore.  Narod je potpuno izgubio poverenje u SKJ, SPS, JUL,  a 

zatim i u novu demokratsku vlast delimicno.( Jer nije donela   ocekivane i obecane promene). 

 

  Narod ocekuje trecu snagu, nove, ciste i neokaljane, kojima ce biti interes nacije iznad licnih 

interesa, i koji znaju probleme,   a to su sudstvo. bezakonje, strah, krminal, korupcija, 

dekadencije i patologijie na svim nivoiima, siromastvo,. I koji ce odmah preci na  resavanje 

tih problema.  To smo mi i nasa koalicija u kojoj ima vise stranaka, NGO i pojedinaca. 

 

  Nas Pokret za zastitu ljudskih prava je ucestvovao na svim izborima sem 2000 godine  prosle 

godine, na izborima 1993   godine npr smo od 114 ucesnika zauzeli 14 mesto, dobili vise 

glasova od Gradjanskog saveza i nesto manje od JUL-a, u   Izbornoj jedinici NOVI SAD, smo 

bili u samom vrhu, odmah iza SPS i madjarske stranke. I to bez dinara ulozenih u   kampanju, 

blokirani, kradeni, zaplenjivana izborna dokumentacija, pisma , iskljucivanii telefoni, nasi 

ljudi hapseni, kradje 

  glasova, itd. Prema listu Politika da je bio direktno proporcionalan sistem bili bi u 

parlamentu. Mi smo bili bez ikakve   podrske jer je dijaspora biila obmanuta o nama. Zelimo 

da ucestvujemo sada na izborima. Mozemo promeniti na bolje nasu   zemlju, vratiti 

postovanje ljudskih prava. Zelimo da ukljucimo i dijasporu. 

 

 

-Јули 2003.године. 
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5 јула се одиграо дvostruki napad bombaša samoubica ubija 15 ljudi na rock-koncertu 

u Moskvi. 7 јула  бiraĉi Korzike tesnom većinom na referendumu odbijaju predlog o 

povećanoj autonomiji od Francuske. 

 

 

- 14.7.2003.година. Pokret za zastitu ljudskih prava  ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)          14.7.2003 g. 

Tel/faks-3911829;Pokret@eunet.yu        

Privatizacije-nezakonito prisvajanje tudje  imovine  

 

 
 

Najavljuje se i  obavlja  ubrzana  privatizacija, i  u isto vreme ponovo se kao i ranijih godina  

umnozavaju  dokumentovane optuzbe da se nasa zemlja prodaje  u bescenje, da se obavljaju  

nelegalne privatizacije, da paket akcija grabe za sebe za bagatelu mocnici.  

 

Jasno je da bez funkcionisanja efikasnih instrumenata pravne drzave ne moze biti prave 

privatizacije, jer je privatizacija prevashodno pravna transakcjia. A upravo od 1989 godine 

privatizacija se obavlja u zemlji koja se raspadala, bila u ratu, sa rekordnom  stopom inflacje,  

pod sankcijama, bombardovana, od tada su  uzeli  maha  korupcija, crno trziste, sverc, 

kriminal i mafija, doslo je do raspada pravnog sistema. Ubistvo Z.Djindjica ,stanje u sudstvu, 

opstajanje kriminala , bezakonje, jos nije vraceno sto je oduzeto, nepostoji garancija licne 

bezbednosti i imovinske sigurnosti- su samo neki jasni indikatori da pravna drzava jos ne 

funkcionise.  

 

Dakle, nema neophodnih pravnih preduslova da se obavi privatizacija. A to znaci da se 

nastavljaju nelegalne privatizacije. Sto treba zaustaviti. 

 

U  Jugoslaviji  je  dolaskom komunista na vlast 1945 godine bio zaveden u izvesnoj meri 

sovjetski model  svojine, a posle politickog raskida sa SSSR-om , Jugoslavija se opredelila za 

tzv.Samoupravljanje i fabrike su bile predate na upravljanje radnicima, koji su tako postali 

vlasnici sredstava. za proizvodnju.Tako je bila 

stvorena tzv."drustvena proizvodnja" Na papiru su bili vlasnici radnici ,ali su ustvari  njome 

upravljali etatisticki centri moci.Privatizacija  drustvene   svojine   u   Jugoslaviji   kao   

centralni proces tranzicije socijalisticke u kapitalisticku privredu je  zapocela, slicno bivsim 

socijalistickim  drzavama Istocne Evrope , jos 1989 godine. Privatizacija je inaugurisana i 

Ustavom iz 1992 godine i edificirano je vise zakona te je ovaj proces krenuo i u nasoj 

zemlji.Od pobede DOS-a 2000 godine sve se vise orijentise na privatizaciju 

 

Privatizacija  se sve do danasnjih dana odvijala u slozenim i delikatnim okolnostima.Na delu 

su bile ceste nelegalne privatizacije, sto se nastavlja i sada, kojom prilikom su bivsi direktori i 

politicki mocnici kupovali  bivse samoupravne fabrike za bagatelu,  na prevaru . Radnici i 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba%C5%A1_samoubica&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://sh.wikipedia.org/wiki/Korzika
http://sh.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://sh.wikipedia.org/wiki/Francuska
http://solair.eunet.yu/~pokert/pokret.htmkl
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vecina zaposlenih cesto nisu bili ravnopravni ucesnici ,  nisu bili kako treba obavesteni, 

procedure privatizacije su bile  jako komplikovane i nejasne ,transformacije su bile zaklonjene 

od uvida javnosti , bez dovoljnog oglasavanja i ucesca Srba iz inostranstva.i stranaca. Postoji 

averzivnost stranih investitora, mnogi zaziru  da investiraju u zemlju gde ne funkcionise 

pravni sistem ( nije jos vraceno ono sto je oduzimano po raznim osnovama od 1945 

godine,privatizuje se tudja imovina)-bez garancija za investirani kapital, zaposleni su bili vrlo 

niske kupovne moci da bi mogli kupovati akcije. Upravljacki sloj je bio u preimucstvu , kao 

bogatiji i bolje organizovan,  koji je u opstoj konfuziji, na brzinu i prevaru prisvajao  za 

bagatelu bivse narodne fabrike .I fabrikama su nastavili da upravljaju oni koji nisu u stanju da 

nabave svez kapital, da  uvedu moderan menadzment, dovedu sposobne menadzere, te su 

vecinu ovih firmi doveli u nazadovanja i gubitke. 

 

Na delu je pokusaj cuvanja staus quo.Oni koji su se bogatili od tudje nelegalno prisvojene 

imovine i skrivili sadasnji katastrofican ishod umesto da budu sankcionisani bivaju 

nagradjeni. Ujedno ovakve privatizacije oznacavaju dalju kriminalizaciju drustva, izvor su 

dodatnih podela i tenzija, ruse pravni sistem, i instrumentalizovane su u   funkciji daljeg 

rusenja drzave i slabljenja nacije. 

 

Ponavljamo ono sto smo govorili u vise navrata od kraja 1980-ih godina : Privatizacija nije 

moguca bez funkcionisanja pravne drzave, privatizacije treba ukinuti sve  dok ne zazivi 

pravna drzava. Svi mi znamo vrlo dobro da  se i dalje zakon krsi masovno i drasticno, a da 

pravna drzava jos ne postoji..Sto omogucava dalje zloupotrebe i uzurpaciju firmi koje su 

stvarali svi. a ne samo mocnici.Zato zahtevamo da se sve obavljene privatizacije  anuliraju, i 

zaustave dalje, i da se privatizacije obave onda kada zazivi pravna drzava. 

 

ing.Momcilo Oparnica, clan Saveta 

 

 

- 21.7.2003.године. Pokret za zastitu ljudskih prava 
(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)      21.7.2003 g 

Tel/faks-3911829, Pokret@eunet.yu 

 

 

IZVESTAJ  O  STANJU  LJUDSKIH  PRAVA  U  SRBIJI  I  CRNOJ GORI  U  

PRVIH  SEST  MESECI  2003 godine. 

 
Na osnovu nasih saznanja o stanju ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori u prvih sest meseci  

ove godine, nova demokratska vlast  nesumnjivo ima dobru  volju i  ulaze znacajne   napore  

da izvede zemlju iz krize .Iako ima bitnih pomaka u pojedinim oblastima, nazalost ipak jos 

nema stvarnih promena na bolje sto se tice kljucnih pitanja postovanja ljudskih prava vecine 

gradjana.i njihovog zivotnog standarda . 

 

Pre svega mi sada po prvi put od 1945 godine imamo vlast u koju mozemo imati poverenje da 

nam nece ciniti zlo, zvanicnici su kompetentne i kulturne osobe. Ali vlada nije u stanju da 

spreci zlo, delom iz objektivnih razloga, ali ima i subjektivnih propusta.Mi smo se prikljucili 

Savetu Evrope, ulazimo u Partnerstvo NATo za mir, poboljsava se saradnja sa Haskim 

sudom, sankcije vise nisu aktuelne, vracamo se u   strukture medjunarodne zajednice, 

liberalizuje se rezim putovanja  viza, dobijamo  humanitarnu pomoc,  ima konsolidacije na 

jugu Srbije, ima nekih mada minimalnih pomaka  kada se radi o Kosovu, nema vise 

policijskih grubosti, pokrenute su brojne reforme, dolazi do depolitizacije vojske, IMIDz 

mailto:Pokret@eunet.yu
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milicije i MUP-a je poboljsan, MUP je efikasniji,  ima i kadrovskih promena,  penzije i plate 

se isplacuju redovnije, ima nekih pomaka u  isplati devizne stednje, nema drasticnih gusenja 

medija, hapsenja i  progona neprijatelja,. Drzava je pokrenula energicne akcije protiv 

organizovanog kriminala. .  

 

Ali nazalost ,uprkos svega ovoga, nastavlja se crna serija ubistava, sto je kulminiralo marta 

ove godine kada je ubijen premijer Vlade Zoran Djindjic, kriminal nije eliminisan, organi 

bezbednosti najavljuju nova moguca ubistva, sudstvo je i dalje nepravicno i neefikasno,  ima 

korupcije, ucena, pljacki i kradja,  nisu garantovani licna bezbednost i imovinska  sigurnost, 

cvetaju  dekadencija i socijalna patologija na svim nivoima.  Socijalni programi su 

neadekvatni jer nema sredstava za to, nastavljaju se nelegalne privatizacije. Takse i porezi  su 

enormno narasli. Prava iz radnog odnosa su  masovno  i drasticno krsena, bez adekvatne  

zastite sudova.. Ima strajkova, motivi su socijalne prirode, sindikati su podeljeni i medusobno 

suceljeni. Stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka, plate su nedovoljne za zivot i cesto 

neredovne, siromastvo je i dalje prisutno kao i ranije,vecina gradjana i dalje zivi u strahu , 

politicari se svadjaju i dele, bukte tenzije medju regijama, jug Srbije, Sandzak i Vojvodina 

opstaju kao neuralgicne krizne tacke, Srbe progone na Kosovu,  nacija je umorna i u depresiji, 

mi smo jedna od najstarijih i najbolesnijih nacija na svetu..Ubistvo Zorana Djindjica je 

pokrenulo akcije poretka da se obracuna sa organizovanim i svakim drugim kriminalom, i 

niko ne sumnja u dobre  namere.vlasti. Ali su rezultati mrsavi, iako ih ima. Kriminal jos nije 

ugusen, kriminalci i dalje vrsljaju .Bilo je zamerki na legalnost postupaka  policije prilikom 

pritvaranje vise hiljada osoba  zbog ubistva Djindjica.Odajemo priznanje da je doslo do 

znacajnog napretka, u oblasti MUP.a, policije,   organa bezbednosti., i da se sad moze reci da 

je to narodna vlast. Postojanje tzv neformalnih centara moci,( sto istice vlast) oznacava 

cinjenicu da u zemlji postoje dve vlasti, zvanicna i nezvanicna..Gradjani nam se masovno zale 

na progone mocnika i kriminalaca.Jos nije donet novi USTAV,sudije su van kontrole 

Ministarstva pravosudja, vrsta odmetnika koji kroje pravdu sudeonicima po svojoj volji, ima 

prisluskivanja, blokade telefona i faksa,  prepiske, sto sve oznacava drasticna ugrozavanja 

prava na privatnost..U protekla tri meseca je doslo do gusenja slobode izrazavanja i do 

ucestalih progona novinara. Stanje u novinarstvu je optereceno decenijskim  balastom.. 

Medija  i dalje blokiraju nasu oragnizaciju i sprecavaju da se kaze istina o stanju sa ljudskim 

pravima i u drustvu., cime ohrabruju kriminal i sudije. Skupstina Opstine Vracar je odbila da 

nam da na povremeno koriscenje jednu prostoriju u Mesnoj zajednici Cvetni trg u Beogradu, 

iako nemamo prostorije, i bavimo se vrlo humanim poslom.( a npr. dato je pravo koriscenja 

takvim organizacijama kao sto su Svemirci, odgajivaci pecurki, itd).Gradjani nase zemlje jos 

nemaju pravo da izaberu vladu po zelji.Povecava se cenzus za osnivanje politicke stranke., 

odrzani su dopunski lokalni izbori, doslo je do znacajnog prodora SPS i SRS.Najveci problem 

su tenzije izmedju politicara.Drzava preduzima znacajne mere da poboljsa polozaj izbeglica 

,ali ono sto zabrinjava je da se ova populacija topi  nestaje, jer je stopa mortaliteta vrlo visoka, 

i morbiditeta, mnogi odlaze van zemlje. Ko ce se onda vratiti ?Na Kosovu nema pomaka na 

bolje za Srbe i druge nealbance. Sada je smirenije na relaciji Srbija –Crna Gora ali spor jos 

nije razresen. Tinjaju tenzije u vezi Vojvodine, Sandzaka i Kosova.Nezaposlenost, krsenje 

prava iz radnog donosa, neredovne  male plate, nelegalne privatizacije, zastareli proizvodni 

kapaciteti i nedovoljno iskorisceni, nedostatak kapitala i trzista, strucnjaka, su samo neke 

karakteristike nase ekonomije danas. Vojska  belezi pomake, ulazak u NATO, civilna kontrola 

je povecana.Nase je stanoviste da je vecina gradjana i dalje izlozena produzenoj torturi od 

strane sudija i svakojakih mafija i kriminalaca, neformalnih mocnika, u bedi i strahu 

,nesigurnosti, izlozena stresu i izgladnjivanju, tiranisana i orobljena i dalje.Obrazovanje je u 

previranju, ima pomaka ali vlada siromastvo i nema sredstava, ima i mnogo birokratskih 

otpora. Reforma obrazovanja treba da bude plod rada svih relevantnih strucnjaka..Odnosi 
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Dijaspore i Matice su  i dalje podlozni nepoverenju i Dijaspora jos nje prihvacena na pravi 

nacin od Matice. Nasa oranizacija je i dalje drzana u blokadi, pod represijom i 

diskriminacijama.Izbori su  prava stvar, ali da budu pravicni i da svi dobiju jednake sanse i 

ravnopravan tretman., pa neka pobede najbolji Sto dosada nije bio  slucaj. 

 

Prema zvanicnim izvorima ,ako se ne otklone uzroci za 20 godina Srbi bi mogli biti manjina u 

svojoj drzavi, a za 40 godina nestati kao nacija. 

 

Jednom recju nje doslo do diskontinuiteta, narod zakljucuje da je isto kao i ranije. Zbog cega 

je vrlo nezadovoljan i razocaran i u novu vlast. Rastakanje nacije se nastavlja. 

 

Caruju i dalje lose procene, zavade,   nesloga i zakulisane borbe medju klanovima mocnika. 

Umesto pomirenja, sloge , bujaju nove lose procene i ostrascenosti. Nova vlast se zatvorila u 

svoje klanove i vecina umnih stvaralaca je i dalje iskljucena i drzana u izolaciji. 

 

Jos nije sazrela svest da su nepostovanja  ljudskih  prava nacionalni problem br. 1, da su ona u 

proslosti vodila  slabljenju i iznurivanju nacije i drzave, i da se stanje u ovoj oblasti ne 

popravlja na zadovoljavajuci nacin, sto uzrokuje dalja nazadovanja u razlicitim oblastima, 

ljudska prava su jos uvek vrsta tabu teme,  o tome se ne sme govoriti na pravi nacin.      

 

Postoje razliciti pristupi tematici ljudskih prava, nesloge medju NGO i organizacijama za 

zastitu ljudskih prava koje imaju znacajne resurse, ali nema zajednicke akcije otuda nema 

dovoljne efikasnosti.   

 

Pokret za zastitu ljudskih prava ukazujuci na ovakvo vrlo tesko, slozeno i delikatno stanje   

predlaze sledece resenje: 

-staviti najzad na dnevni red pitanje ljudskih prava 

-obznaniti nastavak krsenja prava gradjana                                                                                                                  

-pozivamo na slogu i koordiniranu akciju NGO, organizacija za zastitu ljudskih prava, 

sindikata, politickih stranaka,  drzavnih organa,  prevazilazenje razlika, sa ciljem da se 

unaprede ljudska prava 

-pozivamo medija da nas podrze i sve one koji mogu da stupe u dijalog da se stanje popravi, 

pozivamo na diskusiju        

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik   

 

-Јули 2003.године. Са Милицом на Авали. 

 

Разбијен је још један табу повезан са њеним здрављем. Упорно је тврдила да се брзо 

замара, да не сме много да пешачи. Сазнао сам још један занимљив детаљ о њеном 

здрављу, старији лекар, професор  Медицинског факултета, док је прегледао, је подуже 

пипкао по интимнм деловима тела. Једна друга, млађа жена ми се жалила једном 

приликом, како је један познати психијатар, код кога је била због несанице, захтевао од 

ње да легне на кауч, да јој са слушалицама ослухне рад плућа.  

 

Касније се испоставило да је она то све измислила.  

 

Да ли је и Милица измислила то пипкање? 
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Једног облачног летњег дана смо направили излет на Авалу, планиницу високу око 550 

метара, такорећи у предграђу Београда. Кренули смо узбрдо, полако,. Онда мало брже, 

убрзавао сам ход, она ме је следила, све до врха у времену од око 40 минута, ниједном 

нисмо сели на успутне клупе, нити се одмарали.  

 

Био сам пријатно изненађен, она се успела без проблема на врх Авале..Да она није 

помало хипохондрична? Или благо хистерична?  

 

 

 

- 2003.година. Pokret za zastitu ljudskih prava ( http://solair.eunet.yu/~pokert/pokret.html) 

Tel-3811829 

 

 

PRIVATIZACIJE  I KONCESIJE- JARAC U KUPUSU.. 

 

Posto je jasno da su privatizacije nove kradje i konfiskacije,sto je omoguceno 

nefunkcionisanjem pravne drzave i sudstva,  buduci da je privatizacija pre svega pravna 

transakcija koja zahteva zdrav pravni sistem, a buduci da pravne drzave nema,   zahtevamo da 

se sve privatizacije i koncesije  ODMAH obustave, i one koje su  obavljene sve 

ANULIRAJU, i da se privatizacije obave kada zazivi pravna drzava. 

 

Upozoravamo da se ovakve  privatizacie zloupotrebljavaju od strane onih koji zele da nastave 

haos  i rasulo, slabljenje drzave , da tako cineci ruse pravni   sistem, i sprovode negativnu 

selekciju i  nastave rusenje ekonomije, drzave i nacije. 

 

Jos nije vraceno ono sto je oduzeto po raznim osnovma od 1945 godine do danas, a 

nastavljaju se nove masovne  drasticne uzurpacie tudje imovine. Vrlo je cinicno da stranci 

uzimaju radnicke narodne firme za bagatelu, uz baksis nadleznim drzavnim funkionerima,.i 

tako prisvajaju nasu imovinu, a nama propovedaju o njihovoj navodnoj borbi za ljudska prava 

u nasoj zemlji., za postovanje privatne svojine i za vracanje oduzetog. 

 

Strani lopovi ovde potsticu kriminal i kriminalce i tako destabilizuju zemlju. i jacaju dalja 

krsenja ljudskih pava, pod pastom navodne borbe za ljudska prava. Lisice u  kokosarnicima, 

jarac u kupusu.  

 

mr.Velizar Markovic, pravnik 

 

- 2003.година. Enorman porast traumizama u bolnicama 

 

Prema podacima Republickog zavoda za zdravstvo svaki deseti krevet u bolnickim 

ustanovama je zauzet od bolesnika  usled posledica traumatizama: padova, povredjivanja, 

razlicitih udesa, saobracajnih nesreca, itd. 

 

Lekari ne mogu da nadju valjano objasnjenje za ovakav  iznenadni i ogroman porast 

povredjivanja. Nagadjaju da je po sredi nepaznja, stres, losa koncentracija, popustanje 

discipline na onim mestima gde moze doci do povreda, ali ima i drugacijih interpretacija. 

Iznenadno je porasla i stopa samoubistava i pokusaja samoubistava . 

http://solair.eunet.yu/~pokert/pokret.html
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Mi smo zapazili u nasim okruzenjima da je poslednjih godina naglo porastao broj padova, 

saobracajnih udesa, razlicitih nesretnih slucajeva, pojedinci se zale da su im se javljale 

nesvestice koje nikad ranije nisu imali, te se to moze objasniti i slabljenjem zdravlja jer je 

prema zvanicnim podacima samo 5 % stanovnika zdravo, po cemu smo pri dnu lestvice u 

svetu. 

 

U vreme hladnih zimskih dana i  vrlo niskih temperatura i poledice bilo je mnogo 

povredjivanja. Oni koji su pali, ili koji su izbegli padove, tvrde da upravo u momentu kada je 

potrebna najveca paznja i koncentracija na klizavim terenima, upravo u to vreme dolazi do 

pojave zamagljivanja ociju, slabljenja koncentracije, sto je dovoljno da paznja oslabi i da 

dodje to pada. 

 

Uzroke ovih traumatizama bi trebalo ispitati i ustanoviti o cemu se radi.  

 

25. јула је Томица Милосављевић, министар здравља у Влади Србије, поднео оставку 

на своју дужност. 

 

22 јула су  Uday i Qusay Hussein, sinovi Sadama Huseina, ubijeni u okršaju s ameriĉkom 

vojskom. 

 

-Август 2003.године. 

 

1 августа се камiон бомба забио  u војnu болницу у Чеченији, 50 мртвих. 

 

  
--4.8.2003.године.  људских права                              4.8.2003 године 
 
Директору П. Б. «Лаза Лазаревић»  

Премијеру Владе Зорану Живковићу  

Министру правосуђа др. В. Батићу 
Министру МУП- Србије, Д. Михаиловићу 

Министру здравља Србије 

 

 

ЗВЕЗДАН МИЛИВОЈЕВИЋ-ЖРТВА ДЕЛИКТА МИШЉЕЊА 

ЗАТОЧЕН У ЛУДНИЦИ  ( том 4) 

 

        Звездан Милојевић (1962) незапослени техничар из Лазаревца, наш представник за 

тај део Србије, председник неколико удружења грађана, је пoново смештен у 

понедељак 28. јула у Психијатријску болницу, овога пута «Лаза Лазаревић» у 

Падинској скели, зато што се жалио на продужени надзор и репресалије од стране 

бивших властодржаца, нажалост повезаних и даље са садашњим структурама власти. 

        Звездан Миливојевић потиче из породице која је била жртва политичkих прогона 

од стране претходних комунистичких и социјалистичких власти. Он сам је прошао кроз 

разне облике репресије, укључујући хапшења, казнене смештаје у психијатријске 

болнице, физичке обрачуне, истеривањa из радног односа и онемогућавање запослења, 

и деценијска свакодневна шиканирања, наводно као‖непријатељ‖( што је нетачно, он је 

невин, као и већина осумњичених у атмосфери параноје претходног поретка). Тражећи  

спаса од прогона и желећи  да изађе  из изолације и гладовања, придружио се нашој 

организацији још пре десетак година и постао је наш истакнути активиста и био је у 

http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Uday_Hussein&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Qusay_Hussein&action=edit&redlink=1
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неколико наврата на изборима наш кандидат  за посланика. Учествовао је у претходним 

ратовима и председник је Борачке организације  Лазаревац. Очекивао је завођење 

вишестраначја али до побољшања није дошло ни после октобра 2000. године. 

Напротив, организовани притисци и репресалије, и смишљена дискриминација су се 

појачали и то од стране неформалних центара моћи, укључујући и развлашћене 

структуре СПС, СКЈ, СРС и ЈУЛ-а. Они су се окомили на З. Миливојевића видећи 

погрешно у њему непријатеља који може  обелоданити њихова  злодела, што он уопште 

није имао намеру да учини.Уједно желе на делу да демонстрирају своју (фиктивну)моћ. 

Ова организована мафија састављена  од политичких незналица и криминогених 

структура, које непријатељи нације злоупотребљавају да дестабилизују земљу, има 

велику моћ у малом месту Лазаревцу, онемогућава га  да се запосли, свакодневно га 

провоцира и подвргава нападима и разним злоупотребама, блокира телефон, држи га у 

изолацији, насрће на његово здравље и   гура га у самоубиство. 

          Пре годину и по дана је пронашао у своме стану прислушкивач и изашао 

разљућен на улицу где је био нападнут од суседа јуловца, са којим је измењао ударце, 

што је злоуотребљено да буде смештен насилно у психијатријску болницу као наводно 

«агресиван». У болници је био подвргнут неиндицираном фармацеутском третману 

због чега му је озбиљно оштећено здравље, није могао годину дана да спава. Док је био 

у болници дошли су ноћу његови  прогонитељи из Лазаревца и казали му: «Пичко 

издајничка, ту си по казни» (не верујемо да су лекари за ово знали). Звездан је у 

последње време био изложен новим злоупотребама, претњама и прогнозама 

здравствених поремећаја . У очају и безнађу, без средстава за живот и храну, он прети 

самоубиством,  после чега је смештен 28. јула поново насилно у П. Б. «Л. Лазаревић» у 

Падинској Скели, где се и сада налази. Истичемо да је овога пута третман над њим у 

овој болници добар, као и однос психијатара.. 

       Звездан је политички затвореник. Апелујемо на његове лекаре да га разумеју, он је 

жртва прогона, његове  неодмерене и импулсивне реакције уколико у себи садрже неке 

карактеристике душевног обољења  су последица притисака. Позивамо  лекаре да га не 

подвргну штетној и јачој терапији, да га схвате и да према њему испоље хуманост и 

поступају у духу верности Хипократовој заклетви, да га охрабре и што пре пусте  кући 

здравог и способног за рад и живот. 

       Обраћамо се државним органима да ОДМАХ  предузму мере да буде откривен 

идентитет прогонитеља Миливојевића у Лазаревцу, да они буду приведени правди, да 

Миливојевић буде заштићен  од њих, и да његова права буду испоштована, да 

интервенишу у болници (П. Б. «Л. Л. « Одељење Ц, тел. 887 1233).  

         Упозоравамо да Србија и Црна Гора букте у тињајућем грађанском рату, да су се 

недовољно развлашћене структуре претходне власти организовале и ојачале, да су на 

неки начин повезане у појединим  случајевима са новом влaсти, и да настављају  да сеју 

панику и хаос. И да су као такви инструментализовани од појединих непријатељски 

настројених  сегмената у нашем гео-окружењу да помоћу њих наставе дестабилизацију 

и самоурушење земље и нације. Ова саботажа нације је олакшана чињеницом да се 

ради о политичким незналицама и криминализованим појединцима. Захтевамо од 

државних органа да заведу ред у држави. 

 

Савет Покрета за заштиту људских права 

 

 

-  
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- 2003.година. ПRVI  OPSTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                             XXIV 

P.br.6888/02 

Beograd 

Slobodana Penezica Krcuna 17 A 

 

 

                                              DORADA TUZBE 

 

Vec vise od deset godina vas sud odbija da uzme u razmatranje moj Ostetni zahtev pod 

razlicitim izgovorima koji nisu pravno osnovani. To cinite i sada. 

 

Ovako postupajuci vi nastavljate da kriste zakon, uprkos promena u drustvu, blokirate 

napredak i spas nacije Raspameceno sudstvo je instrumentalizovano od geo-politickog 

okruzenja da nastavi dalju destabilizaciju zemlje, haos  , i slabljenje drzave   i nacije. 

 

Sudstvo je snazno doprinelo da Srbi( i Crnogorci) budu najstariji i najbolesniji narod na svetu, 

za dvadeset godina ce biti manjina u svojoj zemlji, a za cetrdeset godina ce nestati ako se nista 

ne preduzme, a danas prosecan vek zivota tezi da bude ispod 40 godina( prema profesoru 

Pravnog fakulteta dr.Marku Mladenovicu). Balubizirane sudije su ovome snazno doprinele i 

one nastavljaju da budu grobari nase nacije.  

 

Zahtevam do vas da odmah uzmete u razmatranje moj ostetni zahtev, kako god bude uredjen 

vi cete naci izgovor da ga odbacite. Zato zahtevam od vas da me pozove vas pravnik i da sa 

mnom zajedno uradi.  Spas nacije i svakoga od nas nije u sabotiranju drugih, nacije i  drzave, 

nego u slozi, pomirenju, osvescenju i ispravljanju losih postupaka iz proslosti, sve drugacije 

vodi u ubrzano samounistenje. Raspamecene sudije koje misle da nastavljajuci da sude 

nepravicno tako cuvaju svoju vlast i privilegije, zloupotrebljava geo-politicko okruzenje, oni 

ne vide konce koji usmeravaju njihove lutkarske poteze i lose postupke, ne prepoznaju 

danajske poklone pune otrova( dalje privilegije) koji imaju za cilj da ih zaslepe i usmere 

pogresno a onda ce kasnije kada uniste vecnu i njih iz sve snage udariti .Pogledajte oko vas, 

vase okruzenje( srodnike kolege, komsije, skolske drugove , kolege sa fakulteta, prijatelje i 

poznanike) videcete viziju kataklizme, bolestine, umiranja, udesi, socijalna patologija, droga, 

alkohol, incest, pedofilija, homoseksualnost, i td, itd. Srbi i Crnogorci ubrzano nestaju. Sudije 

su jedan od glavnih krivaca  za to. Oni to jos ne vide jer ih lukavi zlocinci iz okruzenja 

zloupotrebljavaju. Dakle, pozovite me da mi vas pravnik to uradi zajedno sa mnom. 

 
U Goraždevcu na Kosovu ubijeno dvoje i ranjeno petoro srpske dece. 

 

-    
-15.8.2003.године. ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ ―DRINSKI RASOMON‖ Dnevnik Prvi tom, Drugi svetski rat ( 1940-1945) 

 

Podaci o autoru i knjizi na sajtu-http://solair.eunet.yu/~tom1is/  

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Gora%C5%BEdevac&action=edit&redlink=1
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Bosko Trifunovic:‖Snazno obogacenje i osvezenje za  nasu knjizevnost.Potseca na Kafkin‖Zamak‖.Knjiga 

secanja, povratka korenima, povezivanje pokidanih niti identietta, ozdravljenje‖ 

 

Radomir Smiljanic:‖ Znacajan dogadjaj u nasoj knjizevnosti, knjiga istine, ljuta trava na ljutu ranu‖. 

 

Moma Dimic:‖Svedocanstvo od sireg istorijskog i drustvenog znacaja, oplemenjeno bogatom moci zapazanja, 

pronice u bitne komponente istorijskih ravni, knjiga lisena bilo kakve ideoloske obojenosti‖ 

 

Dragoslav Nikolic Micki:‖Izuzetna knjiga, koju treba citati i proucavati‖ 

 

dr.Milan Mladenovic:‖Prvorazredan istorijski i politicki dokment, i knjizevno delo, Krsmanovic je pobednik sa 

drinske vododelnice svetova. Zivopisno pripoveda, trazi uzroke nasih posrtanja, ISTORIJA JE UCITELJICA 

ZIVOTA. Borac za ljudska prava koji je obelezio svoje vreme, sada ulazi u nasu knjizevnost sa vrlo znacajnim 

Dnevnikom‖ 

 

dr.Jovan Marjanovic:‖ Neobicna knjiga, snazna poruka, autor ukazuje na sustinu:moral  nasa tradicija,  

porujucuje da budemo slozni ― 

 

Ljiljana Predic-Joksic, Australija:‖Vredno i dragoceno svedocenje o proslom vremenu, koje je decja dusa upila 

u nezaborav, punocu cemo tek saznati u buducem vremenu‖ 

 

Xavier Collet Francuska:‖Visoko ocenjujem Dnevnik Krsmanovica, sarm ove knjige je opis deteta koje otkriva 

rastrzanosti, bune  nedace bivse Jugoslavje, sarm je vizija coveka koji odrasta u zemlji koja progresivno klizi u  

teror‖ 

 

Profesor dr.Barun Mitra, Indija:‖ Dnevnk Krsmanovica jasno otslikava korene tragedije Jugoslavije, zadire u 

osnovne uzroke balkanizacije, on je u pravu kada kaze da su Indija i Jugoslavija slicne‖ 

 

Stefan Metzeler, publicista, Svajcarska:‖ Bogato stivo koje me je vrlo uzbudilo,  zastrasujuce ja da autor ceo 

zivot zivi u zastrasujucoj stvarnosti, koja nije fikcija iako tako izgleda. Klizimo sve brze u cinjenje istih gresaka 

kao i ranije, istorija se ponavlja, Dnevnik pomaze da se ne ponove ranije greske‖ 
 

Koja ce se odrzati u petak 15 avgusta u 19 casova u prostorijama  Hotela‖ROYAL‖ , Kralja Petra 56 u 

Beogradu. 

 
Govore: 

-Tomislav Krsmanovic 

-dr.Milan Mladenovic 

-Dragoslav Nikolic Micki- 

-mr.Miroslav Kostic 

-Mara Buric-Karjuk 

-Desimir Vujinic 

 

Knjiga ma 200 strana, format:B5, korice plastificirane  cetiri boje, izdavac:SFAIROS, 

Beograd, priprema Mara Buric Karjuk, recenzije:Bosko Trifunovic, D.Nikolic Micki, 

Radomir Smiljanic,  

 

 

      

- Август 2003.године. Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunov ica 70,11090-Beograd 
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Tel-011-3511829,Pokret@eunet.yu 

 

-Август 2003.године. Са Милицом у Омољици, на промоцији моје књиге 

ДРИНСКИ РАШОМОН.  

 

Кренули смо Беовозом до Панчева, а одатле аутобусом до Омољице. Њој се сивђа 

Панчево, она има таман снажан атавизам према војвођанским пејзажима и духовним 

особеностима Баната. Свиђају јој се ушорене ониске, али врло темељно саграђене 

банатске куће,  са великим баштама иза кућа, широке улице, велики простори, 

бескрајне равне њиве. 

 

Ђурица Јованов, председник Дома културе у Омољици је врло љубазан и умешан, радо 

представља ову моју књигу о дринској Азбуковици, Омољица је позната по томе, да у 

њој има подоста насељеника из дринског завичаја. 

 

Сала је била лепо попуњена, сваком присутном сам поклоно по један примерак књиге. 

Присутни су били радосни, листали су узбуђено стране књиге, тражећи родне пејзаже, 

и податке о својим селима и блискима. 

 

 

Gospodinu  Djuri Jovanovu, Dom kulture Omoljica 

 

Postovani gospodine Jovanov, 

 

U vezi dogovora sa Vama i gospodinom Cvetinovicem, kako mi je g.Cvetinovic kazao saljem 

Vam projekat plakata za promociju, ostavljen je prazan prostor za dan i vreme, u zavisnosti do 

Vasih mogucnosti. Molim Vas da to bude sto pre. Izvolite me obavestiti. Moja zahvalnost. 

 

s,postovanjem 

Tomisav Krsmanovic 

 

-Август 2003.године. PROMOCIJA KNJIGA  DRINSKI RASOMON 

 

Koja ce se odrzati u Domu kulture Omoljica dana:                 u  .......... casova 

 

 DRINSKI RASOMON.Dnevnik II Svetski rat  -autor Tomislav Krsmanovic(1936) javni 

radnik i publicista iz Beograda poreklom iz okoline Ljubovije koja sadrzi autenticne podatke 

o dogadjajima za vreme II Svetskog rata u Podrinju  i zapadnoj Srbiji, o mnogim porodicama i 

stanovnicima ove regije 

  

GOVORE: 

 

-Tomislav Krsmanovic, autor 

-dr.Jovan Petrovic, profesor Megatrenda, Beograd 

-Jelka Ratkovic, pravnik i lingvista 

-ovde staviti imena nekih govornika iz Omoljice 

 

 

-Септембар 2003.године. Са Милицом у Узовници. 
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Допутовали смо аутобусом. Сместили смо се у кући даљег рођака Мике Којића, 

пензионисаног пољопривредног техничара. Имамо засебну собу, а кухиња је 

заједничка. 

 

До Дрине има око 800 метара, то је скоро получасовна пријатна шетња кроз поље 

зарасло у жбуње и горску траву, али не може више да се купа, иако греје топло сунце, 

ово је септембар, река је хладна. 

 

 

 
Узовничка сеоска кућа. 

 

У Узовници смо затекли брата Бору и његову супругу Јелену. Он долази колима лети из 

Лиона у Француској. Бора је пензионисани редовни професор биохемије, на 

Универзитету у Лиону. Они су у Бориној кући, у коју је годинама лети долазила цела 

породица, сада то није могуће јер су њих двоје тамо.( томови 3 и 4). 

 

Бора и његова супруга када би ишли колима до оближњег манастира Соко, или у позна 

то Етно село на Дрини у Врпољу, би позивали и нас. 

  

Посетили смо и оближњи Братунац у Босни, родно место наше покојне мајке . 
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Узовница је ипак тужна. Шљиве, које су међу најбољим на свету, јабуке, све на тлу 

иструлило, нема ко да бере, нити ко хоће да купи..Пољопривреда је у кризи, замрла. 

Опустела домађинства, у брдима напуштене куће зарасле у коров. Оно што је најгоре 

све је мање становника, све се више виде старији људи и жене, млади одлазе, мало се 

рађа.  

 

Пре неколико деценија је овде све врвило од младих, славило се, вила су се кола, ориле 

песме младих. Сада је село замрло. 

 

Привреда је такорећи замрла такође. Потенцијали су огромни. Али стоје 

неискоришћени. 

 

У оближњој Љубовији, седишту општине, су на власти социјалисти. 

 

Приликом посете сликовитом манастиру смо имали особито задовољство, и част, да се 

упознамо са мудрим човеком Владиком Шабачким Лаврентијем. Он је из суседног села 

Богоштица. Ово село познајем, ту је моја породица за време Другог светског рата била, 

како се то каже, у бежанији, избегла пред Немцима.( том 1). 

 

Милица и ја смо посетили глувонемог рођака Пајка Крсмановића ( томови 1-4), он 

живи сам у забаченом повисок0м заееоку на окомитом брду, повукао се из света, са 

овцама и козама. Када се мало одмакне од пута у брда, као да време стоји, чује се 

кликтај јастреба, а жена преде на преслици. 

 

У време вишестраначких избора почетком 1990-их година, сам у неколико наврата 

наступао на локалним радио станицама. Будући да је објављена моја књига Дрински 

рашомон, која описује управо овај крај, рођак Југослав Тријић, он је новинар, син 

Павла Тријића ( томови 1-3) ме је позвао да  о књизи говорим на Радио Соколу, и у 

згради Скупштине Општине Љубовија.  

 

Том приликом сам на промоцији књиге као саговорнике имао , г.г. Цветојевића Шефа 

МУП-а Љубовија и Славољуба Недељковића из општине Љубовија.. Придружио нам се 

и универзитететски професор др.Јован Петровић. 

 

10 септембра шведска  министарка спољних послова Ана Линд избодена је ножем у 

трговачком центру у Стокхолму и умире дан касније.  

 

Stjepan Mesić je u poseti Beogradu, on i Svetozar Marović se uzajamno izvinuli zbog svega 

što su graĊani Hrvatske i SCG jedni drugima radili u prošlosti. 

 

SCG potpisala Bolonjsku deklaraciju i postala 37. zemlja evropske univerzitetske zajednice. 

 

 

 

Октобар-Новембар 2003.године. 

 

19. октобра је преминуо Алија Изетбеговић, босански политичар и муслимански 

активиста. (*1925.).20. октобар 

 

20 октобра   је преминуо Миодраг Петровић Чкаља, српски глумац, комичар. (*1924.). 

http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
http://sh.wikipedia.org/wiki/Stjepan_Mesi%C4%87
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetozar_Marovi%C4%87&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/SCG
http://sh.wikipedia.org/wiki/Bolonjska_deklaracija
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1925
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1924
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Tigriцa pobegla iz subotiĉkog zoo-vrta, policajac je ubio. 
 

 

- 8.10.2003.године.KUCA DJURE JAKSICA, Skadarska 34, tel. 3230302- 11.000-Beograd 

 

 

PROMOCIJA KNJIGE ―DRINSKI RASOMON‖ Tomislava Krsmanovica 

 
Knjiga koja otvara nove vizije........ 

 
sreda 8.10.2003 godine u 19 casova: 

 

 

GOVORE: 

-Tomislav Krsmanovic autor 

-dr.Milan Mladenovic, Izdavac-SFAIROS 

-dr.Jovan Marjanovic, profesor univerziteta 

-Dragoslav Nikolic Micki, knjizevnik 

-Miroslav Kostic, knjizevni i novnar 

-Bora Andjelic, knjizevnik 

 

Muzicki program-Grupa Svarozici. 

 

14. 10. - Štrajk u smederevskom US Steel-u.14. 10. - U Beĉu zapoĉeo dijalog Beograda i 

Prištine - prvi direktan kontakt od 1999. 

  

--14.10.2003.године. УКС, Пријем. 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd,                    14.10.2003 godine 

tel-3511829; Pokret@eunet.yu 

Licna prezentacija-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 

ISIL, Srbija i Crna Gora-http:://solair.eunet.yu/~isil/isil.html 

Pokret za zastitu ljudskih prava-http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

 

UDRUZENJU   KNJIZEVNIKA  SRBIJE 

 

 

Postovani,  

 

Obracam vam se zahtevom da budem primljen u clanstvo Udruzenja knjizevnika Srbije 

.Nadam se da ispunjavam propisane uslove za to. Dosada sa napisao 5 knjiga i to: 

- Slucajevi zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe 

- Psihijatrijski goli otok 

- Beogradski psihijatrijski goli otok 

- White book aboute The Movement for the human rights (sve cetiri zbirke dokumenata) 

- Drinski rasomon, Dnevnik II Svetski rat (1940-1945) u izdanje SFAIROS-a 2003 godine 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Subotica
http://sh.wikipedia.org/wiki/14._10.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Smederevo
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=US_Steel&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Be%C4%8D
http://sh.wikipedia.org/wiki/1999
mailto:Pokret@eunet.yu
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Licni podaci: 

 

Mesto i datum rodjenja: 20.7.1936 godine u Presevu, Srbija 

Zanimanje:zvanicno penzioner, javni radnik i publicista 

Obrazovanje: Ekonomski fakultet u Beogradu 1963 godine i post-diplomske studije iz 

marketinga pri katolickom fakultetu ICHEC u Brislu 1969 godine 

 

Pored pet knjiga sam napisao vise stotina saopstenja, stotinak naucnih i strucnih radova 

objavljenih u domacim i stranim casopisima.  

 

Prilog:primerak knjige DRINSKI RASOMON 

 

s,postovanjem 

Tomislav Krsmanovic. 

 

15 октобра је  Kina je u svemir lansirala Shenzhou 5, svoju prvu svemirsku letjelicu s 

ljudskom posadom, a u njoj se nalazi astronautYang Liwei. 

 

 

- 16.10.2003.године. Tomislav Krsmanovic                                                                

16.10.2003 godine 
Stanka Paunovica 70, 11090-Beogra,Tel/faks-3511829; Pokret@Eunet.yu   
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html; http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html; 

http://solair.eunet.yu/~tom1is/ 
 
 
Gospodja PECELJ, Odbor za ljudska prava( predstavke i zalbe) Skupstine 
Srbije 
 
Postovana gospodjo Pecelj, 
 
Hvala na ljubaznom razgovoru. Po dogovoru saljem kratak rezime povrede mojih 
prava i moje porodice i molim Vas da postupite  u okviru ovlascenja i mogucnosti 
vase ustanove.  Moja prava i moje porodice su  i dalje drasticno ugrozena bez 
adekvatne zastite i reakcije nadleznih drzavnih organa.Tako je sa vecinom gradjana, 
nema stvarnih promena na bolje.. 
 
Pocetkom aprila 2000 godine Zdravkovic Dragan iz Beograda,se uselio u podrumske 
prostorije u ul. Visokog Stevana br.11, ciji je pravni titular Nole Lekaj iz 
Beograda,clan saveta Pokreta za zastitu ljudskih prava koji nam je ustupio dve 
sobice, pored njegovog stana, u suterenu da u njima cuvamo nasu arhivu. On je tom 
prilikom zaplenio svu nasu arhivu  u kojoj je bilo vise hiljada dosijea zalbi gradjana na 
krsenja prava, na razne drzavne i sudske organe, i organe vlasti, i drzavne 
rukovodioce, kao i 2.000 novih knjiga vrednosti oko 20.000 DM, i rukopise mojih 20 
knjiga koje su cekale da budu publikovane, kao i sve moje naucne i strucne clanke 
objavljene u raznim casopisima, neobjavljene naucne radove, moju prepisku, licne 
fotografije, itd. 
 

http://sh.wikipedia.org/wiki/15._10.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Kina
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Shenzhou_5&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Yang_Liwei&action=edit&redlink=1
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html;
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Umesto da reaguje ODMAH, na jedan od predlozenih nacina, sudija u ovom predmetu je 

zakazala prvo rociste tek 7.2.2001 godine, skoro godinu dana posle dana podnosenja naseg 

zahteva. Ocigledno je da je sudija napravio prpopust i prekrsaj zakona jer umesto da najhitnije 

zakaze rociste i donese PRIVREMENU MERU ona je prvo rociste zakazala tek 7.2.2001 

godine. 

 

Resenjem o smetanju poseda od 7.2.2001 godine sudija je nalozila D.Zdravkovicu da  se iseli 

iz tudje prostorije i preda je u drzavinu pravnom titularu. Ali mu nije nalozila da vrati stvari, 

sto je sustina moga zahteva.Cime je izvrsila jos jedan prekrsaj zakona. 

 

Dragan Zdravkovic je iseljen iz nase prostorije tek 6.12.2001 godine, umesto da je to ucinjeno 

jos aprila 2000 u skladu sa zahtevom za izricanjem PRIVREMENE MERE. Povrh svega, nije 

vratio nase stvari koje je zaplenio. 

 

Cime su Tuzena, kao i druge sudije iz ovoga predmeta, povredili  Krivicni zakon Republike 

Srbije delima"Zloupotreba sluzbenog polozaja" clna 242 i"Nesavesnog rada u sluzbi" clan 

245. 

 

Hronologoija dogadjaja: 
- TUZBA ZA POVRACAJ IMOVINE (XXP 2083/2000),od 6.4.2000 g 
- koja je zatim bila dopunjena 20.4.2000 godine,sa zahtevom za privremenom 
merom 
-skoro godinu dana nije bilo odrzano rociste iako je stvar HITNA.Na kraju odrzano 
Rociste dana  bez prosustva Zdravkovica i doneta Resenje koje se ceka da bude 
pravosnazno. Ali se ne odnosi na povracaj stvari. 
DOKAZ:Resenje o smetanju poseda od 7.2.2001 godine 
 
3. Krivicne prijave , i to : Prvom opstinskom javnom tuzilastvu u Beogradu, GSUP-u 
Grada Beograda, i MUP-u Stari grad. 
-Krivicna prijava protiv Colic Gordane -od 14.2.2001 godine 
DOKAZ:Krivicna prijava od 14.2.2001 g 
-Javnom tuziocu od  4.1.2001 g 
DOKAZ: Dopis Javnom tuziocu od 4.1.2001 g 
-Dopis Prvog opstinskog javnog tuzilastva od 13.2.2001 g 
DOKAZ:Dopis od 13.2.2001 g 
-Krivicna prijava protiv Bjeletica inspektora MUP-a Stari Grad od 15.2.2001 g 
DOKAZ:Krivicna prijava od 15.2.2001 g 
-OPTUZNI PREDLOG Prvom opstinskom javnom tuzilastvu od 25.2.2001 g 
DOKAZ: optuzni predlog od 25.2.2001 g 
-Opstinskom javnom tuziocu od 20.3.2001 godine 
DOKAZ:Dopis od 20.3.2001 godine 
 
Iz prilozenih podnesaka se vidi da ovi sudski organi odbijaju da rade po zakonu i da 
drasticno krse zakonske propise i da stite kriminalca. 
 
4. Cetvrti opstisnki sud koji je trebao da iseli Dragana Zdravkovica blagovremeno po 
resenjima Prvog opstinskog suda to nije ucinio nego tek posle vise meseci od roka 
kada je to trebao da uradi.Cime je nastavio strategiju Prvog opstrinskog suda da 
rasteze i da bude pristrasan i tako stiti pocinioca. 
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Sudija Cetvrtog opstinskog suda u Novom Beogradu iz predmeta Posl.br. I-I -101-
101/01(Mirjana Glavcic Krstevski, i drugih) su  zloupotrebili njihov polozaj i 
nesavesno su radili u  sluzbi jer nisu postupili po zakonu da se Dragan Zdravkovic 
iseli iz stana u ul. Stevana Visokog broj 11 u Beogradu gde je bio bespravno i u cijem 
predmetu Posl.br. I-I -101-101/01 je Cetvrti opstinski sud trebao iseliti. Dana 
3.5.2001 godine sam dostavio Cetvrtom opstinskom sudu NALOGOM ZA ISELJENJE 
pozivajuci se na Resenje XX P.br. 2083/2000 od 7.2.2001 godine doneo Resenje o 
smetanju poseda kojim je D.Zdravkovicu nalozeno da se iseli i istu preda sa stvarima 
u drzavinu pravnog titulara. Cetvrti opstinski sud je svojim dopisom od 9,5.2001 
godine da dostavim nov formalni predlog u 4 primerka sto sam ucinio 18.5.2001 
godine i 13.6.2001 godine. 
Cetvrti opstinski sud nije postupio po zakonu i nije iselio D.Zdravkovica sve do 
13.12.2001 a trebao je to da uradi odmah po prijemu naloga .Cetvrti optinski sud je 
to ucinio po nalogu istih onih koji su i nalozili D.Zdravkovicu da nam zapleni nasu 
arhivu. Cime su tuzeni iz ovoga predmeta,  povredili Krivicni zakon Republike Srbije 

delima"Zloupotreba sluzbenog polozaja" clana 242 i"Nesavesnog rada u sluzbi" clan 245. 

Zahtevam da se najhitnije u najkracem roku ,preduzme zakonom predvidjen postupak u cilju 

raspravljanja i utvrdjivanja krivicne odgovornosti ucinjene za navedena krivicna dela, te da o 

istom budem blagovremeno obavesten. 

 

Dokaz: Nalog za iseljenje Cetvrtom opstinskom sudu od 3.5.2001 godine; Predlog za dozvolu  

izvrsenja od 22.5.2001 godine; Predlog od 18.5.2001 godine;Predlog za dozvolu izvrsenja od  

13,6.2001 godine;Dopis od 10.8.2001 godine 

 
IV.Podneo sam jos pre nekoliko godina OSTETNI ZAHTEV u vezi nasilnih i 
nezakonitih smestaja u ludnice i mucenja koja sam tamo pretrpeo, kao i zbog brojnih 
drugih visegodisnjih progona, i to Prvom opstinskom sudu u Beogradu. 
Manipulacijama pre smene vlasti ovaj sud je odbijao da uzme u razmatranje moj 
Ostetni zahtev. Ponovo sam se obratio Prvom optinskom sudu u Beogradu 26.2.2001 
godine i ovaj sud ponovo sada odlaze, zahteva da mu se da broj predmeta sto je vec 
ucinjeno.  

U prilogu Ostetni zahtev od 26.2.2001 godine i  Podnesak tuzioca od 21.3.2001 godine 

 
V.U vezi smetnji u upotrebi telefona, faksa, Interneta i prepiske sam se obratio 
Krivicnom prijavom OUP Rakovica 15.2.2001 godine,sudovima..Bez odgovora. A 
smetnje se nastavljaju. 
 
 Molim Vas da intervenisete  u granicama Vasih ovlascenja i kompetencija da ovi 
sudski i upravni organi   donesu sto pre pravicne sudke odluke, da meni budu vraceni 
predmeti, a ukoliko su otudjeni da budu kaznjeni sudski organi koji nisu 
blagovremeno reagovali, i da me oni obestete, da budu privedeni pravdi svi sudski 
organi koji nisu obavljali svoj posao kako treba i koji su stititili kriminalca, i da moja 
prava budu zasticena. Molim vas da se zume u razmatranje moj Ostetni zahtev. 
 
Tomislav Krsmanovic   
predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava 
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 Taipei 101 dostigao 508 metara i postao najviši neboder na svetu. 

 20. 10. - U Hagu otpeĉaćene optuţbe protiv 4 srpska generala (policijski Sreten 

Lukić i Vlastimir ĐorĊević, vojni Vladimir Lazarević i Nebojša Pavković), premijer 

Ţivković kaţe da njihovo hapšenje "nije prioritet" (zategnuti odnosi sa Tribunalom). 

  

 

-Јесен 2003.године. Успони на Авалу. 

 

Од Трошарине, на успону улице Војводе Степе у Београду, сваких неколико минута 

иду аутобуси према подножју Авале. Што потраје непуних пола сата.Од аутобске 

станице до врха панинице, треба око 40 минута хода умерене брзине.  

 

Милицу такорећи не могу да препознам. Када смо почели да се дружимо прошле 

године, она је избегавала да хода брзо, уклањала се у хладовину, држала је строгу 

дијету, сада се пење  на 555 метара висине, и то брзим ходом.  

 

Ишли смо и на мало даљу планину Космај ( 660 метара надморске висине), није 

заостајала за мном. 

 

Занимљиво је да она није у довољној мери запазила овакве брзе промене њеног здравља 

на боље? Као да је тако увек било. Природа човека је несавршена. 

 

 

-2003.година.  Tomislav Krsmanovic               

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd-Rakovica 
Tel/faks-3911829;Mob.tel-064-1693893; Pokret@eunet.yu;  

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 
 

BRAND IMAGE( IMIDZ) DSS  U JAVNOSTI- PITANJE USPEHA ILI NEUSPEHA 

 
Predlazem istrazivacki projekat-bez naknade.  

 

SADRZAJ: 

 

1.Uvod 

2.Definicija i sadrzaj pojma BRAND IMAGE 

3.Neke pretpostavke o negativnim elementima IMAGE DSS  

4.Predlog istrazivackog projekta 

Projekat upitnika 

 

1.Uvod 

 

Dozvolite da  vam predocim da gradjani Srbije vide  u DSS.jednu politicku  snagu koja moze 

pobediti na sledecim izborima. Na DSS lezi odgovornost da ucini sve sto treba da opravda 

poverenje gradjana. 

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Taipei_101&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Neboder
http://sh.wikipedia.org/wiki/20._10.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Sreten_Luki%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Sreten_Luki%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Sreten_Luki%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vlastimir_%C4%90or%C4%91evi%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lazarevi%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Neboj%C5%A1a_Pavkovi%C4%87
mailto:Pokret@eunet.yu;
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Ujedno, mi smo u kontaktu sa gradjanima, ima svakojakih komentara, i pozitivnih i 

negativnih. U javnosti se stvara predstava,IMAGE (IMIDZ) DSS. DSS treba sebi da postavi  

zadatak da budno prati stvaranje i komponente ovoga IMAGE jer je to od presudne vaznosti 

za pridobijanje, ili odbijanje glasaca i simpatija gradjana., na tom nivou se resava sudbina 

izbora. 

 

DSS vec ima predstavu IMAGE koja pleni simpatije vecine. Ali ima i izvesnih negativnih 

primesa  predstave , ima i drugih elemenata koji zasluzuju izuzetnu paznju. A kada se   radi o 

liderima DSS   ,njihovi  politicki rivali su uspeli poslednjih godina da pronoseci glasine o 

njima  ,lazi i dezinformacije, uspeli da u znacajnoj meri iskrive cinjenice i o njima i DSS u 

nekim elementima stvore pogresnu i odbojnu predstavu u javnosti. 

-  

Ovakvi negativni elementi BRAND IMAGE (IMIDZ,PREDSTAVA) su  vestacki stvoreni i 

sustinski odstupaju  od stvarnih cinjenica . 

 

Ovi negativni elementi mogu odbojno delovati na glasace i umanjiti sanse DSS na sledecim 

izborima.  

 

Zato ukoliko DSS i njegovi lideri zele da budu uspesni  moraju pomno pratiti sta narod misli 

o njima i kakvu IMAGE imaju u njihovim ocima. 

 

2.Definicija i pojam BRAND IMAGE 

  

Brand image je propagandni koncept i fenomen koji treba da primenjuje svaka politicka 

stranka koja zeli uspeh.Na ovome nivou se resava sudbina , uspeh ili neuspeh. , uspesnost 

poslovanja jedne velike firme, ustanove, politicke stranke ili grupacije. IMAGE je snazno 

predodredjen stavovima i predstavom kojefirma ili politicka stranka imaju u drustvenom 

okruzenju u kome egzistiraju  i obavljaju  svoje aktivnosti.Svaka ova organizacija  ima neku 

predstavu u javnosti, reputaciju.  Glasaci, kupci, potrosaci, distributeri, gradjani,  itd,se 

opredeljuju li ne, upravo u zavisnosti od toga kakvu predstavu imaju o njoj.  

 

Koncept BRAND IMAGE nije teorija ili nesto suvisno i nepotrebno, to je nivo na kome se 

mogu ostvariti presudne pobede, ili ako se zapostavi doziveti teski porazi. Pojedina 

preduzeca, komercijalne marke, ili politicke stranke i njihovi lideri, su upravo zahvaljujuci 

ispravnoj strategiji BRAND IMAGE ostvarili iznenadne ,neocekivane i zavidne rezultate. 

Brand Image je velika  unutrasnja rezerva i neopravdano zapostavljen potencijal. 

 

Ova predstava sadrzi  razlicite stavove i misljenja o organizaciji,  preduzecu, kao sto su  

velicina, obim proizvodnje, istrazivackog rada, stepen inovativnosti, ,briga o zaposlenima, 

visina plata, ,dinamicnost, humanitarne aktivnosti, ucesce u javnom zivotu, itd. A kada se radi 

o politickim strankama ,ova predstava sadrzi stavove o programskim opredeljenjima, 

akcijama u javnosti, sve ono sto je ta stranka cinila ili nije cinila, o njenim liderima i 

aktivistima, itd.  

 

Ova predstava koja se u ekonomskoj i politickoj propagandi naziva BRAND 

IMAGE(IMIDZ)se stvara iz jedne osnove koja sadrzi kako materijalne tako i druge elemente,i 

ustvari je jedna moze se reci , u izvesnoj meri emotivna i subjektivna interpretacija realnosti.  

 

Sa jedne strane je BRAND IMAGE koji plovi u potsvesti(ili svesti) glasaca, a sa druge strane 

su glasaci. Jos na nivou potsvesti dolazi do snaznih asocijacija ili odbojnosti izmedju licnosti 
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glasaca i ove IMAGE. Ovo je kljucni nivo na kome se resava sudbina jedne politicke 

stranke.(ili lidera).  

 

Sustina je u tome da se stvori takav Brand Image koji ce stvoriti pozitivne asocijacije biraca 

prema pojedinoj stranki ili lideru. 

 

Da bi to bilo moguce potrebno je prvo saznati kakav je sadasnji IMAGE, otkriti dobre i lose 

njegove komponente. A onda projektovati takav IMIGA koji ce eliminisati negativne a 

pojacati pozitvne komponente, tj, pojacati pozitivne asocijacijie. 

 

Zato je vrlo znacajno da DSS i njeni lideri saznaju precizno i snime  IMAGE koji imaju  u 

javnosti, kao  i druge politicke stranke i lideri drugih stranaka,  u razlicitim 

segmentima(glasaci, medija, sindikati,i td) 

 

Treba da ustanovi sta ovi segmenti javnosti misle o DSS o njenim liderima, koje su negativne 

a koje pozitivne strane IMAGE-a, kako je nastala ova predstava, da li je zasnovana na 

cinjenicama ili je posledica pogresne interpretacije(usled nedostatka informacija, subjektivno 

vidjenje, intriga, i dr.). 

 

Sledeci korak je da se eliminisu nedostaci, negativne komponente IMAGE-a,i da se jos vise 

unaprede i sacuvaju pozitivne strane.Vrlo je bitno da IMAGE mora biti zasnovan na 

cinjenicama, ako nesto negativno stvarno postoji onda nedostatke treba ispraviti i tek onda o 

tome obavestiti javnost..Ako su negativne strane predstave posledica nedovoljne 

informisanosti i lazi ,potrebno je dati pravu informaciju. 

 

3.Neke pretpostavke o negativnim elementima IMAGE DSS 

 

DSS i njeni lideri egzistiraju u vrlo slozenom drustvenom okruzenju (politickom, 

psiholoskom, socioloskom, ekonomskom, privrednom, itd). Cinjenica da je DSS politicka 

stranka   koja zeli  objektivno da analizira stvarnost i da ne pribegava demagogiji koju 

primenjuju neke druge stranke, da je patriotski orijentisana, ne zeli da se odnosi prema 

medjunarodnoj zajednici snishodljivo i izeli da u prvi plan stavi nacionalne i patriotske ,moze 

na neki nacin  u ovako delikatnom i slozenom okruzenju i momentu imati za posledicu 

pogresne procene, predrasude, a u pojedinim slucajevima i zle namere pojedinih grupa moci u 

nasem drustvu. A sto se ogleda u pronosenju glasina o DSS da je nacionalisticka, da se ne 

odnosi dipolmatski prema Zapadu, da stiti zvanicnike prethodnog rezima, itd. a   koje su puka 

dezinformacija, ciste  lazi. Ali mnogi na to nasedaju. Navodim samo neke negativne 

komponenete, one su brojne i zasluzuju najvecu paznju. Da se saznaju i otklone. 

 

Nazalost,usled medijskog monopola pomenutih grupacija, i njihove moci u krojenju javnog 

mnenja, narocito u pojedinim segmentima stanovnistva ili nekim drugim drustvenim 

grupacijama,stvorena je u svojim pojedinim aspektima negativna BRAND IMAGE o DSS i 

njenim liderima.(legalizam, kabinetstvo, elitizam, mekanost, sterilnost, levicarstvo, itd). 

 

Ovo su samo neka razmisljanja o IMAGE DSS. Treba otkriti do najmanjih detalja 

komponente njenog IMAGE. A to se postize putem anketiranja , razgovora sa biracima. 

 

DSS treba da zna istinu i ne treba da se plasi od nje. Utoliko pre, jer te negativne komponente 

imidza nisu zasnovane na cinjenicama nego su posledica dezinformacija i nedostatka 

informacija.  



1489 

 

 

4.Predlog istrazivackog projekta 

 

Zato treba snimiti BRAND IMAGE DSS , predstave u segmentima javnosti, otkriti sve dobre 

i lose strane predstave. I onda na adekvatan nacin kroz medija reci ISTINU.o DSS, 

demantovati lose strane i pojacati pozitivne strane. 

 

Jednostavno,treba otkriti sve negativne primese IMAGE,i onda na adekvat- 

an nacin kampanjom informisanja ih demantovati, reci cinjenice. 

 

SZP treba da ustvari sazna sadasnji IMAGE,da ga popravi i usaglasi sa zelje 

nim. 

 

To ce postici na sledeci nacin: 

 

1..Da snimi sadasnji IMAGE 

2.Da definise ZELJENI IMAGE u zavisnosti od glasackog tela njiovih ocekivanja i nada,  i 

stavova 

3.Da napravi plan kako to da uradi, sta da kaze. 

4.Da definise sredstva i nosioce informisanja:bilten- list,obavestenja na tablama, leci, 

saopstenja, razne publikacije namenjene strucnjacima, brosure, plakati, izvestaji, medija, 

konferencije za stampu,mitinzi, itd.. 

  

IMAGE treba da bude snimljen u raznim segmentima i treba sprovesti ovakvu akciju u svim 

segmentima. 

 

Predlazem da se obavi ISTRAZIVACKI PROJEKAT sa ciljem da se snimi BRAND IMAGE 

DSS i to prvo da se obavi preliminarno istrazivnje putem intervjuisanja 100 osoba kroz 

primenu razlicitih oblika motivacionih istrazivanja, na kvotnom uzorku(50 muskaraca i 5o 

zena,proporcionalna zastupljenost starosnih grupa,obrazovanja i profesija kao sto je u 

globalnoj populaciji Beograda,),na teritoriji grada Beograda.,uz primenu UPITNIKA u 

prilogu.Uzorak bi uradio Rukovodilac istrazivackog projekta. Anketiranje bi obavila dva 

anketara koje bi dala DSS.  Rukovodilac istrazivackog projekta bi obucio 2  anketara u roku 

od dva sata, 5 do 10 anketa na dan za 5 ili 10 radnih dana.Rukovodilac  istrazivackog projekta 

bi obavio obradu popunjenih upitnika za 10 radnih dana,napisao bi i otkucao IZVESTAJ sa 

rezultatima istrazivanja i misljenjem da li treba obaviti dodatna istrazivanja ili su vec dobijeni 

nalazi dovoljni ,i sa predlogom mera za STRATEGIJU BRAND IMAGE DSS. Celokupni 

istrazivacki projekat bi bio zavrsen u roku od 15 dana  od pocetka projekta. 

 

DSS bi dakle trebao da pbezbedi anketare, i kopir-aparat da bi se kopiralo 100 upitnikaX 6 

strana=600 strana. To bi bili svi troskovi DSS. Rukovodilac istrazivackog projekta bi obradi 

upitnike i napisao IZVESTAJ.bez naknade, sto je njegov doprinos DSS. 

 

 

r.  

                          PROJEKAT UPITNIKA (koji bi jos bio doradjen i usavrsen) 

 

 Mi smo anketari Centra za istrazivanje javnog mnenja,( fiktivan naziv da se izbegebn 

identifikacija , ispitanicima ne treba reci da je DSS narucilac anketiranja.) Molimo Vas da 

budete ljubazni i odgovorite na sledeca pitanja u vezi Vasih misljenja o pojedinim politickim 
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strankama.i njihovim liderima. Ovo istrazivanje nije naruceno ni od jedne politicke stranke 

.Molimo Vas da iskreno odgovorite na postavljena pitanja, cime cete  pomoci da se saznaju 

cinjenice i da odgovarajuca osnovica za bolje poznavanje  i objektivnu naucnu anaizu  

drustva..Predocavamo Vam da  je ova anketa anonimna i da se ne daje ni ime ni prezime niti 

bilo kakav drugi podatak o ispitaniku. Molimo Vas da budete iskreni i da Vasi odgovori budu 

objektivni. HVALA. 

 

 

1.Koje  politicke stranke  u Srbiji  poznajete? Molim Vas setite se i odgovorite detaljno.? I 

jos. I jos? 

 

 

 

2.Za koje od dole .navedenih politickih stranaka ste culi ili znate za njih? 

                                                      DA              NE 

 

-Narodna radikalna stranka 

-Socijalisticka partija Srbije 

-Srpska radikalna stranka 

-Demokratska stranka 

-Demokratska alternativa 

-Gradjanski savez 

-Srpski pokret obnove 

-Demokratska stranka Srbije 

-Demohriscanska stranka Srbije 

--Nova Srbija 

-Socijaldemokratija 

-Demokratski centar 

-Nova demokratija 

-Pokret za demokratsku Srbiju 

-Socijaldemokratska unija 

-Reforma demokratska stranka Vojvodine 

-Savez vojvodjanskih Madjara 

-Koalicija Vojvodina 

-Liga socijaldemnokrata Vojvodine 

-Koalicija Sumadija 

-Sandzacka demokratska partija 

-Demokratsak opozicija DOS 

-Stranka srpskog jedinstva 

-Jugoslovenska  levica 

-Srpski pokret obnove 

-Narodna seljacka stranka 

-Srpska socijaldemokratska stranka 

-Demokratska socijalisticka partija 

-Narodna stranka pravda 

-Narodna demokratska stranka 

-Srpsa svetosasvak stranka, 

-Napredna stranka 

-Pokret za zastitu ljudskih prava 

-( itd navesti sto veci broj stranaka) 
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3.Vi ste kazali da ste culi,da barem nesto znate,o sledecim politickim strankama:NAVESTI 

jednu po jednu). 

 

Recite mi za svaku do pomenutih stranaka sve sto znate. 

 

 

J cu Vam sada za svaku politicku stranku procitati nekoliko misljenja,Vi cete mi reci da li se 

sa tim misljenjima slazete ili ne? Vasi odgovori mogu biti :1.SLAZEM SE POTPUNO 

2.PRILICNO SE SLAZEM.3.PRILICNO SE NE SLAZEM.4.NIKAKO SE NE 

SLAZEM.(ove se spominju samo 3 stranke, ovakva misljenja ce biti prikupljena za 

maksimalan broj stranaka) 

 

                                           DS                                                     DHS                                    

SOCDEMOK 

                                     1.         2       3           4         1     2           3      4     1  2  3  4         1         

2    3       4 

 

Velika stranka 

Ima veliki broj clanova 

Mala stranka 

Ima malo clanova 

Njen program mi je nepoznat 

Njen program mi je donekle poznat 

Njen program mi se svidja 

Njen program mi ne odgovara 

Patriotski orijentisana 

Nije patriotski orijentisana 

Ima ispravan stav u odnosu na Kosovo 

Podrzavam njen stav u odnosu na Vojvodinu 

U toj politickoj stranki je bilo afera 

Deluje razbijacki u okviru opozicije 

Ima ispravan program o srpskom nacionalnom pitanju 

Nacionalisticki orijentisana 

Za integraciju u medjunarodnu zajednicu 

Za zblizavanje sa ZAPADOM i SAD 

Svidja mi se 

Ne svidja mi se 

Simpaticna je 

Antipatcina je 

Moderna 

Zastarela 

Ima strucne kadrove 

Ima dobru organizaciju 

 

itd itd(bila bi postavljena i druga pitanja) 

-- 

 

- 
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7. .Vi ste kazali da ste culi,da barem nesto znate,o sledecim politickim koalicijamaNAVESTI 

jednu po jednu).Ja cu Vam sada  

za svaku politicku koaliciju koju ste spomenuli  procitati nekoliko misljenja,Vi cete mi reci da 

li se sa tim misljenjima slazete ili ne? Vasi odgovori mogu biti :1.SLAZEM SE POTPUNO 

2.PRILICNO SE SLAZEM.3.PRILICNO SE NE SLAZEM. 

4.NIKAKO SE NE SLAZEM.(ove se spominju samo 3 koalicije, ovakva misljenja ce biti 

prikupljena za maksimalan broj koalicija) 

                  ZAJEDNO                                   SZP                                        SPS-JUL-SRS 

         1.         2       3           4         1     2           3      4     1  2  3  4         1         2    3       4 

 

(postavljaju se ista potanja kao i u pitanju broj 6). 

 

 8. Koje od politicara znate, ili ste culi za njih? Jos?Jos? 

   

 

 

9Za koje od dole navenedih politicara ste culi?  

-Milan Panic 

-Slobodan Milosevic 

-Vesna Pesic 

-Zoran Djindjic 

-dr Dragoslav Avramovic 

-Vuk Draskovic 

-Vojislav Kostunica 

-Vuk Obradovic 

-Velimir Ilic 

-dr. Vladan Batic 

-Milan Protic 

-Dragoljub Micunovic 

-Goran Svilanovic 

-Dragoslav Petrovic 

-Dusan Mihajlovic 

-Rebeka Srbinovic.   

Dragan Tomic 

Goran Percevic 

Milan Milutinovic 

Vojisalv Seselj 

-Marjanovic 

-dr Mirjana Markovic 

-dr Milutin Bojic 

itd itd navesti maskimalan broj imena 

 

 

9. .Vi ste kazali da ste culi, da barem nesto znate,o sledecim politicarima .NAVESTI jedno  

po jedno ime).Ja cu Vam sada  

za svakog navedenog politicara koga  ste spomenuli  procitati nekoliko misljenja,Vi cete mi 

reci da li se sa tim misljenjima slazete ili ne? Vasi odgovori mogu biti :1.SLAZEM SE 

POTPUNO 2.PRILICNO SE SLAZEM.3.PRILICNO SE NE SLAZEM. 

4.NIKAKO SE NE SLAZEM.(ove se spominju samo 3 imena, ovakva misljenja ce biti 

prikupljena za maksimalan broj politicara) 



1493 

 

             MILAN PANIC                              ZORAN DJINDJIC                 SLOBODAN 

MILOSEVIC 

         1.         2       3           4         1     2           3      4     1  2  3  4         1         2    3       4 

 

 

-Svidja mi se 

-Ne svidja mi se 

-patriota 

-nije patriota 

-ubedljiv je 

-nije ubedljiv 

-imponuje mi 

-izveo bi naciju iz krize 

-vrlo sposoban 

-odlican govornik 

- itd itd bila bi postavljena brojna pitanja 

- 

10..Sada cu Vam procitati nekoliko recenica koje nisu dovrsene. Molim Vas Vi ih dovrsite 

.Recite prvu 

stvar koja Vam padne na pamet. 

 

-SPS je politicka stranka ....... 

 

 

-SRS ima vlast u Zemunu i  

 

-Gradjanski savez pokusava 

 

-Demokratska stranka je ucestvovala na svim dosadasnjim izborima i   

 

- 

-Moj prijatelj mi kaze da je Socijaldemokratija jedna od stranaka  

 

 

Opozicione stranke su doprinele 

 

-itd itd(ovakva pitanja bi bila postavljana i za koalicije i za opozicione lidere).lekar  mi kaze 

da je Zdravlje iz Leskovca... 

 

 

- -11. Dve osobe razgovaraju.Jedna od njih pita drugu osobu:"Opozicione stranke su stvarale 

koalicione saveze,. Potsetite me koje su  to  stranke stvorile koaliciju ZAJEDNO? Zasto se 

ova koalicija raspala? 

 

Recite molim Vas sta bi po Vama odgovorila druga osoba.? 

 

12.Vi ste kazali, spomenuli,da poznajete slkedece stranke.Molim Vas recite mi za svaku od 

njih 

sto mislite? 

. 
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Navesti ovde imena svih stranaka koje su pomenute da su poznate 

 

13.Isto za koalicije 

 

14.isto za politicare 

 

Sta Vam se svidja kod ove stranke(koalicije,  politicara)?Zasto to kazete? 

 

A sta Vam se ne svidjaZasto? 

 

 

Da li ova stranka  ima buducnost po Vama,ili nema? 

 

 

Sta bi ova stranka trebala da poboljsa? 

 

 

Vas Pol: M() Z( ) 

 

Starost:od 18 do 25 godina 

od 25 do 35 godina 

od 35 do 50  

od 50 do65 g 

vise od 65 godina  

 

Strucna sprema:Niza strucna sprema 

Srednja strucna sprema 

Visa ili visoka strucna sprema 

Magistar nauka ili doktor nauka 

 

Zanimanje 

Ucenik,,student 

Sluzbenik 

Penzioner 

Rukovodeci kadar 

Domacica  

Vojno lice,organ vlasti 

Radnik 

Strucnjak 

Drugo: 

 

 

-Новембар 2003.године. 

 

Вршилац дужности председника Србије, Наташа Мићић, распустила парламент и 

расписала ванредне парламентарне изборе у Србији за 28. децембар. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D0%B8%D1%9B
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Ни у трећем покушају, Србија није добила председника. Кандидат Српске радикалне 

странке Томислав Николић убедљиво победио кандидата владајућег ДОС-а, Драгољуба 

Мићуновића, али му победа није призната због одзива бирача који је био испод 

законског минимума. 

 

 

 

 

-2003.година.Pokret za zastitu ljudskih prava- http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html 

 

 SRPSKE NESLOGE-ZAVADJAJU  NAS 

 

 
 

Moramo svi suzbiti lose procene i zavade. To je prevashodni zadatak. 

 

Ubistvo Djindjica, zavodjenje vanrednog stanja, potraga za kriminalcima , su svorili novu 

klimu i vode osvescenju . Treba zavesti postovanje zakona i ukloniti kriminalce i narocito 

uciniti sve da dodje do sloge. 

 

Pozdravljamo taj smer koji se javlja, i ujedno upozoravamo da se nastavljaju tenzije i 

raslojavanja., u DOS-u i izmedju DSS i DOS-a eskaliraju do novih zategnutosti. Doslo je do 

izvesnog smirenja na relaciji Srbija-Crna Gora. Ali smo potreseni  raskolima  u okviru 

pojedinih politickih  stranaka i NGO, u sindikatima, ustanovama., izmedju pojedinih  

segmenata vlasti i gradjana( sudija koje blokiraju iz neznanja 

pravdu), potreseni smo novim  pretnjama i svadjama, hajkama i obracunima, mrznjom i 

destrukcijom. Cak su se  i organizacije za zastitu ljudskih prava zavadile. 

 

Svad je blokiraju  napredak i siri destabilizaciju.  

 

Odlazak razvlascenih i dolazak nove vlasti umesto da se odigraju  na razuman nacin, postaju 

nova jabuka  razdora i potpaljivanja svadja i zavada.  

 

Potrebna je smirenost,osvescenje, mirenje, DOS i DSS imaju dobre strucnjake pishologe i  

psiho-sociologe da to urade. 

 

Zemlja bukti u pozaru novih  losih procena i tenzija. Vodi se istinski podzemni rat izmedju 

razvlascenih ocajnih da se spasu i nove vlasti. Svi ratuju protiv svih.Umesto da se izvuku 

pouke iz ranijih gresaka, da se oni koji su tiranisali druge u ime Revolucije osveste, shvate 

sustinu da su bili zavedeni, da se pokaju i zajedno sa bivsim zrtvama traze nove prostore za 

sve, oni po navici nastavljaju da seju haos, i uzivaju u vlasti, ovoj puta u veliko meri fiktivnoj, 

i kontraproduktivnoj i za njih i za sve druge, ranije greske se  ponavljaju. Ostrascenost i 

impulsivnost su sve prisutniji. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2003.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2003.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_2003.
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Ukoliko se ne osvestimo i raskrinkamo one koji nas zavadjaju  nastavice se nas sunovrat. I 

pogubicemo i ovo malo teritorija sto imamo. 

 

Bez ikakve namere da kritikuje bilo  koga, nego  sa zeljom da doprinese slozi 

i  snazi  nase nacije,  Pokret za zastitu ljudskih prava zeli i ovoga  puta, 

da stavi na javnu diskusiju svoja vidjenja  o uzrocima nasih nesporazuma i 

nesloga. 

 

 Smatramo da je ovaj Forum   pogodno  mesto za ovu inicijativu te  pozivamo 

ucesnike tribine da tragamo za  resenjima. Svadje su stetne ne samo za Srbe 

nego za sve narode ove zemlje, i celoga Balkana. 

 

Umesto svadja treba  smireno da  razgovaramo  na bazi cinjenica.Da smo tako 

postupali  ne bi bilo  ratova, zrtava, stradanja i razaranja. Izvucimo 

pouke.Srbi ne treba da se svadjaju medjusobno, niti sa drugim nacijama. Niti 

balkanske nacije treba da se svadjaju medjusobno. 

 

 Kada se radi o odnosima sa drugim nacijama, nama vise ne trebaju zajednicke 

drzave, ali mi ne mozemo pobeci od nekih cinjenica:  -slicni smo po jeziku, 

mentalitetu( cak postoje i znacajne slicnosti izmedju Srba i Albanaca) 

-blizu  smo -upuceni smo na saradnju. Trgujmo, radimo, umesto sto se 

svadjamo. To je  pravi put za vreme koje dolazi. 

 

 Ovoga puta cemo narocito govoriti o neslogama medju samim Srbima. 

 

 Ovo pitanje je postavljeno od nas jos daleke 1975 godine, ali je na nesrecu 

jos  uvek vrlo aktuelno. I ova nasa borba za slogu je jos onda bila uzrok 

naseg anatemisanja i kamenovanja. To se nije svidelo titoistima niti mnogima 

van zemlje. 

 

Mi smo isticali da se ne radi samo o borbi za  licne interese nego pre svega 

o pogresnom nacinu kako je to artikulisano  i da se ustvari nesloga cesto 

svodi na  neadekvatnu sposobnost  komuniciranja i saradnje. I da je to posao 

za psihologe i timove eksperata za mirenje. 

 

Nesporna je cinjenica da je neslozan i pozavadjan narod, slab i nemocan 

narod  koji nije u stanju da razresi svoje teskoce i probleme sa kojima  se 

susrece. Isto tako regija koja se svadja, gde bukte ratovi, nema napretka. 

Sto smo bili pozavadjani , sto smo se glozili, zato je nacija iznutra bila 

oslabljena.  

 

Nacija je jos uvek neslozna i pozavadjana. Pobeda DOS-a je bila i pobeda 

nacionalne  sloge. Jer je DOS uspeo u otsudnom momentu da se slozi. Ali opet 

bukti pozar losih procena. 

 

Situacija na Kosovu je jos uvek vrlo napeta. Jug Srbije se jos nije  stabilizovao. 

 

Svesni smo toga, to svi mi vidimo, ali treba analizirati  uzroke, i poraditi 

da  se nesloga otkloni.  Iako imamo izuzetne ljudske i intelektualne 

potencijale, koji su u stanju da  na naucan nacin analiziraju ovaj izuzetno 
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znacajan nacionalni fenomen i  procene  uzroke nesloge i da porade  da   se 

ova sustinska i fatalna manjkavost otkloni, uprkos tome nema pravog  napora  i stanja  duha 

da    se u ovoj  cinjenici resava  sudbina   nacije.,i regije, nema 

objektivne analize i  sposobnosti emotivne distance. 

 

 DOS je bio u tome pravcu ostvario znacajne pomake, ali opet nastaju tenzije, 

kao  i na drugim relacijama, opet balkanski duh losih procena i zavada 

pocinje da  izlazi iz boce. 

 

Uzroci nesloge i nesposobnosti nacionalnih snaga da se ujedine ,su i  jedno 

istorijsko pitanje. Setimo se razgovora i medjusobnih optuzbi izmedju  Vuka 

Brankovica i Milosa Obilica  pred Kosovski boj. Kao i medjunacionalni 

odnosi. Ali istoricari dobro znaju da mitovi o nacionalnim neslogama postoje i kod druguh 

naroda, ne samo kod Srba. 

 

Ali ovi uzroci su brojni i slozeni i moguce ih je posmatrati i ovako: 

  -nacija, nacionalne elite, su    vrlo  heterogene  skupine pojedinaca 

  razlicitih sto se tice politickog  ubedjenja, drustvenog polozaja, 

  egzistencijalne situacije, obrazovanja,  licne svesti i stanja duha, 

 zrelosti, politicke kulture, poznavanja drustva u kome zive - 

  -usled ovih razlika, i razlicitog drustvenog polozaja, razlicitih 

licnih   interesa, opredeljenja, privilegija,  na delu su znacajne razlike u 

stepenu   intenziteta potrebe da se stanje menja, ima podosta onih cije su 

pozicije i  privilegije upravo zasnovane zahvaljujuci neslozi, oni  opstaju na 

neslozi. 

 - otuda proizilaze razliciti stepeni motivisanosti za borbu za promenu 

na bolje, za prevazilazenje nesloga a iz cega nastaju i razliciti ciljevi 

i strategije da se oni ostvare 

   

   Povrh toga sto su u mnogo cemu razliciti, srpske zajednice i srpsko 

   drustvo,ali i druge nacionalne elite(muslimanske, hrvatske, albanske, 

itd) su  jos uvek isparcelisani i podeljeni , postoje vidljive i nevidljive komunikacione 

barijere, pojedinci  se ne poznaju dovoljno, prisutne su  impulsivnosti  prebrze i pogresne 

procene. 

   

   Srpske zajednice i  elite nisu  ponekad istinske elite, nego proizvod 

   favorizovanja i  privilegija, podobnosti,    manipulacija, klanovskih i rodjackih veza. 

   

    Cesto su  elite osobe nategnutih nerava, sto je normalno  znajuci 

teske  uslove  u  kojima zive. Moze se reci da medju njima nema  dovoljno 

kontakata, podlozni  su bili intrigama i zavadama od strane  bivsih 

  vlastodrzaca, ali i dan danas od  strane neformalnih, skrivenih centara 

moci, koji ih usmeravaju jedne na  druge  koristeci se njihovim neusavrsenostima ili  manama, 

i  jos uvek 

   delimicnim monopolom na  vlast i svojom  moci. Ima i sitnih ljudskih 

sujeta, nerealnih ambicija liderstava, iskljucivosti, netolerancije, sile 

zavada i sve ovo vrlo vesto koriste da bi tako sirile zavade. 

 

Veliki je problem "nevidljiva ruka"koja na znacajne pozicije dovodi one 

bez dovoljno znanja i zrelosti.I onda ih potstice protiv onih koji znaju. 
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 Jos je slozenije stanje kada se radi o odnosima razlicitih nacija i 

vera, koji su krajnje nategnuti. Stvari treba smirivati. Srbe 

zloupotrebljavaju da kritikuju druge vere i nacije, da bi ih tako zavadjali sa njima. I da 

Srbe tako blamiraju i izoluju. Srbe zavadjaju podmuklo sa Zapadom i NATO 

 

Nas Pokret za zastitu ljudskih prava i njegovi celnici su i dalje iskljuceni izolovani. Izlozeni 

ogovaranjima. 

 

 Sada posle skoro 11 godina postojanja visepartijskog drustva, jasnije 

su se iskristalisali odnosi. U DOS-u postoji jedno jezgro koje je slozno, ali 

je nazalost dobar deo bivsih opozicionara   pozavadjan MEDJUSOBNO, 

rasturene stranke i koalicije, ostale su  lose procene  ,netrpeljivosti ili i 

mrznje. 

 

Niko ni sa kim ne moze. Medjuljudski  odnosi su jako  poremeceni, 

porodicni, susedski.  Postoji  velika psiholoska i moralna  kriza ,mi nismo 

u  skladu ni sa samim sobom,a kako   cemo se sloziti sa drugima koji drugacije misle, u 

koje  nemamo poverenje. 

 

Pokret za zastitu ljudskih prava,  iako  je mala ili  nedovoljno uspela 

stranka,(zbog gusenja-zrtva je pomenute selektivnosti) se   vec 

godinama zalaze  za slogu ,ispravne procene, kooperaciju i integraciju 

 nacionalnih snaga.Ukoliko srpske elite uspeju da se sloze, mogu izvesti naciju iz krize. 

   

  Potrebno je prevazici komunikacione i sve druge barijere.Eliminisati 

one sklone  rovarenjima i  intrigama, sujetama, nerealnim liderstvima. 

Moraju se razvijati  poverenje  i ispravne  procene, uzajamno uvazavanje i 

 postovanje ,negovati bon ton i fer plej,  treba ukljuciti u  ovaj proces tim 

 psihologa i psiho-sociologa koji treba da otkriju  zarista  nesporazuma 

i  losih  procena i da ih blagovremeno eliminisu, treba uciti  umesnosti 

   ophodjenja,   drustvenoj i psiholoskoj kompetenciji. 

   

   Ujedno, preporucljivo je da ne treba ulaziti u nepotrebna zaostravanja, 

ici na dijalog i uvazavanje,i voditi pre svega racuna o opstim  interesima. 

 

 

Svi smo u teskoj, slicnoj situaciji..Ugrozeni smo kao nacija. 

 

 Ugrozen je Balkan  kao regija.Sve nacije i drzave. Mada neki misle da 

su sada u inicijatrivi, to je sve varljivo i brzo prolazno.Izlaz je u slozi i 

  saradnji., A ne u svadjama. 

  

  Pozivamo sve ucesnike Foruma bez obzira na politicko misljenje,versku i nacionalnu 

pripadnost da se okrenu smirenosti i saradnji. 

 
2003  

 

 

ZRTVE PROGONA KRIMINALACA I MAFIJASA- 
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             Увиђамо да упркос формалног и званичног завођења демократије, се и даље 

настављају масовни прогони грађана, као што је то било и раније, за време Слободана 

Милошевића, и Ј.Б.Тита. Srbija, i Crna Gora su u raljama kriminalaca i mafija, sudovi i 

policija ne reaguju dovoljno brzo i energicno, cime ohrabruju kriminalce. Kriminalci I mafije 

su nacionalni problem broj 1,koji su najveca smetnja izlasku iz krize i stabilizaciji zemlje. 

         Kao takvi su ojacavani i podrzavani vrlo diskretno, ali vrlo efikasno  od strane geo-

okruzenja. 

 

 
         Зашто смо се борили? Нема стварних значајних побољшања. Откуд то, како је то 

могуће, ко то чини, како, зашто? Зашто то дозвољава нова демократска власт?  

         На ова питања није лако одговорити. Политика је данас крајње сложена и 

софистикована наука. Званична власт је демократска, али  није  у стању да се обрачуна 

са мафијама које настављају да узурпирају туђа права, да прогоне и даље многе 

грађане. Раније је то чињено наводно у име одбране државе од непријатеља, данас  је 

ситуација много сложенија. Мафијаши мисле да тако остварују неке своје парцијалне 

циљеве, или пак погрешно процењују као и раније и виде свугде погрешно неке 

непостојеће непријатеље, а не препознају да тако слабе већину.,и онемогућавају 

стабилизацију и препород.  

          Тако се криминалци и мафијаши данас профилишу као фактор број 1 

дестабилизације и продуженог слабљења нације и државе. Откуд данас тако моћне 

мафије? Како их не спречи званична власт? Како није спречила убиство З.Ђинђића? Ко 

стоји иза мафије, ко је подржава, како, зашто?  

          Нажалост, чак и шира  јавност то ипак препознаје , да мафије бивају 

инструментализоване од гео-окружења да настављају пир дестабилизације. 

           Nama se svakodnevno obracaju gradjani  zrtve bezakonja i tiranije. MI svi cutimo. Нas  

odgovor je TISINA,  

        Samounistenje se nastavlja. ZAUSTAVIMO OVO SVI ZAJEDNO !    Mi se stalno 

zalazemo za vecinu  i govorimo da Srbi nestaju, da ce za par decenija  biti  manjina.. 

         Naucimo se od Albanaca. da je samo jedan od Albanaca ovako ugrozen, svi bi ustali  u 

njegovu zastitu. A ovde vecina trpi tiraniju, i svi cutimo. Kineza ima 1,300,000.000 pa stite I 

cene jedan drugga a nas ovde ima oko 7,000.000 I pljujemo jedan na drugoga.  

      Pozivamo na solidarnost. I podrsku. Spasavajmo ove nevine zrtve tiranije мафијаса. 

      .Sustina je u odbrani ljudskih ptrava. Vreme je da   se osvestimo i to shvatimo. Оstavimo 

sterilne rasprave . To je skretanje paznje na sporedno i razvodjvanje, sabotaza. drzavе. 

  

Navodimo dalje nekoliko slucajeva, ilustracije radi, takvi slucajevi su masovni I daqe,  vrsta 

zaknomernosti: 

---Akim Djilas(1933) ,Drinciceva 19, Beograd, pisac i publicista, clan nase organizace, 

poznati disident i borac za ljudska prava , koji je decenijama bio zrtva progona, brat oca 

disidencje u Istovnoj Evropi Milovana Djilasa, i dalje zivi pod nadzorom , uznemiravanjima, 

pretnjama, zali se i trazi zastitu, je opljackan 3.11.2003 godine kada su u njegovom otsustvu 

lopovi  usli u njegov san kalauzom, i bez ikakvog preturanja i trazenja nasli u vrlo skrovitom 

mestu koverat i odneli ustedjevinu  od oko 1.000 $ .Tvrdi da su morali znati gde se to nalazi I 
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kada ce biti otsutan(toga dana je bio van Beograda).Sumnja na organe bivse policije koji mu 

prisluskuju i nadzoravaju stan. Navodno kazna ―непријатеља‖а овамо узимају 

новац.‖Лисица у кокошарнику‖.Надзорници станова су последњих година показали 

право лице, наводно су надзоравали ―политичке непријатеље‖ , сазнања о становим 

користе да плјацкају грађане. Органи политичке полиције су давали податке 

провалницима, да плјацкају‖издајнике‖, врло висок остотак породица у Београду је 

опљачкан од ― заштитника нације‖( јарац у купусу). 

--dr.Djorde Vasic(1950), lekar iz Beograda koji zivi i radi od 1990 godine u  Svajcarskoj gde 

je izbegao pred progonima, i gde je vrlo cenjen kao vrstan strucnjak, clan nase organizacije, 

cija sestra je  u nejasnim okonostima pre nekoliko godina izgubila  zivot( tvrdi da je politicko 

ubistvo na delu), je dosao pre mesec dana u Beograd u posetu majci, ukarden mu je nov 

skupocen automobil, to se desilo i pre izvesnog vremena jos jednom, njemu licno, a pre 

nekoliko godina  njegovoj supruzi kada je bila dosla iz Svajcarske. Nijednom lopovi nisu 

pronadjen..Smatra da je to delo mocnika. Slicno bio pljackan i pre 1990 godine, I njegovi 

roditelji. Zali se na ucene i pretnje kriminalaca.. 

-profesor dr Marko Mladenovic, Pravni fakultet, predsednik  Udruzenja ―Opstanak‖koji tvrdi 

da su Srbi najstariji i najbolesniji i narod na svetu, da je to delo zavere, da ce Srbi biti manjina 

za par decenja a za pola veke nestati, ako se nista ne preduzme. Zbog toga  je izlozen 

progonima kriminalaca smetnje  u internetu, upotrebi PC, telefona, faksa, zaplasivanje 

sponzora, pretnje, subverzivn napadi na licni i zdravstveni inetgritet,  itd. 

-Ivan Prekajski(1948), profesor, jedan od osnivaca nase oranizacije,bio zrtva progona ranije, 

otac zubar umro na robiji gde je bio politicki zastvorenik,  je izbacen na prevaru i  nezakonit 

nacin iz svoga stana u Beogradu, sada je na ulici, sudovi rastezu, njemu prete kriminalci koji 

su mu  uzeli njegov stan, da ga sada kazne sto je borac za ljudska prava, niko ga ne stiti, 

-Ljiljana Nenadov( 1962), iz Beograda, je zrtva kriminalaca koji joj prete u stanu, blokiraju 

telefon, itd. 

-Raja Maksimovic( 1928) iz Beograda provalili u stan, uzeli podrumske prostorije  bez 

pitanja, prete mu. 

  -Dubravka Bozic iz Beograda, farmaceut, se zali da je sused u zgradi је  uznemirava jer nocu 

u kasne sate   lupa cokulama i djonovima u plafon, i odbija da sa tim prekine.  

  -Aleksandaр Veljic, je lisen prava na pasos  

  -Milan Mladenovic( 1951), knjizevnik iz Beograda, predsednik Konzervativne stranke i 

direktor Izdavacke kuce SFAIROS,  je odlezao pre petnaestak godina  godinu dana u zatvoru i 

prosao je kroz razne progone koji traju do danas   njemu je oduzeta  njegova arhiva i kolekcija 

njegovh knjizevnih dela,ali sudovi odbijaju da donesu odluku da mu se to vrati.  Majnovija 

provalna  kradja je bio novi atak na njega,  

  -Ljiljana Sivcevic,operska pevacica iz Beograda se zali na sporost i neagilnost  Opstine  u 

resavanju njenog     podneska u vezi uzurpiranja  njenih prava u zgradi gde stanuje.  

  -Adam Petrak iz Beograda ne moze da dobije njegovu penziju  jer  jednostavno Postanska 

stedionica to odbija da mu da.   U oba slucaja sud nije preduzeo adekvatne mere.  

  - -Vladimir Safar(1950) sluzbenik iz Beograda proglasen za sumnjivu licnost i u vise navrata 

bio premlacen sa napomenom   da  drzi jezik za zubima,  iseljen(deloziran) nezakonito iz 

njegovoog stana, izlozen pretnjama i  provokacijama.Na njegove   zalbe nije odgovoreno. 

,sudovi odlazu rocista kao i  ranije.   > >  

- Aleksandar Vlaski( 1938-2000) ekonomista iz Beograda i jedan od  osnivaca  Pokreta je 

nedavno preminuo, prema   recima  njegove sestre u vrlo  sumnjivim  okolnostima, lekari su 

odbili da obave preglede i da mu daju potrebnu  podrsku, i na   kraju da  obave obdukciju. 

A.Vlaski je isteran iz radnog odnosa  iz preduzeca Jugoagent 1984 godine  kao"nepodoban", 

bio   je zrtva  fizickih  napada na javnim mestima i    policijskih zlostavljanja, sto je sve 

trajalo do njegove  nerazjasnjene smrti.  Bio je od 1984 godine bez posla i prihoda i u   
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pravom  smislu reci je  gladovao. Za celo  ovo vreme je bio aktivan u nasoj  

organizaciji.Njegova  sestra zahteva obdukciju i  optuzuje poredak za ubistvo.  

-Radivoje Panic(1958)pravoslavni svestenik sada negde na Kosovu,  porodica je  izbegla u 

Beograd, majka Ljubica Panic   Radovanov je u Novom  Sadu.Panici i  Radovanovi koji sada 

zive u Vojvodini nam se zale na svakodnevna  uznemiravanja i   progone. Radivoje je pred 

progonima otisao na Kosovo da sluzi  svome narodu  gde je bio proganjan od rezima i 

pojedinih   alabanskih ekstremista. Ljubica je  lazno predstavljena, cak je i rodbina obmanuta i 

prevarena,da je  dusevni  bolesnik.     

-Bozo Djuric,(1946) profesor iz Beograda, clan Pokreta za zastitu  ljudskih  prava, inace 

dosao iz Bosne pred raspad   SFRJ,isteran iz radnog  odnosa kao  nepodoban, bez zaposlenja i 

stana, bez prihoda,izlozen progonima i  fizickim  nasrtajima. samo zato sto je izbeglica. Kroz 

njegov slucaj se prelama  odmnso  prema izneglica,a Nova vlast se bolje odnosi, ali postoje 

snage koje i  dalje  kinje izbeglice,     

-Branka Jankovic(1953) sluzbenica bez zaposlenja iz Beograda bila  zaposlena u Lola-

Zeleznik, odakle je isterana iz   radnog  odnosa zbog njenih  sindilkalnih aktivnosti jos 1995 

godine, od kada je pod prismotrom,  provokacijama , diskriminacijama, bez prihoda i resenog 

stambenog pitanja   

- -mr.Miroslav Kostic, predsednik Svesrpskog saveza ,novinar Radio  Beograda i  romansijer, 

je bio maltretiran zbog svoga   politickog angazmana na  radnom  mestu,.Nije dobio radno 

mesto koje mu pripada ni posle pobede DOS-a.  

 -Ljubodrag Rankovic,predsednik naseg MO"Smederevska Palanka" je  deloziran na 

nezakonit nacin iz njegove kuce, (umro   nedavno)   > >  

   -Miladin Salovic, iz Beograda bivsi jugoslovenski konzul u  Portugaliji je  isteran iz sluzbe 

zbog kritike korupcije i sada je   fizicki  radnik i  izlozen  progonima .Gde je rehabilitacijia? 

Obratio se Goranu Svilanovicu, bez reakciije sa njegove strane.   

  -Ruza Milic prosvetni radnik sa Kosova se zalila da je bila  diskriminisana na  Kosovu 

nezasticene i da je dosla u Beograd   gde je  i dalje zrtva  diskriminacije  

-ing. Momcilo Oparnica, inzenjer, Stari Banovci, ul.Jovana Kocica broj 10.  

  Ing.M.Oparnica(1933) inzenjer elektrotehnike, je clan saveta Pokreta , je iz zapadne Bosne, 

clan Saveta Pokreta za zastitu   ljudskih prava, bio je vise puta kandidat za poslanika nase 

stranke, bio je zrtva diskriminacija i progona, isteran na nezakonit   nacin iz radnog odnosa, 

lisen prava na stan koji mu pripada, sada je penzioner i uprkos njegovih godina lisen je prava 

na stan   sto je produzena politicka diskriminacija.  

-Marinko Brciћ(1926) profesor u penziji iz Beograda, Ruzveltova broj 11 i njegov   sin su 

pozajmili …….. iz Zemuna, Bezanijska  iznos od 4.600 DEm  to u dva   navrata aprila i 

septembra 1997 godine. a za sta postoje uredne priznanice. Do   danasnjeg  dana …….. nije 

vratila dug Brcicu i ona i njen sin prete smrcu   Brcicu ukoliko trazi svoj  pozajmljeni novac.i 

pretvorili  su njihov zivot i strah od   napada.  > 

  -Brcic se obratio miliciji, Prvom opstinskom (Ki.br.1160/2000) Cetvrtom   opstinskom sudu 

u Beogradu, dana 23.5.2001 godine Prvi opstinski sud sudije ……..  su donele presudu i 

oglasile krivom ……..аli   odbijaju do danasnjeg  dana da ucine presudu pravsonaznom i 

Brcic jos nije dobio   njegov novac, i izlozen je i njegova porodica pretnjama  

zastrasivanjiima.ganga ……..је  osoba koja se bavi kriminalnim radnjama i povezana je sa 

grupama   kriminalaca.,  njen sin……..такодје. 

-Miodrag Milojevic(1949) iz Beograda.Kriminalci ………..Prvog opstinskog suda u 

Beogradu( P-1-420/85/92/03 odnosno   P-1-420/92) i bivsi rukovodioci bivseg 

preduzeca…….iz Beograda,  

  Kosovska br. Zrtva Miodrag Milojevic iz Beograda.i zaposleni   firme"……". On pominje 

sudije Prvog opstinskog sud a(sto treba proveriti   uvidom u cinjenicno stanje) predsednik 

….., i druge sudije  iz njegovog predmeta.,Republickog javnog tuzioca ………predsednika . 



1502 

 

Milojevicu svaki dan prete. Miodrag Milojevic je clan nase organizacije i poznati borac za 

ljudska prava koji je   prosao kroz razne oblike progona, ukljucujuci i drzanje u zatvorima i 

ludnicama.On je   kao vrlo savestan i strucan sluzbenik "….."zbog suprotstavljanja kriminalu   

prvo  smenjen sa viseg na nize mesto a onda na nezakonit nacin isteran iz radnog   odnosa 

4.12.1985 godine i  nasilno isteran iz prostorija uz pomoc policije.Od 1985   godine traje 

borba Milojevica koja se sastoji u strajkovima gladju, javnim protestima.,   bio je hapsen i 

drzan dusevno normalan u ludnicama, izlagan nasrtajima i pretnjama,   prebijanjima, 

mucenjima, nadzoravan i prisluskivan sto traje do danas, ometen u   upotrebi telefona, faksa i 

prepiske, izlozen intrigama i uvredama bez prava na demanti,   uskraceno pravo na pravicno 

sudjenje. Obznanio je brojne zloupotrebe rukovodioca   njegove bivse firme, ukljucujuci i 

nelegalnu privatizaciju. Milojevic je ozbiljno obolio   bez stana , i sredstava za zivot, bez 

mogucnosti da se leci!  i zastiti. 

-  -.Slobodan Vasic(1950) bivsi bolnicar Psihijatrijske bolnica Laza Lazarevic u  

  Padinskoj Skeli Zrtva Slobodan Vasic , kriminalci…..koja je bila clan Upravnog odbora 

zloglasne P.B.Laza .Lazarevic poznate   po tome sto je tamo blo mnogo politickih 

neistomisljenika koji su tamo bili smestani po   kazni, i  …….. Stojimo na raspolaganju   da 

vam dostavimo detaljne podatke za vise osoba koje su bile po kazni u ovoj bolnici.   S.Vasic 

je pod pretnjama ubistvom od strane ovih osoba bio prinudjen da napusti   zemlju i sada zivi u 

Svedskoj. S.Vasic je se usprotivio zloupotrebama u ovoj bolnici, zbog cega je bio isteran iz   

radnog odnosa, lisen sredstava za zivot, izlagan progonima, zastrasivanjima, podsticanje  

porodice, dece, blokada medicinske zastite.Ovaj vrsni strucnjak je bio  prinudjen da napusti 

zemlju i sada zivi u Svedskoj.sa porodicom. 

 -Djordje Prudnikof, (1938) slikar iz Beograda, njega zele na nezakoinit nacin da   isele iz 

njegovog stana sto je kritikovao neke politicare 

-  -Dragoljub Ignjatovic, knjizevnik iz Beograda bivsi politiclki zatvorenik zivi i dalje u 

izolaciji  

  -VladimiR Markovic, bivsi politicki zatvorenik, zivi u izolaciji i onemogucen da  dobije  

  -Zoran Stankovic(1938) sluzbenik iz Beograda , clan Pokreta za  zastitu  ljudskih prava je 

pokusao nedavno   samospaljivanje u  svome stanu na  Novom Beogradu Zoran Stankovic je 

zrtva progona koja traju vec dugi niz  godina , zbog njegovog  porodicnog porekla i zato sto je 

obelezen u tajnim  arhivama  kao"zatrovan neprijatelj".Isteran je iz radnog   odnosa, cesto  

privodjen, bio je u vise navrata zrtva politickih obracuna, drzan u zatvorima i  specijalnim  

ustanovama,   proganjan od sudova..Vec je pokusavao samospaljivanje.   > >  

 -Tomislav Gluvic, ( 1936)profesor iz Ripnja isteran iz radnog odnosa  kao  nepodoban, 

hapsen i zrtva fizickih nasrtaja,kao   njegova supruga  .Uznemiravan  i dalje, nije sudski 

rehabilitovan.  

   -Milanka Milanovic( 19440) radnica iz Mladenovca zbog izrazavanja misljenja  isterana iz 

radnog odnosa,bila hapsena i   drzana u kaznenim  specijalnim  ustanovama.   > >.  

 - Draginja Urosevic, pesnikinja je zrtva progona jer je bila udata za bliskog  srodnika Ivana 

Stambolica. zbog koga je i ona   pala u nemilost, bila vise puta  po kazni u ludnici, stan 

provaljivan, itd.  

  -Mirko Petrovic, penzioner iz Beograda, nezakonita lisavanja  slobode,  fizicki obracuni    

-Nada Jonovic ( 1935) clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava iz  Beograda poreklom iz 

Istocne Srbije( Kladovo), je   zrtva  dugogodisnjih  progona na  radnom mestu i sire ,nedavno 

je na demonstracijama udarena pendrekom  preko  lica bez   stvarnog  povoda sa njene strane, 

ima sada sudske probleme  u vezi  njenog stana koji je uzurpiran( deo) od strane osobe   koja 

to cini protiv  zakona jer je ona vlasnik. Sud rastzee sa donosenjem odluke.  

-Nedeljko Grozdanovic(1933) iz Panceva i clan naseg Pokreta je zrtva  progona  vec 

decenijama i bio je u zatvoru   (verbalni  delikt, )isterivan iz  radnog  odnosa, oduzimana mu 



1503 

 

nezakonito imovina, oboren je automobilom i tesko  povredjen   u vrlo sumnjivim 

okolnostima, on je za to optuzio poredak.  Umro  nedavno  

  -Mila Pavlovic(1941) sluzbenica i clanica Pokreta za zastitu  ljudskih prava iz Beograda ima 

vrlo dugi staz progona, sada je   vlasti pokusavaju da  deloziraju iz njenog stana  

 -Vuka Djermanovic, predsednica Srpskog poljooprivrednog drustva i nasa  saradnica je 

delozirana iz njenog stambenog   prostora bez zastite  policije i  sudova,  izlozena je 

дискриминацији. 

 

 

 

-Maj 2004 godine-Istup Jovana  Markovica ( iz Biroa za prituzbe i zalbe), na tribini u 

Domu omladine o pitanju Kosova.  
 

Jovan Markovic je bio daleke 1980.godine sef Biroa za prituzbe i zalbe, kome sam se obratio 

u vezi mojih pogazenih prava. Kada sam se pojavio na vratima na zakazani sastanak, on 

ustade preteci sa stolice i ustremi se na mene, kao bokser na ringu, bio je san zapenusan : Vi 

blatite samoupravnu Jugoslaviju, branite Albance, vi ste strani zapadni placenik, pretvarate se 

da zivite skromno, a imate tajni racun van zemlje gde vas ceka nagrada sto rusite svoju 

zemlju``. 

 

Zapazio sam ga ove veceri, kako sedi pognute glave, kao da nesto vazno prebira po mislima.   

 

Voditelja na kraju veceri dade rec prisutnima. Javi se za rec postariji, ali energican posetilac: 

`` Kosovo je deo Srbije i uvek ce biti njen deo, da nam ga niko ne moze oteti``. Skoro da mu 

ote rec sredovecna lepuskasta zena :‖Kosovo smo izgubili, necemo da nasa deca idu u rat 

zbog izgubljene stvari, da ponovo lijemo krv‖. 

 

Ova dva sukobljena misljenja zapalise varnice.  

 

Odjednm ustade Jovan Markovic, zamoli uctivo za samo nekoliko reci:‖ Ja sam na strani ove 

sarmantne dame, Kosovo je izgubljeno, sta ce nam Kosovo, samo da imamo balast‖..  

 

Ova metamorfoza Jovana Markovica  me je vise rastuzila nego li iznenadila. 

 

Sa mnom je sedeo novinar koji je odlican poznavalac prilika i licnоsти . Saopstih mu moje 

iskustvo sa Markovicem daleke 1980.godine. On mi rece smireno:‖ Nista ne treba da vas cudi, 

taj gospodin ima svoju firmu, nekoliko kuca u Beogradu, ima nekretnine u Engleskoj, putuje u  

zapadne zemlje‖. Otkud mu novac, pa on je bio u Birou za prituzeb i zalbe‖, upitah radoznalo 

novinara.‖Jos za vreme Tita I Milosevica je stekao imetak, oplodio ga za vreme od 1990 

godine do danas, obogatio se od ratnog plena, sverca‖. 

 

Onda smo mi bili ―zapadnjaci‖ a oni ―branitelji nacije‖, mi bili dole, oni gore, danas su oni‖ 

zapadnjaci‖, a nas sada proglasavaju za ―srpske nacionaliste. 

 

Znaci mi uvek , oni gore, m uvek siromasni  i proganjani, oni uvek bogati i progonitelji. 

 

 

Децембар 2003.године. 

 

-24 decembar 2003 godine- Ciganin violinista vrsni etnomuzikolog 
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Prepun autobus 47 kroz maglu i kosavu juri ka Rakovici, preko Banjice, ude starac violinista 

izgleda da je Rom, vidjao sam ga ranije, izvrsno svira izbor autenticnih izvornih srpskih 

narodnih pesama. Podize samouvereno ali vrlo blagonakono jednog decaka:‖ Ajde mali, ajde 

ustupi mesto starijem.‖  

 

Onda uze cemane , svima rece glasno:‖ Postovanje, svima, postovanje‖. Zastruga gudalom i 

zapeva:‖ Morem, morem plovi barka, morem morem plovi barka‖ , a onda iz sve snage 

dokrajci‖ A u barci Kralja Petrra Majka, a u barci Kralja Petra Majka‖. Onda nastade potpuri 

koji samo moze oduseviti svakog pravog Srbina,  koji mogu shvatiti narocito oni malo stariji 

Srbi, koji se secaju starih vremena:‖ Jecam zela Kosovka devojka‖, ‖Lepe li su nane 

Gruzanke devojke‖‖Tri livade, tri livade,  nigde lada nema‖.  

 

Stari violinista krete kroz zbijena tela u autobusu, drzeci iskrzani sesir u ruci. 

  

OPASNO UGROZENA PORODICA 

 

 
 

         Prema једној званичној универзитетској studiji ,od raspada  zemlje do danas , 

porodice su pretrpele neverovatne gubitke na razlicitim nivoima i u razlicitim oblastima. 

U svakoj trecoj porodici je zabelezen smrtni slucaj bliskog srodnika, svaka treca porodica ima 

clana koji je tesko bolestan, u 20% porodica je bilo povredjenih (prema podacima 

Republickog zavoda za zdravlje  svaki deseti krevet u bolnicama je zauzet od bolesnika  usled 

posledica traumatizama usled nesretnih slucajeva-sto je  brojka i fenomen koji zdravstveni 

radnici ne mogu da objasne kako treba ),znacajan postotak je ugrozen nasiljem na javnim 

mestima. Oko 45 % porodica je imalo smrtne ishode, teske bolesnike ili povredjivanja, sto je 
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enormna cifra tvrde zdravstveni strucnjaci.Preko 60 % porodica se nalazi u stanju krajnjeg 

emotivnog soka, preko 50 %  ima osecaj intenzivnog straha. 

Treba dodati da su vecina opljackani od banaka, putem inflacije, poreza, uskracivanjima 

penzija, plate i socijalnih davanja. Visokom postotku gradjana je provaljeno u stanove 

,izlozeni su nepravdama sudova, nasrtajima gangova, ucenama, i sve to bez adekvatne zastite 

policije i sudstva. 

       Porodice su uzdrmane tvrde autori studije, vrlo je visoka stopa razvoda, , produzenog 

celibata, udovistva, prisutne su svadje i obracuni dece sa roditeljima i medju supruznicima, 

porodice se raspadaju. 

          U inostranstvo je otislo  9% a sprema se vise od pola gradjana Srbije da napusti 

 zemlju.  

             Ko je za ovo kriv? Krivci su oni koji optuzuju postene patriote( а то су мафије), a 

time zele da ukriju svoja zla dela. 

 
NASTAVLJAJU SE MASOVNA KRSENJA LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI .  

 

Poznato je da je srpski narod ( ova politikoloska analiza , predocava ne samo tezak polozaj 

vecinskog stanovnistva ,nego i drugih manjinskih entiteta ) jedan od najstarijih i najbolesnijih 

naroda na svetu. Ako se ne preduzmu prave mere, Srbi (i Crnogorci) bi mogli biti za cetvrt 

veka etnicka manjina u Srbiji ( i Crnoj Gori.),a za pola veka nestati. Tragicna je i 

zaprepascujuca cinjenica , da mi sa pojedinih gledista i aspekata, danas imamo manje 

postovanja zakona nego li u 14 veku. U Zakoniku Cara Dusana je pisalo:"Da sudije sude po 

zakonu " ,tako je i bilo.A danas opstaje nepravicno sudstvo.. 

Poznato je da ako nema slobode, privreda stagnira, kultura propada, nauka se ne razvija 

dovoljno, opada zivotni standard, slabi ljudski duh. Nastaju beda, tenzije ,ratovi, bolestine, 

razvijaju se svakojake drustvene patologije.Svi znamo da se upavo to kod nas desilo, i jos 

uvek se na nesrecu desava.,razorni trend je podmukao i dalje je prisutan. 

Od 2000 godine ima znacajnih poboljanja, ali nedovoljnih. Nije problem u zvanicnoj vlasti 

koju sada sacinjavaju patriote, pravi eksperti. Ocekivanih rezultata nema, jer je se staro 

nedovoljno razvlasceno usancilo duboko i odoleva u losim navikama nepostovanja zakona, a 

nova demokratska vlast jos nije u stanju da ih spreci u tome..  

Nova vlast ostvaruje znacajne pomake..Ekonomija je zivnula, i sami gradjani, prikljucili smo 

se Savetu Evrope, ulazimo u Partnerstvo NATo za mir, ima pomaka sa Haskim sudom, 

dobijamo humanitarnu pomoc, ima konsolidacije na jugu Srbije, nas Pregovaracki tim o 

Kosovu je vrlo kompetentan, resor finansija vode eksperti, nema vise policijskih grubosti, 

pokrenute su brojne reforme, dolazi do depolitizacije vojske, IMIDz MUP-a je poboljsan, 

penzije i plate se isplacuju redovnije, ima pomaka u isplati devizne stednje, nema drasticnih 

gusenja medija., itd.. 

Ali nazalost ,uprkos svega ovoga, nastavljaju se ubistva, sudstvo je i dalje neefikasno, nisu 

garantovani licna bezbednost i imovinska sigurnost, cvetaju dekadencija i socijalna patologija 

na svim nivoima. Socijalni programi su neadekvatni jer nema sredstava za to, nastavljaju se 

nelegalne privatizacije. Takse i porezi su enormno narasli. Prava iz radnog odnosa su cesto 

krsena. Stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka, siromastvo je i dalje prisutno kao i 

ranije,vecina gradjana i dalje zivi u strahu , bukte tenzije medju regijama, jug Srbije, 

Sandzak,pa i Vojvodina, opstaju kao neuralgicne krizne tacke, Srbe progone na Kosovu., 

prisutne su zavade. 

Jednom recju nje doslo do diskontinuiteta, narod zakljucuje da je isto kao i ranije. Zbog cega 

je vrlo nezadovoljan i razocaran.  

Jos nije sazrela svest da su nepostovanja ljudskih prava nacionalni problem br. 1, da su ona u 

proslosti vodila slabljenju i iznurivanju nacije i drzave, i da se stanje u ovoj oblasti ne 
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popravlja na zadovoljavajuci nacin, sto uzrokuje dalja nazadovanja u razlicitim oblastima. 

Ljudska prava su jos uvek vrsta tabu teme, o tome se ne sme govoriti na pravi nacin.  

Ako se ne obezbedi postovanje ljudskih prava, nastavice se sunov rat, nestacemo kao drzava i 

nacija. 

Tomislav Krsmanovic 

 

 
 

СПЦ.-духовни спас и препород нације. Залаже се за толеранцију,  саживот  

са другим конфесијама и етничким групама. 

 

 
 
 

Srpska pravoslavna crkva igra sve znacajniju ulogu u drustvu. 

Uvodi se verska nastava, grade novi hramovi, sve je veci broj 

poslenika na Bozijoj njivi, verski nastupi na medijima su 

cesci, uticaj vere na zivot mladih narocito je sve znacajniji, 

jednom recju SPC postaje snazan stub nacionalnog perporoda. 

SPC se zalaze za dobre odnose sa drugim verskim 

zajednicama.Njegova Svetost Patrijarh S 

 

             

-- Tomislav Krsmanovic                                                                                                 

9.12.2003 godine 

Stanka Paunovica 70,11090-Beograd 

Tel-3511829; Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja Aleksandra Tomasevic 

Sef Izdavackog odeljenja SANU, Beograd 

 

 

Postovana gospodjo Tomasevic,  

 

Hvala na ljubaznom razgovoru u Vasoj kancelariji i izrazenoj podrski. Jos jednom izrazavam 

zahvalnost SANU sto nam je dala dozvolu da stampamo rad Lj.Pavlovica SOKOLSKA 

mailto:Pokret@eunet.yu
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NAHIJA koji je bio objavljen  u izdanju SKA 1930 godine u seriji Srpski etnografski zbornik 

,knj.XVVI.(Vas dopis od 13.3.2003 g, Br.215/1). Knjiga je u stampi i bice gotova do kraja 

ovoga meseca. i bice mi zadovoljstvo da vam dostavim primerak. 

 

Stampa ove knjige je naisla na simpatije u Podrinju jer vodi duhovnom preporodu i jacanju 

identiteta. Knjiga ce biti dostavljena kao donacija izmedju ostaloga i svim seoskim crkvama i 

skolama od Zvornika do Bajine Baste. 

 

Stamapnje ove  knjige o Sokolskoj nahiji je inspirisalo i druge postovaoce Ljube Pavlovica i 

javne pregaoce iz Zapadne Srbije koju  je istrazivao Ljuba Pavlovic, i nama su se obratili sa 

zeljom da nas podrze da objavimo i druge radove Ljube Pavlovica koji se odnose na susedne 

regije Sokolskoj nahiji i to: Kolubaru, Podgorinu, Valjevsku  Tamnavu i Uzicku Crnu Goru. 

 

Obradovao me je razgovor sa Vama u prostorijama SANU prosle nedelje kojom prilikom ste 

izrazil podrsku nasem radu i nadu da ce nam SANU izaci  i ovoga puta u susret. i dozvoliti 

nam da stampamo na slican nacin i navedena cetiri rada Ljube Pavlovica. Dakle, molim vas 

da nam dozvolite bez naknade da stampamo radove Ljube Pavlovica :Kolubara  i Podgorina  

(Naselja  ,4.1907), Antropogeografija Valjevske Tamnave(naselja, 8,1912),Uzicka Crna Gora 

(Naselja i Poreklo Stanovnistva,19, 1925). SANU u nama ima podrsku da u narod vise 

uvedemo njena izdanja sa ciljem da mladim narastajima i svima drugima iz ovih krajeva, 

preodicmo ko su i odakle su tamo dosli. Takodje zelimo da kroz obrazovanje i prosvecivanje 

stvaramo bolje razumevanje medju ljudima  iz toga dela Srbije sa drugim regijama bivse 

SFRJ i sadasnje SCG. Znate kolika besparica vlada, i koliko je tesko stampati knjige danas. 

Stampanje cemo platiti od skromnih doprinosa eventualnih sponzora i od nasih skromnih 

primanja. Doprinos SANU da nam da dozvolu  bez naknade ce za nas biti znacajna podrska 

koju cemo visoko ceniti. Jos jednom zelim da napomenem da je moj rodjeni brat dr.Velibor 

Krsmanovic, profesor univerziteta u Lionu Francuska ,redovni clan SANU. Kao referencu da 

navedem i profesora Kanazira.U nadi da cete nam blagovremeno odgovoriti potvrdno da bi 

sto pre mogli poceti radove na stampanju ovih vrlo znacajnih  dela Ljube Pavlovica. 

 

s,postovanjem 

Tomisav Krsmanovic. 

 

13 децембра Sadam Husein uhvaćen od Amerikanaca u Tikritu.Vrhovni sud Srbije doneo 

odluku da se Bogoljubu Kariću, predsedniku "BK grupe", vrati novac plaćen na ime poreza na 

ekstraprofit.22.децембра је пoĉelo suĊenje optuţenima za ubistvo Zorana ĐinĊića.Nova 

hrvatska vlada, premijer Ivo Sanader. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/13._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/13._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Bogoljub_Kari%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/22._12.
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ivo_Sanader
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Ivo Sanader, premijer RH 2003-09. 

 

U zemljotresu jaĉine 6,3 stepena Rihterove skale koji je pogodio iranski grad Bam, poginulo 

je oko 30.000 ljudi.28 децембра  у Srbiji odrţani vanredni parlamentarni 

izbori: SRS 82, DSS 53, DS 37, G17+ 34, koalicija SPO-Nova Srbija i SPS po 22 poslanika 

(ništa za manjinske stranke). 18 децембра преминуо Branko Horvat, hrvatski ekonomista i 

politiĉar (* 1928) 
  

 

 Ubijen Dragan Zdravkovic. 

 

Preme beogradskim medijima  u petak 5 decembra ove godine oko 7 casova uvece je u 

Beogradu u ulici Dzorda Vasingtona ubijen Dragan Zdravkovic , narkoman iz Beograda 

.Dragan Zdravkovic nam je zaplenio aprila 2000 godine arhivu i 2.000 knjiga vlasnistvo ISIL-

a i u vise navrata je vredjao i pretio Krsmanovicu. i verbalno obezvredjivao ISIL .Protiv njega 

( i drugih) je podnet sudski podnesak. i pravda ce biti zadovoljena. 

 

Mirceta Bozovic 

 

-Ko smo mi pod Kosmajem 

 
 

 
Jedna od mogucih definicija coveka je i ona po kojoj je on upitno bice –ono koje 
pitanja postavlja i sebi, i  drugima, i narodu kojem pripada, i citavom svetu. Coveka 
bez pitanja nema; odgovori dolaze(ako uopste dodju) posle.  
 
NIsam siguran da smo narod najstariji ,ali nesumnjivo star narod jesmo. No, nauka 
nam je mlada i po vremenu njenog znacenja i po duhu. Etnologiju je ,kao i mnogo 
sta drugo, kada je o srpskoj duhovnosti  i kulturi rec, zasnovao Vuk Stefanovic 
Karadzic .Bavio se njome, na prvi pogled, uzgredno, sputno, od samog svog 
pojavljivanja na nasoj duhovnoj sceni. Posthumno je, 1867 godine,stampana njegova 
kapitalna, nuzno nezavrsena ,otvorena, knjiga ZIVOT I OBICAJI NARODA SRPSKOGA. 
 
A onda su dosli drugi.Retko ko od znamenitih Srba nije prozborio koju o nama, nasim 
korenima, obicajima, osobenostima. Ucinio je to , po mnogo cemu nezaobilazno, i 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Ivo_Sanader
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zemljotres
http://sh.wikipedia.org/wiki/Rihterova_skala
http://sh.wikipedia.org/wiki/Bam
http://sh.wikipedia.org/wiki/28._12.
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Izbori_za_Skup%C5%A1tinu_Srbije_2003.&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Izbori_za_Skup%C5%A1tinu_Srbije_2003.&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Izbori_za_Skup%C5%A1tinu_Srbije_2003.&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srpska_radikalna_stranka
http://sh.wikipedia.org/wiki/DSS
http://sh.wikipedia.org/wiki/Demokratska_stranka
http://sh.wikipedia.org/wiki/G17%2B
http://sh.wikipedia.org/wiki/SPO
http://sh.wikipedia.org/wiki/Nova_Srbija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Socijalisti%C4%8Dka_partija_Srbije
http://sh.wikipedia.org/wiki/Branko_Horvat
http://sh.wikipedia.org/wiki/1928
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Borivoje Drobnjakovic.Evo prilike da se vratimo-vracajuci se svojim precima i sebi-
poznatoj etnoloskoj studiji KOSMAJ stampanoj davne 1930 godine. Pri njenom 
pisanju, Drobnjakovicu je, izmedju ostalih , pomagao zdusno covek siroke duse i 
velikog uma, Kosmajac, jedan od najpoznatijih, ako ne i najznamenitiji kojeg su ovi 
nasi prostori iznedrili, pravi korenac-Jovan Zujovic . 
 
 
Ni mi,Kosmajci, nismo tikve bez koerna.Nimalo slucajno ime nase planine-
sumadijskog Olimpa-moze se sagledati i kao slozenica sacinjena od dve znacenjima 
nabijene reci:kos ,nas odvodi ka nasoj rani neprebolnoj-Kosovu ravnom, a maj, 
asocira na radjanje , budjenje, preporod. 
 
Kosmaj je bio, i treba da ostane  , nasom rodovskom licnom kartom. Iscitivanje ove 
knjige nudi nam kao na dlanu odgovore na pitanja odakle smo-Milos Crnjanski i  
Jovan Cvijic( i ne samo oni),odredili su nas kao tragicni narod migracija, seoba-stigli 
u kosmajsku pitominu.Saznajemo mnogo i o nasim obicajima, slavama, ….ona je nas 
rodoslov.Plemenita duznost nam je bunariti nad svojim korenima , jer samo tako 
preci zive u nama. Samo tako korenima se eda bismo trajali i prkosili-ukorenjeni. 
 
Veliki engleski pesnik Tomas Sterns Eliot , u “Bernt Nortonu” , prvom kvartetu zbirke 
CETIRI KVARTETA , ima- cuvene stihove: 
 
Vreme sadasnje i vreme proslo  
Su oba mozda prisutna u vremenu buducem 
A vreme buduce sadrzano u vremenu proslom 
Jao onima kojima se proslost, sadasnjost, i buducnost, ne amalgamisu u alem kamen 
trajanja I tragovanja. 
 
Irski nobelovac Samjuel Beket belezi:”Covek sa dobrom memorijom ne seca se 
nicega zbog toga sto nista ne zaboravlja “.Parafrazirajmo tu recenicu ovako:”Narod 
sa dobrom memorijom ne seca se nicega zbog toga sto nista ne zaboravlja”.Tek ako 
se to zbude , mi kojima je Kosmaj citav kosmos, gledajuci u ponor svoje 
proslosti,ugledacemo zvezdano nebo svoje buducnosti. 
 
mr Dusan Stojkovic 
 

 

- Децембар 2003.године. Билтен ИСИЛ-а за 2003.годину. 
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2004 

 

-9 јануар 2004.године. Велизар Димитрић ( томови 1-4). 

 

Велизар Димитрић( 1923), велики борац за људска права  и правдољубац, је одавно у 

пензији.  Од како сам га упознао на  Економском факултету у Бограду 1955.године, он 

је за мене постао Давид Штрбац,  јунак чувеног романа Петра Кочића `` Јазавац пред 

судом. 

 

Има стан у Београду, мада највише времена проводи у родном селу Зелиње, између 

Зворника и Братунца, у Источној Босни. 

 

Читалац тома 1 је могао сазнати, како је Велизар био као партизан ухапшен и 

приморан, да само у кошуљи, буде по мразу спроведен од Зворника до Сребренице ( 

око 50 километара). Од тада, због насталог обољења гласних жица, говори врло 

промукло. А када сам уписао студије на Економском факултету у Београду 

1955.године,  Велизар је био Началник за студентска питања ( том 2). Био сам зачуђен 

када сам тада од њега чуо врло оштре критике званичних политичара, за које је тврдио 

да су подлегли изазовима корупције и брзог богаћења.  

 

Због чега је био најурен са Економског факултета у Београду, и добио радно место 

опскурног референта у Представништву Вискозе из Лознице  у Београду ( том 3). 

 

Свих ових година смо се сретали на улицама Београда, виђао бих његову издужену 

фигуру, укочену гримасу пренераженог побуњеника, из даљине би ме запазио 

гледајући ме  пријатељски, спреман да оспе по осионим властодршцима..  

 

Увек сам знао да ће ми се жалити. Он је паметан и образован, искусан, знам добро да је 

многим Босанцима усађен врло снажан смисао за непопустљивост у одбрани истине и 

правичности. Као комуниста се борио за своје идеале, који су били изневерени.  Дубоко 

је  разочаран оним што се данас дешава у земљи. Врло тешко подноси оно што се 

догодило и догађа у данашњој Босни, која више није у Југославији. 

 

Тврди да у његовом селу у Босни, сада постоје стране испоставе, спомиње некаквог  

црнца. 

 

 `` Зар смо се за ово борили``, у знак поздрава ми упути ове речи, када се заврши наш 

разговор. 

 

-Авантуре Џонатана Галибла-публикована на 7 балканских језика. 

 

Овај податак је стављен на сајт  књиге  -http://www.jonathangullible.com/newsletters , где 

је истакнуто да је то моја заслуга. Зиста сам задовољан због тога. Ако нешто радим, 

желим да то буде успешно. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2004
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У Љубовији 2006. у Станици полиције. С` лева на десно: Виргис Даукас, професор 

универзитета из Литваније, аутор и Леон Нортон, економиста из Шведске. 

-Зима 2004.године. Успони на Авалу и зими. 

Идемо најмање два пута недељно на Авалу. Без обира да ли пада  снег, или дува 

кошава.  

Спремамо се да одемо на Златибор и да тамо останемо петнаестак дана. 

Ишли смо у бисокоп, гледали смо домаћи филм Сан зимске ноћи. 
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.  

o Споменик  Незнаном јунаку на Авали.  
o  
o  

  

- 

-2004. година. Pismо Danila Krstajica-Danilo Krstajic, 2004 godine1NJEGOVOJ 

EKSELENCIJI GOSPODINU VLADIMIRU PUTINU PRETSEDNIKU RUSIJE 

 

 
 

 Moskva, Rusija 

 

 Vasa Ekselencijo, 

 

 Dozvolite da Vam kao borac za nacionalna i ljudska prava izrazim postovanje za  Vase 

napore za demokratizaciju.i preporod Rusije. Vas nedavni istorijski govor u Drzavnoj dumi 

Rusije nas je ovde ushitio i odusevio, rekli ste pravu svar, na pravom mestu, i takoreci u 

poslednjem momentu- najvecu, i najbogatiju 

 zemlju na svetu, koja uprkos svega zivi takoreci u bedi, treba ispuniti decom. 

 

Ukoliko Rusija u tome uspe bice pobednik. Ako ne uspe, njeno stanovnistvo ce 

se osipati, i Rusija ce uporedo slabiti, nestajati., svesce se na evropski 

patrljak oko Moskve. 

 

 Vas istorijski govor nas je inspiisao utoliko vise sto isti, jos gori problemi 

more nasu drzavi i naciju, Srbi takoreci nestaju. 

 

Vas dolazak na celo namucene Rusije, iznurenog ruskog naroda ,u dubokoj krizi 

identiteta posle decenija boljsevicke dusegupke, oznacavaju Vasa mudrost 
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sinteze i mera .Molimo Vas cuvajte se gresaka SSSR-a, jer pojedine stvari mogu 

opasno zavarati.Venezuela, Chavez, jacanje levicarskih pokreta na svetu, 

ekonomska konjunktura Rusije usled posla sa gasom, ce biti, ubedjeni smo 

ispravno procenjeni. Rusija treba da jaca, kroz demokratizaciju, ubedjeni smo 

da cete Vi to sprovesti mudro. Jer gde nema slobode nema hleba. Ako bi u 

Rusiji opet ojacala birokratska tendencija pod izgovorom "borba protiv 

neprijatelja Rusije",ustvari bi to bio proces ponavljanja gresaka SSSR-a, jer 

bi ekonomskom snagom koju daje gas, mogle biti kamuflirane ponovne greske, 

uzeli bi potajno snagu razorni trendovi bezakonja i privilegija, kriminala, 

mafijastva. A onda bi kroz izvestan broj godina nastao novi slom drzave., neki 

novi Cernobil. Onda bi se Rusija skrhala kao kula od karata kao sto je to bilo 

sa SSSR-om. I ode Sibir. 

 

 
 

Nizak natalitet u Rusij nije proizveden ni kao kod Srba, pretezno siromastvom. 

Kinezi su bili jos siromasniji, Albanci, Indusi, kod nas su se uvek posle 

ratova radjala deca, sada ne.Srbima i Rusima je oslabljena vitalnost, 

starenje, bolestine, kriza identiteta, preterani hedonizam, pornografija u 

medijima, stil zivota, kriza morala.,razbijanje porodica. A sve je to proizveo 

prethodni boljsevicki sistem. Drustvena nauka u Rusiji treba da ojaca, ne samo 

egzaktne nauke, treba prestati sa "lakirovkom", ruski naucnici treba da 

izanaliziraju greske SSSR-a da se ne ponove. 

 

Davanje novca za radjanja deteta je velika stvar, ali nije presudna, ne moze 

se poverovati da ce dati znacajne rezultate..Ruski naucnici treba da shvate da 

je pitanje nataliteta nacionalni drzavni problem Rusije broj 1, da ako se to 

resi, Rusija ce biti spasena, bice svetska supersila, ako se na tom planu 

padne, Rusija ce nestajati ubrzano. 

 

Rusija na tome polju moze da ostvari najvecu pobedu, ili najvec poraz. 

 

Sudbina borbe za radjanje dece u Rusiji se resava na duhovnom planu. Veliki 

ruski narod je toliko puta u istoriji pokazao da je neunistiv, setimo se samo 

II Svetskog rata, Lenjingada, Staljingrada, kada su mislili da je ruski narod 

klonuo, on je kao feniks se uspravljao iz pepela. Ruski narod je sada savijene 

kicme decenijama bezboznicke boljsevicke tiranije. Uspravite ga, mobilisite 

sve snage instinkta mnozenja, neka bude jaci nego u bitkama protiv Hitlera i 

drugih stranih osvajaca, treba saopstiti da se vodi sudbinska bitka. Neka 

svaki gradjanin povede bitku zivota u svojoj porodici, sto vise dece. 
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Ukoliko to Rusija ne uradi, njene prazne teritorije ce napuniti susedi koji su 

prenaseljeni.Otece joj njena neizmerna prirodna bogatstva. Rusija je neizmerno 

bogata, ekonomija treba da dobije primat, da se aktiviraju njeni prirodni 

resursi , kadrovski, obrazovanje. Sve je u ljudima, a Rusi su vrlo nadareni 

ljudi. 

 

Srbi i Rusi su dva bratska naroda.Postujemo sve narode, rase, vere, ali 

isticemo da i mi kao drugi narodi i drzave, imamo pravo da volimo svoj narod, 

da jacamo svoje drzave. Nase teritorije zele da otmu drugi, a kada se mi 

branimo, onda nas proglasavaju za soviniste, hegemoniste. 

 

Rusija i Srbija Crna Gora su udaljene. Ali treba da nadju najbolje 

prijateljske odnose zasnovane na mogucim cinjenicama., ne na romanticnim 

snovima. 

 Zelimo Vam sve najbolje u Vasoj odlucnoj i mudroj borbi za preporod Rusije, da zauzme 

mesto u svetu koje joj pripada. 

 

Sa izuzetnim postovanjem.  

 

 

-Јануар 2004.године.  2004. година. Умрла Јела Пуцаревић ( томови 1-4), супруга 

Раденка Пуцаревића из Узовнице.                                  

 

Нема више драге и мудре сроднице, поживела је 78 година. Када год бих пролазио 

поред њихове куће у Узовници, сазидане украј асфалтног пута, она би ме спазила из 

даљине, прилазила би сва озарена гвозденој огради куће, и са мном радосна  

поразговарала. Десила им се пре више година трагедија, син студент у Суботици, је 

умро на операцији, мислим од слепог црева.( том 3). 

 

Син Јово је професор у оближњем Братунцу, у Босни. 
o - 

 

-2004.година. Публикована књига- Соколска нахија. 

 
То је био врло радостан догађај за људе из завичаја. Окупили смо се у кафани Стамбол 

капија. Повећа сала је била препуна радосних земљака. Сви су они задовољни да дођу у 

посед једне овакве значајне књиге, у којој је записано за сваку породицу од Бајине 

Баште, па све до Малог Зворника, одакле, када,  и у којим околностима је дошла у наше 

крајеве.. 

 

Људи из Западне Србије чувају снажан осећај националне и верске припадности, својих 

корена и свога порекла.  

 

Сретан сам да је ова књига ојачала завичајни дух ових горштака ваљаних и отреситих 

људи. 

 

 

-Јануар 2004.године.  
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4 јануара је свемирска летилица НАСЕ слетела на површину Марса 

 

Истога дана француски путнички авион  компаније Flash Airlines се руши у Црвено 

море, гине свих 148 путника и чланова посаде. 

 

Хрватски премијер Иво Санадер је честитао Србима Божић речима: `` Христос се 

роди``. Диван гест. Он је био амбасадор СФРЈ, изгледа да још у себи гаји Братсгво и 

јединство. Не бих закључивао да би оваква његова  порука помирења могла имати шире 

подршке у Хрватској. 

 

Мијаило Мијаиловић је признао да је крив за убиство Ане Линд, министарке 

иностраних послова Шведске. О чему се овде ради?  

  
 

-2004. Анализа др. Мише Ђурића, председника Синдиката пензионера 

Независност. 

 

Миша долази редовно на наше састанке. Његова визија неприлика пензионера је 

дијаметрално другачија од оне  Јована Кркобабића., председниа ПИО Фонда. Она је 

блиска катаклизми. 

 

-5 јануар 2004.године., Радим на репринту књиге Космај, ко смо м Космајци, 

аутора Боривоја Дробњаковића.  

 

-Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70,11090-Beograd           5  .1-2004 godine3 

tel-3511829;Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodja Saric 

Narodna biblioteka Sopot 

 

Hvala na ljubaznom malopredjasnjom telefonskom razgovoru.  

 

Radi se o knjizi KOSMAJ–Ko smo mi Kosmajci, nas rodoslov –u kojoj se za svaku porodicu 

iz kosmajskog kraja nalaze detaljni podaci o poreklu i rodoslovu. Ova knjiga je  ustvari 

reprint izdanja koje je objavila Srpska kraljevska  akademija 1930 godine (Naselja i poreklo 

stanovnistva, knjiga 26).Ovu etnolosku studiju je uradio dr.Borivoje Drobnjakovic(1890-

1961) , etnolog-clan Srpske kraljevske akademije  koji je u toku leta, i jeseni 1925,1926 i 

1927 godine obilazio sva kosmajska sela radi etnografskih i antropogeografskih ispitivanja. 

On je tom prilikom kroz razgovore sa stanovnicima ove regije, ili  iznalazeci  podatke u 

opstinama, crkvama, i   na drugim mestima, prikupio vrlo opseznu i dragocenu gradju o 

svakom selu u kosmjaskom kraju, i o svakoj porodici.  

 

Izuzetan znacaj ove etnoloske monografije se sastoji upravo u tome sto se prakticno za svaku 

porodicu  iz ovog dela Srbije moze saznati odakle je i kada dosla u kosmajski kraj, sto daje 

podatke o korenima i rodoslovu i mnoge vrlo zanimljive i nepoznate detalje o proslosti ovoga 

kraja i njegovih stanovnika. 

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Let_Flash_Airlines_604&action=edit&redlink=1
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Ova znacajna knjiga je sada u pripremi i  bice ostampana pocetkom februara ove godine,  

predgovore i recenzije  su napisali priznati naucnici i pisci iz  naseg kosmajskog kraja (pored 

dr.Dobrivoja Drobnjakovica; Bosko Trifunovic, pisac iz Mladenovca; Nikola Janic, filmski 

reziser  pisac  iz Sopota- zivi  u Svedskoj; mr. Dusan Stojkovic, pisac iz Mladenovca; Milutin 

Stankovic iz Kusadka; Ratomir Zviski Pantic-ilustracije,izdavac- Slava Vojinovic-Izdavacko 

preduzece Geo, D.o.o Mladenovac ). 

 

Zivimo u slozenim i delikatnim vremenima, u krizi identiteta, ova knjiga daje podatke o  

nasim korenima, da znamo ko smo, da budemo jaci. 

 

U prilogu podaci o knjizi 

 

Sa srdacnim pozdravima i  najboljim zeljama 

Tomislav Krsmanovic 

 

 
Манастир на Космају. 

 

 

-Фебруар 2004.године. 

 

 У САД основана Facebook. 

 

Драган Маршићанин из ДСС је изабран за председнка Скупштине Србије. Отворен је 

Институт `` Сервантес`` у Београду, уствари то је Шпански  културни центар. 

Обрадовао сам се када сам сазнао да је за директора наименован господин Хуан 

Еларијага, са којима сам сарађивао као брац за људска права, док је он био представник 

у Београду шпанског листа `` Ел паис``. 

 

Бомбаш самоубица детонира експлозив у Московском метроу, којом приликом убија 41 

особу. 

 

Пред Специјалним судом у Београду је почело суђење оптуженима за убиство Ивана 

Стамболића и покушај атентата на Вука Драшковића у Будви. 

 

Скупштина изабрала Радована Јелашића за Гувернера НБС 

 

26 фебруара је авион у којем се налазила македонска делегација, на челу са 

председникм Борисом Трајковским, ударила у брдо Хргуд код Стоца. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Facebook
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 Борис Трајковски ( 1956-2004). 

 

-15 март-1 април 2004.године. Боравак на Златибору. 

У некадашње сликовито планинско место Партизанске воде (у Краљевини Југославији 

се називало Краљеве воде, томови 1-4), коме су од недавно преиначили име у Златибор, 

смо допутовали аутобусом из Београда, око 14 часова.  Сместили смо се у модерној 

вишеспратници скоро сазиданој, у одмаралишту  велике београдске фирме, постављеној 

на надморској висини од око 950 метара. Наш мали апартман се налази на повишем 

спрату,  у просторијама је топло и удобно, имамо све што нам треба.  

Питали смо се, зашто је зграда скоро празна, нигде никога, само понекад би чули у 

далеком ходнику разговор понеког непознатог ретког госта који су вукли за руке 

раздрагану дечицу.  

Одмаралиште је било аветињски празно, кроз празне таванске одаје је тужно одзвањао 

фијук планинског ветра. Сада није сезона, овде зими има туриста  у већем броју ,тек када 

су зимски ђачки распусти. 

За Златибор кажу да је `` Београд који се преселио на планину``. Хоће да кажу, да је ова 

планина се сувише урбанизовала, да је изгубила своју драж нетакнуте планинске 

природе. 

Ово је само донекле тачно, и могло би се односити на  густо збијено насеље, које је 

заиста набијено викендицама и вилама, има и подоста хотела, љупких приватних 

туристичких малих пансиона. Али ван насеља је све као и раније, у време када сам овде 

долазио као студент ( томови 2 и 3), нетакнута планина, бескрајни висови, борове шуме 

и ливаде . 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:BorisTrajkovski1.jpg
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Пространа тераса нашег пребивалишта гледа свом ширином на  један од највиших 

врхова Златибора, Чиготу ( 1.500 метара надморске висине), који се снегом пресијавао 

на сунцу као  васионски брод. 

 

 

Ми смо планнари, брзо прелазимо у акцију. Остависмо ствари, и одмах кретосмо право 

на оближње врхове. Милица не познаје Златибор, успут у  аутобусу сам је у детаље 

упознавао са овом љупком планином, где сам неколико  пута боравио и зими и лети ( 

томови 1-4). 

 Милица је нестрпљива, она има јак осећај авантуре, истраживања непознатог и 

неочекиваног, здравог додира са природом, обожава да дуго хода кроз мећаву у снежној 

тајанственој планини, она хоће да пешачи, да се вере по врховима, и да када се вратимо 

у наше пребивалиште, буде здраво уморна, препланула од високогорског сунца. И да 

заспи као опијена, да би се ујутру пробудила чила и певушила химну радости новом 

дану. Запазио сам мод ње , када је расположена и кад се бриге расплину, да би у себи 

певушила. 

Знајући ово одмах пређох на програме, да не губимо време, треба сваки минут да нам 

буде испуњен виталннм садржајима: `` Идемо на фарму, није далеко одавде,  тамо имају 

право златиборско кисело млеко и погачу са кајмаком``, позвах је. А ми смо гладни.``. 

Застадох,  приближих јој се: `` А после фарме ћемо кренути ка врху Чигота, па докле 

стигнемо данас. А од сутра сваки дан ће бигти нов и незабораван``. 

Ништа није казала, али је сијала задовољством и нестрпљењем да што пре кренемо, да 
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остатак овога дана буде испуњен. 

Кретосмо косом поред самог Студентског одмаралишта( томови 2-3), право ка Фарми . 

Свежи планински ваздух опија, сјакте јој у очима отсјаји јарког висинског сунца на 

снегу, она заборави на болест.  

Уђосмо у ресторан Фарме. Тако интиман осећај блискости, дивља планина, около 

беспуће, зима, а овде заклон, рустикалан намештај, весело букти ватра у фуруни. Али 

нама није хладно.  

Љубазна жена у улози конобарице, је сва насмејана. Планинка, овде је свет увек бодар и 

насмејан, она је очиогледно мештанка, закључујем по распеваном ијекавском говору, 

природној отреситости која краси овдашње планинце, изнад свега по њиховом 

оптимизму  чувене мудре Ере. Живахна и весела, сва кипти од здравља и духовне 

отреситости, нам понуди њихове специјалитете.  

Милица заборави на болест, сада не држи више дијету, све јој прија, нема страха од 

масног кајмака, или од киселог млека, од дугог пешачења, од планинског  сунца. Само 

што не каже: кад је бал нек је бал``. 

После посете ресторану Фарме, до врата нас испрати насмејана и отресита продавачица, 

кренусмо ка врху Чиготе. 

``Ова мештанка је пуна животне радости`` се окретох Милици.  

`` А ова њена радост је заразна``, она се насмеја гласно.  

Тачно, помислих у себи, али запажам да ипак то нису више оне крајње искрене и 

простосрдачне жене из планинских села Западне Србије каквих се ја сећам из 1950-их и 

1960-их година, ове су другачије,  префињеније, као да су из Београда или Новог Сада. 

Овде стално има  туриста из великих градова, па се изоштриле. Или су се школовале и 

биле запослене у Београду, Ужицу., ... 

`` А сада идемо ка Чиготи, касно је да се попнемо на сам врх, али ћемо  кренути до самог 

подножја``,ухватих је за руку док смо газили по  ствртднутој скрами плитког снега. 

Први дан смо напорно пешачили око 3 часа. 

Следећи дани су били испуњени много напорнијим маршрутама: врх Чигота, оближње 

мало ниже коте. Устајала би око 9 часова, доручак, и већ у пола десет би полазили у 

нову планинарску авантуру. Враћали би се по сумраку око 17 часова.  
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И тако сваки дан. 

За храну је се лако снаћи. Све је исто као и у Београду, локална пијаца, на сваком кораку 

продавнице, мали ресторани. Златибор је познат по пршути, сувом месу, сиру и кајмаку, 

и киселом млеку. Имамо малу кихињу, шпорет, посуђе, све што треба.  

Имали смо и понеку неприлику. Једног облачног дана смо форсирали врх Чиготу са 

источне стране, успон је врло стрм, има понегде дубоког отврднутог снега све до 

препона, једва смо корачали кроз нападане сметове. Понекад би упадали кроз тврду 

снежну скраму скоро до појаса, Милица се једва извлачи, хукће, захвата рукама отврдли 

снег. `` Ушао ми снег у чизме``, скоро да зацвили. `` Остаће ми чизме у снегу``, већ 

скоро да је хватала блага паника. Некако и то прође.  

Када смо били при самом врху успона, на неколико метара од краја напорне маршруте, 

наиђосмо на високо нагомилан снег. Одмах процених да је та велика гомила снега 

склона, да се при мало снажнијем додиру покрене, и заколута низбрдо у малу лавину. То 

би нас могло затрпати? А ми смо овде сами, далеко од насеобине коју назиремо како се 

губи у даљини у треперавом плаветнилу чаробне планине? .Заобиђосмо опрезно 

рискантно место, само што крочисмо у страну, снег поче да се осипа, као песак, покрену 

се полако, а онда се поче све брже да креће наниже, и сјури ледењаке хучно низ стрмину 

. На срећу ми смо се били благовремено извукли подаље. 

Једна брига не долази сама. Ми смо хтели да се испнемо на највиши брежуљак Чиготе, 

знамо из ранијих успона да таквих брежаљака има неколико, таман помислимо- ево нас 

најзад победнички на врху, пред нама би се указала нова бела стрмина, још има да се 

пење узбрдо. Наставимо, испесмо се на још један мали врх. Опет још један брежуљак се 

пропео пред нама. Некако стигосмо на врх.   

Као што је то у животу, свугде изазови, препреке. Да би се дошло до циља, до победе, 

треба уложити много труда и доживети свакојака изненађења. 

При самом врху нас спопаде  јаростан  ветар, витла, обара нас на тло. Раздувао је снежне  

сметове, црни се браонкаста ветровима испошћЕна  земља,сасушене горске траве се 

увијају  око нас до појаса, не газимо више по снегу, него по слеђеној скамењеној земљи. 

Ако би нас снажни ветар оборио на тврду залеђену земљу, ми би се хватали за  чврсте 

стабљике великих трава, да нас не одува у понор, уздизали би се, сачекала би нас олуја 

ударајући  у лице, не може да се дође до ваздуха, па би опет посртали, да би смо некако 

стигли победнички на врх. 
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Као да смо се попели на Хималаје. 

Сунце је залазило, овде брзо пада тама. Наиђе зло, однекле ветар навуче у таласима 

маглу, у почетку провидну, али све гушћу, на крају се нађосмо у скоро непровидном 

беличастом ваздушастом тесту. Ништа нисмо видели пред собом. А вече се 

приближавало. Далеко смо до насеља? Шта сад?  

Ово је врло озбиљно. Насеље је далеко, Златибор је дивља планина. Има вукова.  

Латих се мобилног, имам телефоне Горске помоћи. Али да мало сачекамо.? Кретосмо 

натраг, мислимо тако. Ишли смо корак пчо корак опрезно једно петнаестак минута. 

Скоро да почиње да нас хвата паника.  

Наједном магла нестаде као да је неком магијом однета. Згледасмо се, где смо? 

Установисмо да нисмо пошли према насељу, него негде у супротном правцу, право у 

снежно бело беспуће.  

Видимо у даљини у сумрачној измаглици као разгледницу насеље Златибор, понегде 

трепти сијалица. Кретосмо што брже можемо, и тако се заврши ова наша мала авантура. 

Када смо стизали насељу, већ је се црнила права ноћ, таму су растеривале бројне 

сијалице окачене на бандерама што се пентрају стрминама као колона ноћних скијаша 

утвара. 

Златибор је надалеко познат по својој лековитости за болести штитасте жљезде. Насред 

насеља се уздиже модерна грађевина специјалистичке болнице за лечење штитасте 

жљезде. Имају леп базен, није олимпијски, али ннје ни мали, може лепо да се плива. 

Вода је топла, цена приступачна. Преко дана верање по планинама сатима, а увече 

пливање. Некада би пливали и преко дана.  

Када је ведро, планинско сунце би упекло. Милица би се зауставила у некој заветрини, 

отвореној сунчаннм зрацима, уклањали би одећу са себе, као да смо на плажи. Прид 

ружио бих јој се и ја. Она је у лицу изгорела од планинског сунца и хладног ветра, као да 

је била на мору. Она то исто и мени каже. Али нама је циљ да препланемо и у телу. И то 

иде полако. 

У соби имамо модеран телевизор. Увече би слушали вести, али само у раним вечерњим 

сатима, јер је требало раније отићи у кревет, да би се испавали, и били орни за још један 

сутрашњи напоран истински планинарски дан. Нема врха на који се нисмо попели. 

Сазнали смо да је Војислав Коштуница изабран за премијера Србије. 3 марта се десио 
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катастрофалан пожар у манастиру Хиландару на Светој Гори. `` Неко га је запалио``, 

Милица је убеђена у такву могућност. `` Срби су у немилости, сада сви перу своје 

комплексе  и бацају се каменицама на њих``, она је истински резигнирана. 

Када смо на ТВ екрану видели слику брадатог Предрага Марковића, да је изабран за 

председника  Парламента, она се слатко иасмејала. Још се више орасположила, када сам 

јој испричао шта је Предрагу Марковићу написао у писму наш активста из Источне 

Србије, поменути Миле Димитријевић ( том 4), он му је искрено и од срца честитао, и на 

крају га посаветовао:`` Ваша брада је врло добра, могла би да буде и дужа``.  

Она се искрено обрадовала када смо чули да је Владимир Путин поново изабран за 

Председника Русије. Тај човек заиста има неки необјашњив магнетизам у себи, који 

директно улази у подсвест вљуди, не само Руса, него широм планете. 

16 марта су косовски албански медији јавили да су се тројица албанских дечака удавила 

у Ибру бежећи од Срба. Што је био повод за масовне демонстарције и истински погром 

над косовским Србима. `` То је све намештено``, упорна је Милица. 

17. марта су на Косову и Метохији избиле демонстрације Албанаца које су се 

претвориле у погром над Србима. У том погрому, који је трајао три дана, погинуло је 

више особа, а уништено је на десетине цркава и манастира. 

Било је неких реакција у Србији поводом масакра Срба, који је ззпочет на Косову 17 

марта, демолирана је Бајракли џамија у Београду, спаљена нишка Хадровића џамија, 

поједине школе су прекинуле наставу, али су се напади на Србе на Косову наставили.  

Пошто сам успешно публиковао две етнолошке књиге о пореклу становништва, и то 

Соколска  нахија о становништву долине Дрине од Бајине Баште све до Малог Зворника;  

и Космај, Ко смо ми Космајци,  преда мном су се отворили нови хоризонти и могући 

издавачки пројекти. Донео сам овде књигу Златибор, порекло становништва, издату пре 

Другог светског рата.  Остварио сам контакте са Библиотеком на Палисаду, са 

опшинским органима. Чини ми се да ће и са том књигом кренути, као са ове две 

претходне? 

Милица је врло издржљива и витална, са мном пешачи по цео дан по снежним врховима, 

све једе. А до пре неколико месеци је била сва очајна и у депресији због лошег стања 

здравља. А то је трајала пре тога неколико година тако.  

Сада  наједном оздравила. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/16._3.
http://sh.wikipedia.org/wiki/16._3.
http://sh.wikipedia.org/wiki/16._3.
http://sh.wikipedia.org/wiki/16._3.
http://sh.wikipedia.org/wiki/16._3.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B8_2004&action=edit&redlink=1
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Кажем јој то. Она ћути, па онда проговори:`` Па, није ми било лошије раније``. 

Заборавила је какво јој је било здравље у моменту када смо почели да се дружимо. 

Човек је несавршен. 

Приближио нам се дан нашег поласка са ове прелепе планине. А како би било лепо још 

остати овде?  

А овако сам био растужен због растанка са овом планином,  и још много више него ли 

сада, далеке 1960. године, када сам овде боравио у Студентском одмаралишту `` Ратко 

Митровић``. Пролетело је те далеке 1960.године, петнаестак дана неосетно, као да је 

било неколико дана. По цео дан смо се скијали, пењали по снежним падинама, увече се 

дружили у ресторану. Мој добар пријатељ, инче директор Одмаралишта, плавокоси и 

мужевни Милосав Јездовић ( томови 2 и 3), он је Златиборац из села Шљивовица на 

превоју Злтибора и Таре, на мој захтев да ми дозволи да останем још неколико дана ми 

рече:`` Неколико дана може, али чим дође нова група судената из Београда, мораш им 

уступити лежај``.Тих неколико дана је пролетело као трен, Јездо ми је саопштио да 

сутра морам да напустим одмаралиште, да одмах идем за Београд. Стајао сам тада 

замишљен и тужан изнад залеђеног језера прекривеног дебелим белим снежним 

прекривачем, на скијама су пролазили весели младићи и девојке, једна се закикота и 

простре по снегу, из неба су падале густе велике беле снежне пахуљице, сјактале су као 

мале звездице које долазе однекле из Божијих бескрајних висина. А тек колико је 

забавно увече.?   

А ја морам да идем из овога зимског раја у димљиви и хладни Београд, где кошава мрси 

косу?  Нећу да идем, завући ћу се у неку празну кућу?  Али схватам да ипак нема другог 

избора, морам што пре да напустим овај рајски кутак обучен у бескрајно бело.  

Као да су ми тада неки насмејани значајни људи из Београда, нису ми никако  личили на 

наше људе, весело, али заповеднички заповедили: Одмах да се вратиш за Београд, 

потребан си нам?  

Да испричам како се и то завршило. Било је нас неколико.који нисмо хтели да се 

вратимо за Београда. Ту последњу ноћ смо преспавали у напуштеној кући у брду изнад 

језера, ту су спавали неки сезонски радници, солидна зграда, али оставили иза себе 

полупане прозоре, оштећен инвентар, промаја лупа вратима и прозорима. Нисмо  имали 

други избор, да проведемо ноћ напољу би се у правом смислу речи смрзли, температура 

прелази увелико 20 степени целзијуса испод  нуле. Врата су била откључана, затекосмо  
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неколико кревета, на столу се бели флаша воде замрзнуте од дна до запушача, легох у 

кревет у зимском капуту и ципелама, набацах на себе ћебад. Није било хладно, спавао 

сам чврсто.   

Напустили смо Златибор 1 априла. Милица се враћа директним аутобусом за Београд, а  

ја  ћу у  оближњем повећем граду Ужице сићи  и  сести на  аутобус Ужице -Љубовија ( 

8о км).  

 

Одморио сам се, осећам да ми се енергија вратила, а када дође енергија онда бујају 

свакојаки пројекти, стварност заизгледа другачија. Са енергијом је као са новцем, када 

се нема новца, нема пројеката како да се потроши, али када се новчанице зазелене у 

новчанику, или стигне повећа сума на банковни рачун, неме чега се неће пожелети. Тако 

је и са енергијом, када је неко уморан, нема идеја, завлада безвољност. Али када надође 

енергија, пројекти се роје, праве се свакојаки планови, постављају неки нови циљеви.  

Све постаје могуће. 

Све је у енергији. 

Идем у завичајну Љубовију са јасним циљем: желим да промовишем моје књиге, али се 

јавила још једна нова идеја, о којој одавно размишљам. Сада одморан и расположен 

одлазим у Љубовију, да општинарима и свима онима којима је стало до развој туризма у 

овом делу Србије, изнесем моја виђења, и да им предложим шта да радимо.  

Енергија је неизмерно унутрашње богатство, а када се здружи са знањем и мотивом, и 

најминималнијим неопходним ресурсима, може произвести добробит појединца  и 

заједнице.. 

Прошао сам света, бавио се професионално  туризмом, дошао сам до сазнања да је река 
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Дрина по много чему врло необична,  и једна од најлепших река старог континента.  

А нимало валоризована у туристичком смислу.  

Она вапи за туристима, бистра је и зелена, брза и валовита, идеална да се низ њу 

спуштају у кајацима и чамцима, за рафтинг ( сплаварење), лети купање, пецање.  

Још 1980- године сам се обратио стручњацима Општине Љубовија са пројектом ``Развој 

сеоског туризма у општини Љубовија``, никад нисам добио одговор.  А ја то нисам 

заборавио. Када нешто зацртам, трудим се да то и урадим. 

СРАМОТА ЈЕ ХИТНУТИ, СЕ НЕ ДОБАЦИТИ СЕ! 

Сеоски туризам је такође велики потенцијал. 

Дринске планине су истински драгуљи. 

Али је највећи туристички рецептивни фактор Дрина! Лепотица!                                                  

А лети такорећи нигде никога.  

 У Љубовији има повећи мотел на обали Дрине. У њему отседну намерници, који 

када би туда пролазили  колима,  би пожелили да преноће. Долазиле би понеке 

екипе спортиста да тренирају.  

 Једном годишње је одржавана такозвана Дринска регата, дугачка колона гумених 

чамаца , и свакојаих других пловних возила, би кренула од Рогачице до Љубовије 

( око 40 километара)  почетком јула. То би био незабораван доживљај на овој 

дивној реци. Превоз је био бесплатан, јер су сви доносили своје чамце.Али је то 

сплаварење било само једном годишње, и у потпуно занемарљивој мери.Хтео бих 

да то саопштим општинарима и  да им предложим конкретне акције.                                                       

           

  -2 април 2004.године. Сусрет са стручњацима Општине Љубовија..                                                                                          

Тачно у 9 часова сам био у канцеларији Опптине Љубовија. Тамо су ме чекали: 

Рада Тријић, Началник Опптине,  Зоран Војиновић  организатор Дринске регате,  

Драган Павловић, звани Поп, правник Општине, пасионирани планинар, 

Драгољуб Петровић, звани Чале, задужен за туризам. 
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-  

Када сам ушао у заказано време, сви су седели  за великим сјајним застакљеним 

столом, упрли у мене радознале погледе. Они изгледа мисле да сам ја  у понечему 

занесењак, докони ентузијаста, стерилни ерудита, до њих су допирале свакојаке вести 

о моме политичком ангажману, о моме приватном животу.  

Познајем овај народ, они су оштроумни, ипак су склони да закључују  на основу 

чињеница. Не ве рујем да су насели таквим интригама. 

Убеђен сам да они у то нису поверовали, али да су нестрпљиви да се лично увере у 

моју разборитост, приземљеност и основаност мојих становишта.  

Већ су се донекле уверили, да нисам како се то каже `` ерудита``, јер сам брзо, 
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јефтино, врло квалитетно учинио све што треба  да буде публикована књига 

СОКОЛСКА НАХИЈА, која је била мала сензација за овај део Србије. Људи су били 

сретни, али и врло зачуђени, да постоји таква необична књига, где дословце и 

буквално за сваку породицу од Бајине Баше па све до Малог Зворника, постоје 

подаци, ко су, одакле су дошли, када.  

Народ овога краја је на неки начин живнуо, осетио своје корене, Владика Лаврентије 

ми је ставио до знања, да је то врло значајан издавачки подухват који снажи дух 

народа овог дела Србије.  

Људи из завичаја су према мени благонаклони. Рада Тријић је блиска сродница мојих 

блиских рођака, деце Радислава и Вује  Тријић ( томови 1-4), из оближњег Читлука, 

када год би се Рада и ја срели, она ми је весела спомињала заједничког рођака Јову 

Тријића, који живи у Немачкој. 

Одмах сам прешао на конкретне предлоге.  

Обратио сам се Зорану Војиновићу, организатору Дринске регате:``Спреман сам да 

комерцијализујемо сплаварење низ Дрину, да покренем већ овог лета сплаварење, у 

дужини од 2о километара, од Врпоља до Љубовије, по цени од 500 динара по особи, а 

за мој труд од тога 70 динара``? 

Сви су ћутали, чекали су да се Зоран о томе  изјасни. Он стави руку испред себе на 

сто.    

.Погледа ме право у очи: ``Лепо звучи, али неостварљиво. Имам много муке да их 

доведем на Дринску регату једном годишње бесплатно. А ко ће хтети да нам плати``?. 

``Добро, Зоране, да ли ти можеш обезбедити прописне чамце за спуст``?. 

 `` Могу, ти само пронађи оне који ће доћи овде и платити 500 динара за спуст, теби 70 

динара  од свакога``..  

`` Ову тачку дневног реда смо завршили, да пређемо на планинаре``, окретох се Драгану 

Павловићу Попу: `` Довешћу већ овога лета планинаре на овдашње планине`.  

Поп је врло љубазан и богоугодан човек, његов отац је свештеник. Он није тако одлучан 

као Зоран Војиновић, али ни он не дели мој оптимизам:`` Па знаш, где да доведеш 

планинаре, нигде у близини нема планинарски дом, где да заноће``?    

`` Има у селима на сваком кораку великих стабилних комфорних кућа, са слободннм 

собама и лежајима, има струја, вода, има домаћина и домаћица који их могу угостити, и 

све се може подесити да групе планинаре од по 50 особа, буду смештене у кућама у 

пречнику до 500 метара``.  
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Поп је на ове моје речи ћутао. Схватам , очекује да дође лето, да се види да ли ће моје 

речи бити спроведене у дело. 

Онда су дошли на ред Драгољуб Павловић звани Чале и  Рада Тријић. `` `` 

``Могу довести сеоске туристе, многи сањају да дођу лети у оваква дивна села поред 

Дрине, планине, река, чист ваздух, здрава храна, гостољубиви домаћини ``.   

Драгољуб и Рада су ме саслушали, али су изнели контрааргумент:`` Домаћинства нису 

категоризована, није спроведена едукација``.  

Одговорио сам им: `` Ви само едукујте и категоризујте, а док ви то све радите, ја ћу већ 

летос довести сеоске туристе``. 

Растали смо се пријатељски.  

Имам у виду да је стављен на коцку мој углед и кредибилитет озбиљног човека. Ако не 

одржим реч и не доведем летос туристе то ће се прочути широм Љубовије и Азбуковице 

и шире и обрукаћу се. 

То не смем никако дозволити. 

У мени се пробудила још већа енергија и неизмерно самопоуздање. Знао сам да ћу 

остварити зацртане циљеве и оно што само обећао челницима Општине Љубовија. 

-3 април 2004.године. Повратак у Београд. 

Сео сам на аутобус за Београд, и током пута који траје око 3 и по сата, сам направио 

прецизан план акција.: 

1. За сеоски туризам-направити списак свих познатих, и обавестити их о 

условима боравка у селу Узовница 

2. –за планинарење: у Планинарском савезу Србије прибавити списак свих 

планинарских друштава у Србији, за ову годину смештај би био у кућама у 

селу  Узовница, направити маршруте, програме 

3. за сплаварење: направити спискове заинтересованих, појединаца, 

планинара, спортских друштава, студената, и других. 

4. прибавитги адресаре за пензионере, спортисте, ђаке, итд. 

Био сам нестрпљив да стигнем у стан у Београду. Када сам се одморио приступио сам 
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прављењу програма, спискова, адресара. 

Мој План маркетинга се састојао у минималним трошковима. Обраду тржишта, 

пропаганду и информацију, изналажење клијената, сам искључиво обављао путем 

личног телефона и интернета.  

 

 

- 1.4.2004.године. Tomislav Krsmanovic: Utisci sa boravka u Zapadnoj Srbiji i Istocnoj 

Bosni. 

 

Od 14 do 31 marta sam boravio u nekoliko mesta Zapadne Srbije i Republike Srpske: na 

Zlatiboru, u Uzicu, Bajinoj Basti, Ljuboviji u Srbiji ,i Bratuncu u RS, povodom 

publikovanja knjiga ―SOKOLSKA NAHIJA‖ ,  kojа sadrzи izvorne podatke o poreklu 

stanovnistva ovih regija.. Iznosim ove moje utiske sa namerom da ljubopitljivom citaocu 

docaram stvarnost u ovim krajevima, razume se onakvu kakvu sam je ja video. Trudim 

se da prosudjujem  a ne da presudjujem, pribegavajuci u analizama drustva i stvarnosti 

Nucnom metodu, Objektivnosti i Razumu. 

 

 
Златибор.  

 

Moj najupecatljiviji utisak je da se narod u ovim krajevima bolje drzi nego li stanovnici 

Beograda, i drugih vecih gradova zemlje, mislim u smislu optimistickog gledanja na zivot, 

opiranja uticajima svakojakih negativnih trendova, vise je sacuvan nas izvorni sistem 

vrednosti, ljudi zive u nekim normalnijim uslovima , i nije ih zahvataila kao stanovnike 

Beograda, i jos nekih vecih gradova Srbije, reka negativnih i pomodnih trendova, koji 

nisu u skladu sa nasom tradicijom, kulturom  i moralom. Sacuvani su dakle, onako kako 

sam ja to procenio, u vecoj meri optimizam, vera u buducnost, vitalnost i radni elan, 

disciplina, porodica, obrazovanje, i smisao za kolektivan rad, toplina u odnosu sa 

drugima, iskrenost, i manja politicka podeljenost i ostrascenost, nego li sto je to u ostatku 

zemlje. Zapazio sam npr. na Zlatiboru znacajan turisticki uspon i razvoj, veliku 

zivahnost lokalnih biznismena, izvornu iskrenost i postenje, vrednocu, solidarnost 

Zlatiboraca. Аli ne na ustrb gostiju, nego izuzetno i iskreno uvazavanje gostiju, i osecaj 

da su oni za njih izvor egzistencije i prezivljavanja.  

 

Ovo su za mene vrlo ohrabrujuca saznanja. 

 

Istinsku nadu i radost izaziva zapazanje jedne nove duhovne sinteze ljudi ovih krajeva, 
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pre svega Zlatiboraca, sto potseca na Grke, Nemce, Japance, i druge, koji su uspeli da 

sjedine lokalne osobenosti svoga etnosa sa modernim duhom i poslovnoscu, sa zahtevima 

logike kapitalizma, dakle put da se odrzi Svoje i prihvati Tudje, a da se ostane svoje. 

Toliko negativnih primera kod nas, prihvata se pod plastom navodne modernizacije 

mnogo cega losega, a odbacuje dobro. Umesto obratno. 

 

Ovde je ipak drugacije. 

 

Pocecu hronoloski i od mesta do mesta.  

 

Autobus Beograd-Zlatibor je vrlo moderan za nase okolnosti, brz, skoro nigde ne staje, 

―lokal‖kako se to kaze. To saznajem tek kada sam stigao na Zlatibor. , shvatam zasto je 

tako. Ima mnobgo vikendica vlasnika iz Beograda, Vojvodine i Srbije, Zlatibor je postao 

istinski veliki grad. Zbunjuje me ime Zlatibor, to je ime cele planine, sada kada sam tamo 

stigao, saznao sam da je to ime za prethodne dve varosice Partizanske vode i Palisad. 

Poslednji put sam bio na Zlatiboru daleke 1976 godine, tada se centar zlatiborskog  

turizma zvao Partizanske vode, rekose mi da vise nema ni Partizanskih voda ni Palisada, 

sada su ih jednostavno pokrstili u Zlatibor. Nova svest o vaznosti turizma, za 

prezivljavanje Zlatiboraca i stanovnika bezbroj novih vikendica, je da nije vazno ime, 

nego zivot, raskrstili su sa komunistickim imenom, ime Zlatibor je pogodnije. Nekada je 

to bilo Rujno, mesto gde su se odmarali imucni Uzicani i bolesnici od jektike ( 

tuberkuloze), zatim kasnije Kraljeve vode, gde je Kralj imao svoju vilu, posle II Svetskog 

rata Partizanske vode, u znak uspomene na partizane, i u ime raskrscavanja sa 

kraljevima i monarhijom.  

 

Sada je sve to jedno ime Zlatibor. 

 

Prvi put sam cuo za  Kraljevie vode jos kao dete, secam se tamo su bile neke jedrilice, 

avion. Bio je poceo kapitalizam i mondenski zivot. A zatim sam dosao na Zlatibor 1956 

godine kao student prve godine Ekonomskog fakulteta u Studentsko odmaraliste 

Beogradskog univerziteta, kasnije sam dolazio jos nekoliko puta. Studentsko odmaraliste 

se prosirilo, nove velike moderne zgrade. Koliko nezaboravnih susreta, prijateljstava, sa 

tugom se secam pokojnog Milosava Jezdovica direktora, konobara Gruje. Stoje zgrade 

scvedoci prohujalih vremena, vidim studente, oni su drugaciji nego li ondasnji studenti, 

sa dugim kosama, bradama, neobrijani, bledi, deluju nekako dekadentno, ili suvise 

intelektualno. Koliko su studenti u moje  vreme bili fizicki jaci i zdraviji. 

 

Ali stoji ponosno i dalje veliki Spomenik palim partizanima podno Cigote, gde se setaju 

malobrojni martovski turisti. Spomenik je cist i odrzavan, sa nedavno polozenim vencem 

Boraca zlatiborskog kraja. Neko ispisao kredom na spomeniku ―NE PONOVILO SE‖. 

 

Poslednjeg moga boravka je bio samo Hotel Palisad, izvestan broj vila, sada su bivse 

Partizanske vode i Palisad postali Zlatibor, to je sada istinski grad na krovu Srbije, u 

srpskom Sibiru, dobar deo planine pokrivaju moderni novi hoteli, odmaralista, lecilista 

,vikendice i vile. 

 

Skoro sve prazne, avetinjski veliki grad u planini. Zar toliko ima bogatih stanovnika 

Srbije, ko su oni? Da li su zaista bogatasi, otkud im novac da to sagrade? Zasto ne dolaze 

cesce, nego samo leti ili ponekad zimi? Rade, imaju brige, obaveze?  
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Vidim i bivsu Titovu vilu, ko sada u njoj stanuje ne znam.  

 

Planina je nagrizena, ljupka  romanticna vikend naselja su dosla do najvisih vrhova 

planine, ali to je dug razvoju turizma. Cveta prodaja placeva, Zlatiborci nalaze posao, 

Zlatibor se izvlaci iz nerazvijenosti. Svi su zadovoljni, to se vidi po licima mestana. 

Turizam je vrsta zlatne koke. 

 

Konobari su vrlo strucni profesionalci, posteni  savesni, obuceni, hrana u restoranima 

sveza i ukusna, cene na nivou Beograda, sasvim konforan boravak je lako naci po 

pristupacnoj ceni., osoblje ljubazno  nasmejano, Zlatibor je u ocekivanju sezone  nove 

berbe. 

 

Cigota i ogroman deo planine je isti, livade, proplanci, borovi, sneg se jos zadrzao na 

hladnijim prisojima. Sunce je jako, ljudi и zene se ponegde suncaju  u kupacim gacicama. 

 

Ipak se i svet izmenio na neki nacin, to su Ere, Zlatiborci, govore  rastegnuto i ijekavski, 

ali moderno obuceni, vesti trgovci, brzo reaguju, vrlo su poslovni, ugladjeniji, ophode se 

na neki nacin kao Beogradjani, to nisu vise seljaci planinci, to su neki drugi ljudi, 

izmenjeni, Zlatiborci , ali koji sada vise lice stanovnicima  grada, i koji su poprimili 

mnogo novih rafiniranijih  osobina koje ranije nisu imali. Ali im je ostala urodjena 

bistrina. 

 

Zlatiborci su vrlo ponosni na svoje poreklo,vrlo su radoznali odakle poticu, i kada su 

dosli u ovaj kraj. Ogromna vecina su iz Hercegovine, Crne Gore, Starog Vlaha, dakle 

Dinarci.Nedavno sam izdao slicnu knjigu Sokolska nahija, koja daje podatke o poreklu 

stanovnika desne strane Drine od Zvornika do Bajine Baste. Isto etnicko poreklo i ovde, 

Dinarci takode. I vrlo slican dijalekt i mentalitet. 

 

Nedavno smo izdali slicnu knjigu za KOSMAJ, oko 50% su dinarci, ostali su iz juznih 

krajeva, sa Kosova, ili iz Istocne Srbije. I manje se interesuju za svoje porodicno poreklo, 

ali je ipak interes znacajan. Znaci jedan vrsta patriotizma je sve veca sto se ide ka 

Zapadu zemlje. 

 

U Uzicu pak se nazire zivost u govoru ljudi na autobuskoj stanici, erski rastegnut govor, 

neposrednost i srdacnost .Ali zalosti sto se svugde vide brojne citulje sredovecnih i 

mladjih ljudi i zena. 

 

Zapadna Srbija kao i drugi delovi zemlje rastuzuje velikim prisustvom starih i 

sredovecnih, a malo mladih i dece. 

 

Put od Uzica do Bajine Baste, preko Kadinjace, je za mene uzbudljiv i nostalgican, 

posledni put sa tuda prosao 1955 godine, kada sam se vracao sa mora iz Milocera, gde 

sam svirao kao maturant Prve Beogradske gimnazije sa mojim orkestrom. ( tom 2). Na 

Kadinjaci videh ogroman spomenik u znak secanja na poznatu bitku Nemaca i partizana 

za vreme Uzicke Republike. Prethodno putovanje je bilo 28 marta 1941 sa majkom i dva 

brata pri povratku iz daleke Makedonije u rodni kraj, gde smo ocekivali manje strahote 

rata. ( tom 1) planine, sela i zaseoci su isti, ljudi su se ipak mnogo promenili, ali ima 

seljaka sa sajkacama i starinskim mentalitetom.Ono sto se zapaza je zabrinutost, stariji 

ljudi i zene, siromastvo, i bolestine.‖Nekad smo bili siromasni, ali mladi i zdravi, sada 

smo jos siromasniji, ali stari i bolesni‖, rece seljak sto udje zurno u autobus. 
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Bajina Basta je mala varosica ali je moderna i dinaminca, sa mnogo lepih zgrada, 

restorana, prodavnica, firmi, tu su blizu i lepotica Tara, manastir Raca, prelepo jezero 

Perucac, Ere su preduzimljivi biznismeni, njihov kraj napreduje. Dali su mi u Bajinoj 

Basti prostor da govorim o knjizi Sokolska nahija na nekoliko lokalnih medija, TV  

radija. Stidljivo najavljuju i moju misiju borbe za ljudska prava., i postavljaju pitanja o 

mojoj knjizi Drinski rasomon.Osoblje je profesionalnu, isao sam i u Biblioteku gde 

razgovaram o knjigama. 

 

Dosao sam autobusom u Ljuboviju, istinski rodni kraj .Otsedam u Hotelu u glavnoj ulici, 

soba je cista, mada bez dovoljno inventara, ali je krevet uzak. U prizemlju u kafani do 

kasno u noc igraju tombolu. Uopste zapazam i u drugim gradovima i  mestima, da 

mestani igraju tombolu. Kroz tisinu male zabite drinske varosice odjekuje monotoni glas 

spikerke, koja izgovara kombinacije brjeva. Siromastvo,besparica, ljudi ocekuju da 

dobiju nesto na lutriji. Tuzno. 

 

U Ljuboviji sam boravio od 1941 do 1945 godine, i video svojim ocima sta se desavalo. 

Evo na sta smo dosli.( tom 1). 

 

I u Ljuboviji sam imao priliku da progovorim o knjizi Sokolska nahija na  lokalniim 

radio stanicama, kao ekonomista sam ukazao na znacajne potencijale regije koja je 

bogata, a narod zivi u siromastvu. Gornji deo Drine je kanjon njene pritoke Tare  ravan 

kanjonu Kolorada  u SAD, Drina je jedna od najlepsih reka Evrope, ako ne i najlepsa. Tu 

je manastir Soko, ponos Pravoslavlja, visoke i prelepe planine, ni na jednoj nema hotela. 

 

U Ljuboviji, Malom Zvorniku i Osecini vladaju socijalisti,ima i blagih politickih tenzija.. 

 

Zelim da se vratim, tj da boravm sto duze u rodnom kraju, u rodnom selu oca Uzovnica, 

da se posvetim pisanju knjiga, osecam da sam vec decenijama prognan odavde, zelim 

ovde da provodim cesto vreme, da napravim neku kucicu, da u miru radim na pisanju, i 

da podrzim korisne inicijative za rodni kraj.  

 

Kaze mi jedan rodjak u sali:‖ Cika Tomina koliba‖.Tacno, rob Crnac, Onlce Thomas  je 

imao pravo na svoju kolibu tek kada je mao 40 godina, ja sam odavno presao te godine, i 

jos nemam to pravo. I nemam jos pravo da se vratim u svoj rodni kraj. Da bih sazidao 

neku kolibu od jedne sobice, kuhinjice i kupatila oko 30 kvadrata treba  mi novac, ceo 

zivot su me progonili i pljackali. Na pragu sam starosti, na ivici socijale.Podneo sam 

ostetni zahtev sudu , otezu vec petnaestak godina, zalio sam se medjunarodnim 

organizacijama, bez odgovora. Moja majka je iz susednog Bratunca u Istocnoj Bosni 

sada RS. Njen otac je bio imucan trgovac, kome su komunisti oduzeli 1945 godine 

imovinu vrednu vise miliona dolara, Opstina Bratuanc je napravila neku procenu, 

visestruko potcenjenu, ali bi i to bilo korisno (ima vise naslednika).Idem u Opstinu 

Bratunac gde je moj rodjak vazna licnost u Opstini, saznajem da je Visoki namesnik UN 

za Bosnu Pes Daun, zaustavio povratak oduzete imovine. Time ohrabruje  pljackase i 

bezakonje.i destabilizuje RS.  

 

Nema novca za ostvarenje moga sna. 

 

Povratak u Beograd je uzbudljiv. Treba raditi na knjigama, aktivnostima ljudskih prava, 

i traziti mogucnost da ostvare planovi. 
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-Април 2004.године. 

 

24 априла је на Кипру одржан Референдум о уједињењу острва, на коме су кипарски 

Турци прихватили уједињење, али су га одбили кипарски Грци. 

 

Почела је обрада тржишта. 

Направио сам спискове великог броја познаника, пријатеља, сабораца, јавних 

посленика. Многи од њих имају емајл адресе, понеко факс апарат, свако има  разуме се 

телефон.  

 

Пронашао сам неколико њих, који би хтели да проведу неколико дана у летњим 

месецима у селу Узовница. Желе прво да виде како је тамо, па би онда дошли на дуже и 

препоричили својим пријатељима.  

 

Мица Стајић, апотекарка  из Узовнице ме је снажно подржала, она и њен супруг Саво 

су се показаиа као одлични  организатори. Видеће се у следећим поглављима да је 

Мица дочекивала туристе на најбољи начин, изналазла им погодне собе, организовала 

куварице да спреме оброке, и за друге послове. 

 

-  

Дрински бук. 

 

У прилогу један пригодан текст познатој особи, која је дошла следеће лето на Дрину. 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176;e-mail-Pokret@eunet.yu 

 

Gospodjo Jelice, 
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Raduje me da saradjujemo i da smo zemljaci. Evo prilike da posetite  rodno mesto Vaseg oca  

Tornik. To je vrlo lepo i slikovito planinsko selo, na oko 900 metara nadmorske visine, divni 

iskreni posteni ljudi. 

 

Evo parametara za program-PAKET, pa Vi iskombinujte: 

 

1.Izleti 

 

-Prenociste-250 dinara u seoskom domacinstvu u selu Uzovnica pored Drine ispred Ljubovije, 

nadmorska visina  270 metara, iznad su brda i planine do 1.400 metara, ko voli moze svaki 

dan  da se seta i penje na obliznja brda do 800 (ili nize, sta ko voli) metara ispred kuce.  

-Rucak, dorucak, vecera, oko 100 dinara po obroku, u kucnoj radinosti, ili sami da pripreme. 

-Izleti po zelji do manastira Soko, kanjona Gornje Tresnjice, reke Ljubovidje, obliznjih 

planina i mesta navedenih u vec datom programu (Postoje redovne autobuske linije, u licnoj 

reziji, ili platiti neki drugi prevoz, ) 

-Prevoz: autobus Beograd-Ljubovija, oko 220 kilometara, cena u jednom pravcu oko 350 

dinara, u oba pravca 700 dinara. Postoji mogucnost jeftinog iznajmljivanja  autobusa 

 

2. Boravak u seoskom turizmu 

Isto 

 

3.Pecanje 

 

Isto 

 

4.Amatersko zimovanje, skijanje, sankanje 

 

Iste cene, na nadmorskoj visini od oko 1.000 metara, seoska domacinstva.  

 

Ocekujuci Vas odgovor. Stojim na raspolaganju za dodatne informacije. 

 

Sa najboljim zeljama 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd, 

tel.011-3511829; Mob.tel-064-3095176;e-mail-Pokret@eunet.yu 

 

Paket aranzmani  2004 godine.- PLANINARENJE, IZLETI , ZIMOVANJE, 

AMATERSKO SEOSKO  SKIJANJE I SANKANJE, DOCEK NOVE GODINE,  

PECANJE, SEOSKI TURIZAM (tokom cele godine) NA DRINI I DRINSKIM 

PLANINAMA,SPUSTOVI NIZ DRINU, itd ( Bobija, Kanjon  Gornje Tresnjice, Kanjon 

Ljubovidje, Sokolska planina, Mackov kamen, Boranja, Povljen) 

- 

Boravci u seoskim domacinstvima, pored Drine u na obliznjim planinama do 1.000 

nadmorske visine (okolne planine idu do 1.500 metara nadmorske visine), okolina Ljubovije 

na Drini, zapadna Srbija, spustovi niz Drinu, pecanje, planinarenje, izleti, posete manastirima 

i kulturnim mestima, prirodnim znamenitostima, seoski turizam tokom cele godine, amatersko 
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skijanje i sankanje, Docek Nove Godine, boravak zimi u selima na visini od oko 1.000 

metara, u seoskom turizmu, itd. 

 

Mogucnost poseta i jednodnevnih marsruta do obliznjih istocno bosanskih planina na potezu 

:ZVORNIK-BRATUNAC-SREBRENICA-SKELANI. 

 

Drina najlepsa reka Evrope, divlje planine i recice, kanjoni i klisure, manastiri, crkve, 

folkolor, svez i cist vazduh i voda, zdrava hrana, gostoprimljivi domacini, mir i tisina, daleko 

od civilizacije, evazija, nezaboravan odmor i oporavak, u zabacenom kraju Srbije. Samo na 

dvesta kilometara asfaltom od Beograda. U kucama sa strujom, vodom, kupatilom,opremom. 

Sve za bagatelne cene. 

 

Prenociste- 200 (zimi 250) dinara. Rucak 100 ili 110 dinara, ili sami gosti 

pripremaju.Mogucnosti kupovine mleka,sira, kajmaka, meda, jaja, mesa, zivine, voca i 

povrca, u svakom selu postoje seoske prodavnice dobro snabdevene, dobre veze autrobusom 

iz Beograda i drugih mesta, i od Ljubovije do sela. Pogodni putevi za automobil. 

 

Jednodnevni spust camcem niz Drinu 350-500 dinara po osobi 

 

Organizujemo i izlete planinara, pecarosa, posete manastirima, skolski turizam, posete 

prirodnim i drugim znamenitostima regije. 

 

Za detaljne podatke se obratiti na gornju adresu. 

 

 

-- 21.4.2004.године. Pokret za zastitu ljudskih prava                                                             

21.4.2004 godine 

Tel/fax-3511829; Pokret@Eunet.yu; http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html  

ISIL, USA- Yugoslavia-www.org; http://solair.eunet.yu/~isil/isil.html  

Tomislav Krsmanovic-http://solair.eunet.yu/~tom1is/tom1is.html 

     

 

           KONFERENCIJA  ZA STAMPU  

 

koja ce se odrzati u cetvrtak 22 aprila 2004 godine, u 12 casova  u prostorijama  Hotela 

MAZESTIK, Sala na  I spratu  

 

 

  sa TEMOM:  

 

 -IZVESTAJ  O  STANJU  LJUDSKIH  PRAVA U JUGOSLAVIJI           U  2003 godini  

-TROMESECNI IZVESTAJ( Januar, Februar, Mart 2004 ) O STANJU LJUDSKIH 

PRAVA 

 

 

  Govore:   

-Tomislav Krsmanovic-Pokret za zastitu  ljudskih prava  

-profesor dr Marko Mladenovic, Pravni fakultet‖OPSTANAK‖ 
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-profesor dr.Ljubomir Grujic, Belfort, Francuska  

-dr. Zika Vukovic-Sindikat Nuklearnog instituta Vinca  

-dr.Mihajlo Dragic, Stranka deviznih stedisa  

-dr.MIlan Mladenovic, Konzervativna stranka  

-dr.Misa Djuric, Nezavisni sindikat penzionera Nezavisnost  

 -Dusanka Bojicic, Drustvo za negovanje lepog ponasanja 

-ing.Ranko Milovanovic, SENS 

-Mr.Miroslav Kostic, novinar 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik s.r 

 

 

    

- 27.4.2004.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)                     27.4.2004 god 

 

POVODOM  DEMONTIRANJA  PRISLUSNIH  UREDJAJA  IZ  STANA  VUKA  

DRASKOVICA 

 

Juce su prenela beogradska medija da su organi MUP-a Srbije demontirali prislusne uredjaje 

iz stana Vuka Draskovica u Beogradu kojom prilikom je Vu Draskovic ustvrdio da nisu 

demontirani svi uredjaji nego samo neki od njih. 

 

Dok je predstavnik MUP-a izjavio ostentativno i paternalisticki vest da vise nema prislusnih 

uredjaja u stanovima neistomisljenika niti prisluskivanja njihovih razgovora. 

 

Ubedjeni smo da je Vuk Draskovic u  pravu kada  tvrdi da svi uredjaji u stanu nisu 

demontirani nego samo neki od njih. 

 

 
 

Sto se tice izjave predstavnika MUP-a Srbije da se vise takvi nadzori ne primenjuju nad 

neistomisljenicima ocenjujemo takvu izjavu kao nezasnovanu na cinjenicama.. 

 

Ovde mnge stvari zbunjuju i izazivaju nedoumice.Kako je moguce da drzava nadzorava i 

dalje Vuka Draskovica ,koji je njen ministar inostranih poslova? Povrh svega SPO je u 

koaliciji u Vladi sa DSS ciji je clan ministar MUP-a.Kako to da takva Vlada nadzorava svoga 

ministra? Sutra neko od DSS moze izjaviti da ga nadzorava MUP? Ili to moze kazati sam 

ministar MUP-a? 

 

Pokojni Z.Djindjic je bio na celu drzave,njega su njegovi podredjeni nadzoravali. 
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Ocigledno je da postoje razvlasceni segmenti vlasti, mafije i kriminalci, sudije, neformalna 

vlast, koji su se povezali i usancili , nadajuci se da ce tako sacuvati vlast i privilegije. 

Zaprepascuje nedoraslost ovih mafija koje ne shvataju da tako cineci ne cuvaju prevashodno 

svoju vlast nego ruse  drzavu i pravni sistem, naciju, sprovode sistematsku destabilizaciju i 

sabotazu. i da su kao takvi instrumentalizovani od neprijateljskog geo-okruzenja da guraju 

naciju u produzenu agoniju samonistenja. Oni ne prepoznaju  i ne vide konce koji 

koordiniraju i jacaju njihove akcije, ne vide vrlo diskretnu ali efikasnu podrsku tih stranih 

centara moci koji ih jacaju i povezuju,  koji im tako cineci  daju danajske poklone. 

 

Pozivamo na mudrost, smirenost i opeznost, ispravne procene, pomirenje,  osvescenje, 

prastanje i slogu. Ukoliko tako ne postupimo nestacemo ubrzo kao nacija i drzava. 

 

 

 AKO NEMA ZAJEDNICKOG KANDIDATA- POBEDICE NA IZBORIMA 

TOMISLAV NIKOLIC. 

 

 

 
 

 

Nasa organizacija zeli da analizira pojave i cinjenice na jedan objektivan nacin, uvazavajuci 

Naucni metod, Objektivnost i Razum, ne zelimo da se stavljamo na bilo ciju stranu , nikoga 

ne zelimo da okrivljujemo.Zelimo da pomognemo narodu i drzavi. 

 

 Predocavamo da nedostatak zajednickog kandidata demokratske koalicije znaci da ce 

Tomislav Nikolic, predsednicki kandidat SRS, sigurno dobiti izbore. Sto bi znacilo novo 

guranje  Srbije i Crne Gore u haos, konfuziju, revansizme, kriminal i mafijastvo , izolaciju. .A 

to bi bilo dalje rastakanje i ubrzano propadanje Srba kao naroda,i  njihove drzave. Tim 

profesora beogradskih fakulteta je napravio naucni projekat,  Srbi ce biti za par decenija ako 

se nista ne preduzme manjina u Srbiji. Pobeda haosa i konfuzije bi ovakav trend izuzetno 

ubrzala. 

 

Pozivamo  DSS i DS da se osveste i postave  zajednickog kandidata. Ukoliko to ne ucine oni 

ce napraviti kovceg  Srbji, svome ugledu, svojim politickim strankama, karijerama. Nemanje 

zajednickog kandidata znaci neminovna pobeda T.Nikolica, sto je vise kandidata za 

predsednika sve se vise rasipa glasacko telo. 
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Naivno je verovanje  i velika zabluda da ce neki od kandidata DSS ili DS pobediti. Zbunjuje 

tolika inetlektualna povrsnost i neznanje DSS i  DS, i njihovo zanosenje da ce po nekoj 

nemustoj logici i impulsu vecina glasati za njih. To su prevare za naivne. Bice obratno. Po 

nemustoj logici i impulsu svi glasaci SRS, JUl, SPS, i slicno, ce glasati za T.Nikolica jer je 

glasacko telo SRS kompaktno,. cehovski organizovano, militantno,   izlaze na izbore kao 

jedan svi, a glasaci DS, DSS i slicno su pasivni, anemicni i cesto abstinenti., oni ce na dan 

glasanja biti ljuti na DS i  DS sto se nisu slozili, zavesce ih patriotske sirene SRS, bice 

umorni, mrzovoljni, poseta prijateljima, grip, boli glava, itd, itd. A kandidati DSS I  DS misle 

obratno da ce po nekom nemustom impulsu  i Bozijoj volji biti obratno.Tako ce DSS I  DS 

biti jos jednom prevareni, i srpski narod.sa njima. 

 

T.Nikolic ce pobediti na srecu neprijateljskog geo okruzenja, svakojakih srbofoba u svetu, i 

nazalost u zemlji, i sirom planete. Njima trebaju  Srbija i SCG usmereni protiv vladara sveta, 

izolovani, iznureni, pozavadajni, da bi im tako otimali teritorije. Njima dakle, SCG treba kao 

iznureni  neprijatelj, kome ce lako oteti sto zele. Neko moze kazati:‖ Pa sta onda ciniti, kako 

se braniti‖.UM CARUJE SNAGA KLADE VALJA. Diplomatija je umetnost moguceg. 

Mnogo vise cemo postici ako se slozimo i svako radi svoj posao kako treba, onda nas niko ne 

moze pobediti. 

 

Zelimo da objasnimo zasto smo zabrinuti pobedom kandidata SRS.? Smatramo da  ogromna 

vecina gradjana koja glasa za SRS koja sada ima najveci broj glasaca, to cini iz iskrenih 

pobuda, jer vidi u SRS najposteniju i najborbeniju nacionalnu snagu koja je jedina kadra da 

nesto ucini da spase naciju koja nestaje  cije teritorije svi otimaju.  

 

Narod je u tragicnoj zabludi.  

 

Ovim ne zelimo da kazemo da su  celnici i aktivisti SRS neprijatelji Srpstva. Naprotiv mi ne 

sumnjamo u njihov patriotizam. Ali njihov nacin na koji zele da se bore za nacionalne  

interese je  neodmeren, nediplomatican, ekstreman, mi smo videli celnike SRS dosada, 

gasenje i kaznjavanje medija, koalicija i vlast sa  SPS, sklonost aroganciji, ispadima. Ukoliko 

bi oni dosli na vlast postoji realna opasnost da podlegnu iskusenjima vlasti i da zemlju vrate  u 

proslost, ojacaju kriminal i samovlasce, gurnu je u izolaciju, nove tenzije i revansizme. 

Prepoznatljivo je da SRS dobro zna patriotska osecanja gradjana i da im lukavo 

povladjuje.,navodeci stalno krivca u medjunarodnoj zajednici. A zna da druge politicke 

stranke to ne mogu da kazu na tako otvoren  nediplomatican nacin.,te tako SRS manipulise 

gradjane.nedovoljno upoznate sa zavijutcima svetske geo-politike.Ovo govoreci ne zelimo da 

kazemo  da je SRS politicka stranka koja nije patriotska ,naprotiv isticemo da je SRS stranka 

koja ima velike potencijale ali treba da se ocisti od nedostataka, od nesavrsenosti, da pojaca 

svoju duhovnost i moralnost, da se otarasi nepotrebne demogagije i ostrascenosti, , postane 

pragmaticna i odmerena grupacija iskrenih i postenih patriota intelektualaca evropskog 

nivoa.To SRS moze. Ako tako ne bude SRS ce ubrzo zapasti u dekadenciju.,pobedice 

T.Nikolic,  narod ce vdeti stetne postupke, nacija ce biti gurnuta  u mrak, i narod Srbije ce 

skupo platiti svoje zablude.  

 

Pozivamo DSS i DS da se osveste i postave  zajednickog kandidata.Ako to ne ucine sigurno 

ce pobediti T.Nikolic i to ce.Srbiju (  mozda I SCG) gurnuti u mrak proslosti i ubrzano 

nepovratno propadanje.   

 

Isticemo da je Pokret za zastitu ljudskh prava iskljucen iz politicke utakmice kao navodni 

sovinisti-nacionalisti. Od 1990 godine do danas su iskljucene najutenticnije nacionalne 
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snage.Gnusna je laz i manipulacija.da smo sovinisti. Na delu je negativna kadrovska 

selekcja.Ukoliko bi dobili podrsku usli bi u Parlament i vodili Naciju i Drzavu izlasku iz 

krize.Zato neprijatelji nacije i drzave protiv nas sire intrige i usmeravaju na nas svakojake 

lokalne kriminalce.i politicke diletante. 

 

 

-2. мај — Првооптужени за убиство премијера  

Милорад Улемек, првооптужени за убиство премијера Зорана Ђинђића се предао 

полицији у Београду. 

 

 

 

-Мај 2004.године. Излети на Космај.  

 

Уобичајили смо да понекад одемо на Космај. Ова планина је мало више од Авале, али је 

петнаестак километара даље. 

 

Запазио сам осетне промене Миличиног понашања настале после нашег 

петнаестодневног боравка на Златибору. Установио сам црту њене личности која ми до 

тада није била  позната, почела је опсесивно да испољава љубомору. 

 

Док смо седели у аутобусу ка Космају, почела је да ме загледа врло пажљиво:`` А , 

потшишао си се, нешто си се глацнуо``, ударила ме благо чвргом по потиљку. Мислио 

сам да се шали. Али се одмах уверих да то није шала `` Обукао си сјајну белу кошуљу, 

да ти се види преплануло лице. `` Нагло се сагну и дрско упре прстом у моје ципеле:`` 

Сијају ти се као никад досада``.  

 

Ђутао сам. Шали се, било ми је помало пријатно 

 

Она сада поче истински да гунђа:`` Намирисао си се, то никад досада ниси чинио? А 

где ћеш да идеш када се вратимо са Космаја``? 

 

`` Идем да видим сина, договорио сам се са њим``, слегнух смирено раменима, рекох 

истину. Тек сада се изненадих, она поче по први пут од како је познајем, да ме вређа:`` 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%98
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Лажеш, негде си се намерачио, видим да једва чекаш да се вратимо у Београд, па да 

шмугнеш, велики си ти мућак``. 

 

Схватио сам да Милица уме бити љубоморна. У почетку ми је то било помало забавно, 

можда је годило мојој сујети. Али је постало мало помало стресно. 

 

Док смо се пели асфалтним путом ка врху Космаја, на моје очи  је се  неприметно 

претварала у  горопад. Била је љута, уштипнула ме је скоро до бола за мишицу. Питам 

се да ли је у питању љубав, страх од губитка моје привржености? 'Мени се на крају 

учини да је она посесивна, и да можда уме бити понекад и благо агресивна?. Има 

мушкараца који се физички обрачунавају са женама, али знам и обратно, мада много 

ређе, познајем лично жене које су, како се то каже, тукле своје мужеве.  

 

Да ли Милица можда спада у категорију тих жена?  

 

Када смо силазили низ стрмину ка аутобусу за Београд, она се опет узнемири:`` Лажеш 

да идеш код сина, где идеш``?, опет ме је скоро до бола уштинула снажно за мишицу. 

 

Аутобус је био препун, неки се окретоше ка нама понукнути на то њеним гласним 

речима и повишеним тоном.  

 

Када смо изашли из аутобуса, казао сам јој смирено, да идем на други превоз и да ћемо 

се чути и договорити за следећи сусрет. Врата долазећег аутобуса се отворише, улетох 

брзо унутра. 

 

Одахнух. Али само на кратко. Спазих Милицу позади возила, очигледно је муњевито 

улетела на задњи улаз. Брзо сам излетео из аутобуса. Спазих да је и она изашла. Пређох 

улицу и ускочих на први тролјебус који наиђе од Бањице, само да јој умакнем. Она се 

затрча и улете сва задихана унутра. Стаде поред мене, зурила је  у мене испитивачки и 

бесно.  

 

На  првој станици изађох брже боље, на моју срећу наиђе такси, улетех, и тако јој 

умакох. 

 

-17.5.2004.године. Pokret za zastitu ljudskih prava 

(http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)     17.5.2004 godine 

 

 

KRIMINALCI-INSTRUMENTALIZACIJA  U  SVRHE  SLABLJENJA  I  RUSENJA  

NACIJE  I  DRZAVE. 

 

Predaja Legije, sudjenje ubicama Zorana.Djindjica, ubistva, ranjavanja, provale, svakodnevne 

pretnje i ucene, afere, nepravicno sudstvo, pa sve do napada na sestru Zorana.Djindjica, su 

dokaz da kriminal nije suzbijen u SCG, nego da opstaje, da se konsoliduje. 

 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html
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Jasno je da su kriminalne strukture vrlo rasirene, mocne, dobro povezane, i  da imaju za 

rezultat krsenje zakona, uzurpaciju tudjih prava i imovine, masovna ugrozavanja licne 

bezbednosti i imovinske sigurnosti. Kriminalci i mafije su tolikog opsega i prisutnosti da se 

moze reci da u SCG tinja skriveni gradjanski rat, sto dovodi do klime bezakonja, sumnjicenja, 

straha, kriminalci mnogima zivot pretvaraju u moru. Danas kada su nam  najpotrebniji 

ispravne procene i mir, stabilnost, postovanje zakona, umesto toga oni proizvode haos, 

bezakonje.  

 

Krajnji rezultat je zadovoljavanje njihovih licnih interesa, ali pre svega slabljenje drzave i 

nacije. 

 

Logicno je zakljuciti, da se nasi neprijatelji, pre svega iz geo-okruzenja, raduju nasim 

teskocama, i da zlurado likuju, i u mafijama vide uzrocnika destabilizacije SCG. Jos je 

logicnije zakljuciti da oni podrzavaju mafije, da onemoguce oporavak nase zemlje, za sta 

postoje brojni i pouzdani dokazi.   

 

Tako se mafije i kriminalci profiliraju kao kocnica broj 1 za izlazak  iz krize. I oni guraju 

naciju u dalje slabljenje i rastakanje, bas onda kada se cuju hrabri i mudri glasovi naucnika da 

ce Srbi za par dercenija biti manjina, a za pola veka  nestati, ako se ne predupredi vrtoglavi 

zastrasujuci trend njihovog uigrozavanja i unistavanja. 

 

O cemu se ovde radi? Sta ciniti? 

 

Postoje razlicite definicije kriminala i mafija, sve se svodi na to da su to pojedinci i grupe koji 

krse zakon, tudja prava, pribegavaju nasilju, pljackama, otimacinama i svakojakim 

zloupotrebama da bi  na tome ucarili.. 

 

Kriminal se kod nas javlja u vrlo brojnim oblicima, on je sve prisutan, navescemo samo neke 

od ovi pojavnih oblika: 

 

-ubistva, ranjavanja, fizicki napadi, ugrozavanje tudje bezbednosti 

-ugrozavanje imovinske sigurnosti pribegavajuci provalama, kradjama, otimacinama,  

-sudske nepravde 

-reketiranje 
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-sverc 

-crno trziste 

-trgovina belim robljem 

-trgovina drogom 

-privatizacije, smanjivanje vrednosti firmi 

-navodjenje na prostituciju, drogu, alkoholizam 

-podvodjenja 

-razne ucene, pretnje 

-ucene zena 

-otimacine stanova 

-proizvodnja porno materijala 

-zloupotreba medija da se emituju porno, kic, sund melodije, i filmovi 

-potsticanje industrije orijentalne muzike 

-sirenje loseg sistema vrednosti,  pre svega preko medija 

-sirenje homoseksualizma, incesta, pedofilije, rusenje autenticnog sistema vrednosti 

-sejanje defetizma 

-iznude- 

-zaplasivanja, 

-prisluskivanja telefona, nadzor stanova 

-zloupotreba medicinskih sredstava za obracune sa ljudima bez njihovog znanja, namaza, 

hemikalja, zaraznih materijala, , sprejova,  

-zloupotrebe navijaca, dusevnih bolesnika, debila, njihovo podsticanje na huliganstvo 

-siernje nasilja u skolama i na javnim mestima 

-zloupotrebe sa privatnim i intimnim zivotom pojedinaca,porodicama 

-unosenje intriga i zavada 

-politicki vrlo rasiren kriminal, privredni, 

-sistematsko rusenje drzave, zaplasivanje policije, milicije 

-obezvredjivanje drzavnih firmi  

-kriminalizacija citavih sfera, pravosudja, drzavne uprave, sporta, kulture, itd 

-itd, itd 

 

Kriminalci  mafije vladaju subverzijom, konspiracijom, kaznjavaju bez suda, podzemnim 

metodima, zloupotrebom medicinskih sredstava. 

 

Otkud kod nas ovakav kriminal i mafije? Ko su krimimalci? 

 

Mafije postoje i u zapadnim demokratskim drzavama ali su instrumentalizovane u svrhe 

drustvene kontrole tj drzava ih koristi za svje svrhe, one su korisne za zapadne drzave., one ih 

kontrolisu. Kod nas je obratno, mafije i kriminalci ruse drzavu, i u izvesnoj znacajnijoj meri 

kontrolisu samu drzavu. I pod diskretnom kontrolom su drugih drzava( pre svega iz geo-

okruzenja, i jos nekih drugih sila)koje ih koriste da nastave projekat slabljenja i rasparcavanja 

nase drzave i nacije. Svesni smo da ogromna vecina kriminalaca i mafijasa nema dovoljan 

intelektualni kalibar da ovo shvati, da su instrumentalizovani  protiv svoga naroda i drzave, 

misle da su ―super agise‖.Neki shvataju ali misle da ce se ipak izvuci, ili pak su zasenjeni 

svojim carom, i ne misle na sutra  ni  posledice, ―Posle  nas potop.‖. Neki misle da ―brane  

Srpstvo‖ da ojacaju da bi to mogli bolje  raditi, ―sve je dozvoljeno da se zastite Srbi‖,neki 

misle da se tako cuvaju  Kominterna, Srbi, Sloveni, da iza njih stoje braca Rusi(Narocite su 

zlouotrebe sa ruskom mafijom koja im suflira i vara ih da svetiom vlada Rusija.,a tako se 

vodje ruske mafije ulizuju CIA, da nasamare Srbe),Ili misle da su mocni, veciti. Neki misle da 

se tako udruzeni cuvaju, svoje privilegije, da ih ne kazne i tuze ranije njihove zrtve..Neki 
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jednostavo sanjaju da budu vecita vlast, da je ovo prelazni period, i da je sve dozvoljeno da 

prezive i sacuvaju moc i mrvice vlasti. 

 

Drzava ocigledno nije u stanju da se obracuna i zaustavi kriminal.Zasto je to tako? 

 

Pre svege nekoliko reci o genezi kriminala kod nas. On je poceo od 1945 godine onda kada je 

komunisticka vlast posegnula za tudjom imovino ―u ime Naroda‖ , a sto je cesto zavrsavalo u 

privatnim dzepovima, kada su nastali samovlasce, masovni nezakoniti progoni , privilegije, 

nepotizmi, tribalizmi, samovolja, itd.Sto je bujalo iz godine u godinu. Stvoren je dzinovski 

drzavni aparat koga su sacinjavali privilegovani pojedinci, koji je sve grabio za sebe, krsio 

tudja prava i uzurpirao svojinu za sebe, stvorena je konspiracija, dousnici( svaki sesti 

gradjanin SFR je bio osamdesetih godina dosunik policije).Clanovi SKJ su bili privilegovani i 

pomocnicki sloj  drzavnoj upravi, tajnoj policiji, SDB, UDBI. 

 

Tako je zao duh izasao iz boce. Privilegije, uzurpacije su dostige nevidjene razmere. 

 

Sociolozi i politikolozi znaju dobro da ukoliko se nesputane privilegije i beneficije ne 

obuzdaju u jednoj drzavi, iz godine u godinu bujaju i dostizu cudovisne razmere, i postaju 

vrlo opasne  Tamo gde se pojave, slabe ih i na kraju sruse.Sto se desilo i sa SFRJ.Postepene i 

neosetno takoreci, drzava se pretvorila od zastitnika naroda u onoga ko krsi narodna 

prava..Ova razorna evolucija nije bila blagovremeno registrovana, niti sprecena. Oni koji su 

se opirali tome u aparatu su bili brutalno ucutkani, kao  i drugi gradjani van aparata.( Davana 

su razna obrazlozenja i pravdanja, najcesce ―Bog je stvorio prvo sebi kapu‖‖). 

 

Drzava ,Majka se postepeno pretvorila, zajedno sa Partijom, u vrhovnog Kriminalca. 

. 

Ovakva samounistavajuca evolucija je bila pazljivo promatrana i ohrabrivana, da ne kazemo 

progarmirana,od strane onih kojima je bilo stalo da se desi ono sto se desilo poslednjih 

petanestak godina, da rasture  SFRJ, SKJ, JNA, Naciju i Drzavu.,da se posegne za nasim 

teritorijama, i oslabi nasa nacija i drzava. Sto su i postigli. 

 

Masovna i drasticna kriminalizacija je samounistila Drzavu i Partiju, i Naciju dovela do 

sadasnjeg stanja, jer je srusen pravni sistem, zavladao je haos ,prigusene su ekonomske 

zakonitosti, nastalli su anarhija, samovlasce, nerad, rasipanje, nefunkcionisanje ekonomskih 

zakonitosti, tenzije, hajke i obracuni, istinski unutrasnji rat, razvile su svakojake patologije, 

gradjani osiromasili, oslabili, bolesni , umorni, porodice se raspale, uzele maha bolestine, 

svakojake  anomalije, itd. 

 

Usled toga su nastali ratovi, i raspad SFRJ. I sve ono sto je nastalo od 1990 godine do danas. 

 

SFRJ, SKJ, JNA, agenti, dousnici, iako je zvanicno SFRJ rasturena su ostali., tj neki ili brojni 

od njih. Drugi su uklonjeni, razboleli se, umrli, itd.  

 

Jer je trebalo savladati Drzavu i Partiju, Vojsku, Policiju, sve nacionalne ustanove, da bi 

zavladala nova vlast, sada otvoreno, mada je ta ranija tajna vlast postojala i bila vrlo snazna i 

pre toga, bila je  Kontrolor iz senke. 

 

Ali je vecina ostala, sa nasledjenim bogatstvom ( kako ko), imovinom, navikama, 

psihologijom, dobro uvedeni i povezani, sa konspiracijom, policijskim infrastrukturama ( npr. 

u stanovima mnogih ljudi i dan danas stoje nadzorni aparati iz  vremena Milosevica za koje 
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samo oni znaju), mnogi su ostali na pozicijama moci u sudstvu, vojsci,policiji, drzavnom 

aparatu, u biznisu, , itd. Oni su takodje povezani sa novom vlascu rodbinski, plemenski, 

klanovski, ranije kolege, prijatelji, nova vlast nije sastavljena od onih koji nisu nikad bilui u 

aparatu nego je vecinom nastala od prethodnog aparata (disidenti). 

 

Tako cineci se nadaju da prezive tranziciju, da sacuvaju privilegije  beneficije, firme, 

bogatstvo, i  da se brane od onih koji ih mogu optuziti za ranije greske. 

 

Ovakva njihova logika bi mogla biti ocenjena kao racionalna, kada bi oni shvatili da ih  

zloupotrebljavaju za dalju destabilizaciju..Ove kriminalne strukture takodje prave novu gresku 

,umesto da izvuku pouku iz  ranijih gesaka, mnogi,ili neki d njih nastavljaju po starom, ili su 

neki cak i ostrasceniji. 

 

Poseban problem su enormni bogatasi, koji su se u  prethodnim decenijama, ili godinama 

enormno obogatli, dok su milioni krvarili i nestajali. Oni su stvarna vlast u senci. I iza njih 

stoje drzave vladari sveta. Oni treba da budu skromniji i mudriji. Umesto toga mnogi od 

njih,ili neki, imaju svoje para( psihologe), licne policije, vojske, placenike, koje usmeravaju 

na one koji m en konveniraju, da prave masoven lose pfrocene, ubistav politicara, provale, da 

slabe zdravle nacije, omladinu da sire dekadentne pojave, jednom recju da ubrzavaju 

slabljenje Nacije i Drzave.To cine protiv svoga naroda jer su ucenjeni ili placeni za to.U vrhu 

tajnih formacija ima mnogo i onih koji nisu Srbi, koji tako cineci projeciraju svoju srbofobiju. 

 

Nova uspavana vlast nije se sa njima energicno obracunala, oni su ostali, poceli da se 

povezuju, jacaju. 

 

To je otezano cinjenicom jer mafije i krimnal podrzavaju tajne sluzbe, neformalni centri moci, 

t BOGATASI.,a ove potonje podrzavaju mocne drzave koje vladaju planetom. 

 

Tako se iznedrio novi sukob izmedju Nove vlasti i Razvlascenih, koji je buktao od 1990 

godine, ali je se narocito rasplamsao do 2000 godine kada je Milosevc smenjen, i posle slanja 

njega i drugih u Haski sud,posle bombardovanja i sankcija.. 

 

Ovaj proces smene vlasti je dobro poznat. On je iskoriscen od strane istih onih koji su 

ohrabrivali kriminal od 1945 do raspada zemlje, da se opet late kriminalaca da pomocu njih 

sprece oporavak i izlazak iz krize. 

 

Nama su vladajuce drzave sveta nametnule komunizam 1945, zatim Samoupravljanje, 

Nesvrstanost, razne reforme, onda ratove, sankcije, itd. Da bi tako zavladale nam,a. Sada 

nastavljaju ,na redu je novi projekat urusavanja. Zele nam nametnuti nove vodje, mafije i 

kriminace, novi tolaitaritzam preko njih. 

 

Cak se spremaju da ih proizvedu   u formalnu vlast, pobednike na izborim,a. 

 

Ukoliko to dozviolimo nestacemo kao nacija i drzava. To je jasno. 

 

A onda ce biti zestoko udareno i po tajnim formacijama ,Petoj koloni, koje sada unistavaju 

ovu naciju i drzavu.Izdajnici i strani placenici su za jednokratnu upotrebu i izazivaju gadjenje 

vladara sveta. 

 

Sta ciniti? 



1548 

 

 

Izlaz je u Objektivnosti, Razumu, ispravnim procenama, dijalogu, pomirenju, slozi i saradnji. 

Svako ima svoju istinu. 

 

Ako ne preovladaju razum i ispravne procene , svi cemo to skupo platiti nestanko svoje 

drzave i nacije.  

 

MI ne kritikujemo zapadne drzave vladare sveta. Izrazavamo im nase postovanje, one su vrlo 

mocne, njihovi  politicari su izuzetno inteligentni i obrazovani. Ali u isto vremi imamo pravo 

na odbranu , pravo  izrazavanja.Mi hocemo u Evropu, ako narod kaze i u Nato, ali kao 

postojeci i zdrav narod, ne kao skupina invalida  i iznemoglih bolesnika  

 

Sveca  dogoreva. 

 

 

-14 мај 2004.године. Опет са Милицом. 

 

Телефон у моме стану је зазвонио у 4 ујутру по мрклом мраку. Чуо сам рески звон и 

брзо устао, истински забринут да се  нешто лоше десило. Знам од раније, да би такви 

позни ноћни телефонски позиви обично били стресни, јављани су ми непријатни 

догађаји, или не дај Боже  и трагични.  

 

Чух у слушалици Миличин успаничен глас:`` Шта да радим, коме да се жалим, лупа ми 

неко целу ноћ у плафон изнад мога стана``?  

 

Да ли је то по среди, или због нечега жели да ме чује? Можда има намеру да изглади 

последице причињених сцена љубоморе од прошли пут?.  

 

Она станује у Земуну, близу Земунског кеја, поверила ми се да повремено пати од 

несанице, и да има обичај, поготову у топлим летњим месецима, да изађе из стана и оде 

на Кеј, седне на клупу и ту нађе мир. Покушавала је да ме прави љубоморним  причама 

да би у таквим приликама имала врло необичне сусрете. 

 

Можда је и сада управо то, мучи је несаница, па ми звони у ове позне ноћне сате, да 

убије време? Или хоће да ми саопшти да ће и сада изаћи у ноћ на пустом Кеју.?  

 

`` Ако наставе да те узнемиравају, позови полицију``, не видим шта  бих друго могао да 

јој посаветујем. 

 

Она је се смирила, почела да се шали. На крају смо се договорили да се прекосутра 

нађемо на Кеју у 19 часова. 

 

15 маја је у околинми Ваљева физички нападнута сестра покојног Зорана Ђинђића.   

 

У Истанбулу  на такмичењу  за Песму Евровизије, побеђује Украјина, Жељко 

Јоксимовић из Србије са песмом`` Лане моје``, совојио друго место. 
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Жељко Јоксимовић. 

 

 

 

-2004.година.NASTAVLJAJU SE MASOVNA KRSENJA LJUDSKIH PRAVA U 

SRBIJI .  

 

 
 

Poznato je da je srpski narod ( ova politikoloska analiza, predocava ne samo tezak polozaj 

vecinskog stanovnistva, nego i drugih manjinskih entiteta ), jedan od najstarijih i najbolesnijih 

naroda na svetu. Ako se ne preduzmu prave mere, Srbi (i Crnogorci), bi mogli biti za cetvrt 

veka etnicka manjina u Srbiji ( i Crnoj Gori.),a za pola veka nestati. Tragicna je i 

zaprepascujuca cinjenica, da mi sa pojedinih gledista i aspekata, danas imamo manje 

postovanja zakona nego li u 14 veku. U Zakoniku Cara Dusana je pisalo:"Da sudije sude po 

zakonu " ,tako je i bilo.A danas opstaje nepravicno sudstvo. 

 

Poznato je da ako nema slobode, privreda stagnira, kultura propada, nauka se ne razvija 

dovoljno, opada zivotni standard, slabi ljudski duh. Nastaju beda, tenzije ,ratovi, bolestine, 

razvijaju se svakojake drustvene patologije.Svi znamo da se upavo to kod nas desilo, i jos 

uvek se na nesrecu desava.,razorni trend je podmukao i dalje je prisutan. 

 

Od 2000 godine ima znacajnih poboljanja, ali nedovoljnih. Nije problem u zvanicnoj vlasti 

koju sada sacinjavaju patriote, pravi eksperti. Ocekivanih rezultata nema, jer je se staro 
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nedovoljno razvlasceno usancilo duboko i odoleva u losim navikama nepostovanja zakona, a 

nova demokratska vlast jos nije u stanju da ih spreci u tome..  

 

Nova vlast ostvaruje znacajne pomake..Ekonomija je zivnula, i sami gradjani, prikljucili smo 

se Savetu Evrope, ulazimo u Partnerstvo NATo za mir, ima pomaka sa Haskim sudom, 

dobijamo humanitarnu pomoc, ima konsolidacije na jugu Srbije, nas Pregovaracki tim o 

Kosovu je vrlo kompetentan, resor finansija vode eksperti, nema vise policijskih grubosti, 

pokrenute su brojne reforme, dolazi do depolitizacije vojske, IMIDz MUP-a je poboljsan, 

penzije i plate se isplacuju redovnije, ima pomaka u isplati devizne stednje, nema drasticnih 

gusenja medija., itd.. 

 

Ali nazalost ,uprkos svega ovoga, nastavljaju se ubistva, sudstvo je i dalje neefikasno, nisu 

garantovani licna bezbednost i imovinska sigurnost, cvetaju dekadencija i socijalna patologija 

na svim nivoima. Socijalni programi su neadekvatni, jer nema sredstava za to, nastavljaju se 

nelegalne privatizacije.  

 

Takse i porezi su enormno narasli. Prava iz radnog odnosa su cesto krsena. Stopa 

nezaposlenosti je izuzetno visoka, siromastvo je i dalje prisutno kao i ranije,vecina gradjana i 

dalje zivi u strahu , bukte tenzije medju regijama, jug Srbije, Sandzak,pa i Vojvodina, opstaju 

kao neuralgicne krizne tacke, Srbe progone na Kosovu., prisutne su zavade. 

 

Jednom recju nje doslo do diskontinuiteta, narod zakljucuje da je isto kao i ranije. Zbog cega 

je vrlo nezadovoljan i razocaran.  

Jos nije sazrela svest da su nepostovanja ljudskih prava nacionalni problem br. 1, da su ona u 

proslosti vodila slabljenju i iznurivanju nacije i drzave, i da se stanje u ovoj oblasti ne 

popravlja na zadovoljavajuci nacin, sto uzrokuje dalja nazadovanja u razlicitim oblastima. 

Ljudska prava su jos uvek vrsta tabu teme, o tome se ne sme govoriti na pravi nacin.  

 

Ako se ne obezbedi postovanje ljudskih prava, nastavice se sunov rat, nestacemo kao drzava i 

nacija. 

Tomislav Krsmanovic. 

 

 

-16 мај 2004.године. Милица познаје бивше Сибилине подстанарке. 

 

У топлој, скоро летњој ноћи, смо се упутили ка Хотелу Југославија. Милица је била 

расположена, као да је потпуно заборавила како се пре неки дан понашала на Космају и 

у градском превозу.  

 

Трудим се да је схватим. Имала је трновито детињство. Изрекла ми се у неколико 

наврата да је имала болне промашаје са љубавним партнерима.  

 

Помињана Деса Митановска и ја се дружимо, повремено би ми одржавала стан или 

нешто скувала. Баш сада зазвони мобилни, чим би се то десило,  она би ми се 

приближавала нестрпљива да чује ко ме зове. Али када би њу повремено неко позвао на 

њен мобилни, она би га страсно зграбила, и брзо се удаљила, да не чујем шта говори.  

 

`` А опет те зове Деса. Шта имаш ти са њом, због ње се ти дотерујеш, она те стално 

зивка``, обузимао би је очај. 
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Иза сплава преко пута зграде Хотела Југославија, бануше пред нас две младе жене, то 

су оне Сибилине сестре из Адвентистичке цркве што се окупљају у Орачкој улици у 

Земуну. Сусрет и разговор је био неминован. Поздрависмо се, Милица се насмеја једној 

од њих, изменипше неколико речи, установих да се њих две  познају. `` Немамо одавно 

никаквих вести од Сибиле, нико не зна где је``, рече ми  једна од њих док су се већ 

удаљавале. 

 

Када Милица чу име Сибила, стаде у месту, опет се узбуди:` Виђала сам те давно овде 

са њом, та је Лујка``. Замисли се, изрече се:`` А, сутра ћу ја да се видим са њом, кријеш 

од мене о тој Сибили``.Опет ме уштину снажно руком за мишицу:`` Признај, шта је са 

њом, где је она сада, је ли се крије овде негде у близини``? 

 

Милица је опет изненада западала  у кризу. Као што изненадно наилази напад 

епилепсије. Стала је испред мене, раширила руке, не да ми да макнем `` Виђаш се и са 

њом, а она је по среди, колико их то имаш``? поново је захватила крајња узнемиреност. 

 

Знао сам да ће је Милица сутра звати да сазна  више података о Сибили.  

 

Предосећао сам њене нове стресне изливе љубоморе. 

 

Милица је врло осетљива, али у исто време поједини њени поступци би ми били 

необични. Хтела је да остави неке њене личне одевне предмете у моме стану, каже да 

код ње нема довољно места, отишли смо код  њеног познаника, неког Крагујевчанина, 

он је професор физичког васпитања, снажан и самоуверен млађи човек. ``Откуд твоје 

личне интимне ствари код њега``? Он се дружио са мојим пријатељем.Мирком из 

Ужица, па када сам са Мирком раскинула , остале су ствари код њега``. 

 

Она се није устручавала мога присуства да се са Крагујевчанимом непрестано шали, 

прилазила би му, сва је сијала, док је са њим живо разговарала, би га хватала цело 

време фамилијарно за лакат. 

 

Мој утисак је да је са она после Мирка, или упореду са њим, забављала и са овим 

спортистом.  

 

А Милица обожава виталне мушкарце. Она то не уме да укрије. 

 

Или ме је правила љубоморним?  

 

Ишла је код неког шарлатана који је боцкао по прстима, да је тако лечи. Пођох са њом 

тако једанпут, у некој дворишној згради на Сењаку, она седе , пружи му прсте, он поче 

боцкање иглама, она се цело време задовољно кикотала. Ишла је код свакојаких масера, 

магова, давала је велики новац у потрази за бољим здрављем. За једнога од њих сва 

озарена ми добаци у ходу:`` Он је есктра-сенс, парапсихолог, има златне прсте``. 

 

Приликом посета мога стана је спазила у мрачном буџаку некакве  изношене женске 

папуче. Ко зна од када су ту?  

 

Вриснула је:`` Чије су, када је ту била``.  
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Из места је кренула у испитивање целог стана, отворила је фијоке, и почела да избацује 

из њих понеку спаваћицу, или неки други део женске одеће. Бла је ван себе од беса. 

Знам, да је она мушкарац, да би ме измлатила? Али она то не покушава, јер је једанпут 

увидела да то не може да ради, и од тада је постала врло опрезна, све се свршавало на 

речима. 

 

`` Ко све овде није навраћао, какве све .... су овде долазиле``, беснела је.  

 

`` Имам цео свој дуги живот иза себе, нормално је да су још неке друге жене  овде 

долазиле``, смиривао сам је. 

 

Нарочито је забрињавало да некоме не дам, нешто од њене одеће:`` Најстрожије ти 

забрањујем да некој од их твојих пајташица даш  нешто од моје гардеробе``. 

 

Недавно је ушла у кухињу, где у ћошку стоје на картонима наслагане њене ствари. 

Провирих, она је нешто нервозно орвала, прегледала, дахтала је, спази ме, усправи се и 

устреми се на  мене:`` Дао си Деси моју спаваћицу  нема је, како се усуђујеш да тако 

нешто урадиш, одмах сада да је зовеш телефоном преда мном, и да то одмах врати`` 

 

Некако се и овога пута смирила. 

 

 

--2004.године. ZASTO NE KAZETE SUSTINU- Pitanje predsednickim kandidatima? 

 

Pitamo sve predsednicke kandidate a pre svega Marsicanina (DSS), Tadica (DS) i Nikolica 

(SRS) , zasto nijedan od njih u predizbornim nastupima ne pokrece sustinska pitanja problema 

i krize: 

 

-da su Srbi najstariji i najbolesniji narod na planeti 

-da je na delu smisljena  dugogodisnja decenijska sabotaza  

-da ce ako se nista ne preduzme Srbi biti za par decenija manjina u Srbiji, ili za pola veka da 

nestanu. 

 

I oni treba da objasne  koji su uzroci ovakve teske nacionalne tragedije. 

 

Zasto to  ne rade? Ona stranka koja ta pitanja pokrene  bi dobila mnogo glasova.  

 

Da li se plase.Vide kako prolazi profesor dr Marko Mladenovic koji ta  pitanja pokrece pa se 

plase da ne nastradaju kao i on? Ukoliko je to tacno, kakvi  su to radikali. 

 

 

-19 мај 2004. Милица развалила браву на вратима мога стана. 

 

Овај мајски дан је био топао, али облачан,  Значи, не прија метеоропатама, а то су данас 

многи у Београду. Што је неко уморнији, изнуренији, у бригама, а то је данас већина 

становника, све је склонији лошем расположењу, депресији. А то је плодно тле за 

појаву све бројнијих метеоропата. Посматрао бих станаре у мојој згради, мотрио на 

лица пролазника, у градском превозу, сроднике, познаника, чим би се небо наоблачило, 

спусти се сумрачица, људи и жене би постајали суморни, убитачно нерасположени, 

губили би временску и емотину дистанцу.  
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`` Сада је овде облачно, мрачно, депресивно, а горе инад 10 километара је увек ведро, 

тамо сунце увек сија``, охрабривао бих их. 

 

Депресија је за мене, а њој је блиска и појава метеоропатије, више субјекивна визија 

стварност, него ли душевна бољак која има органски уз рок. Тачно је да дуготрајан 

стрес, бриге, изнуреност, стварају погодну пологу за тмурна расположења, али да ле ће 

се она временом прегворити у депресију, понајвише зависи како ће на то да реагује 

особа. ( видети том 4, поглавља где говорим о  аутосугестији). 

 

Обично шетам скоро свакодневно у оближњој шуми. Шетња на мој организам и 

виталност делује чудотворно, када бих се ишетао најмање један сат, осетио бих плиму 

снаге и доброг расположења. И обратно.  

 

Запазио сам, ако запустим своју физичку фрму, не шетам , не рекреирам се , губио бих 

гипкост тела и снагу духа. А ако бих запустио менталну хигијену, полако би се губио 

оптимизам.   

 

А у таквим окопностима би ми свет заизгледао другачије него ли када сам чио и 

испаван. 

 

Данас сам се задржао до мрака. По шуми шетам само дању. Обично сам, понекад би ми 

се придружила и Деса. А када би се смрачило, ишао бих пешке тамо где врх шуме 

додирује асфалтни пут, који везује Миљаковац два са Миљаковцом три. 

 

После сат и по интензивне шетње се вратих у зграду. Чим уђох у приземље, мој стан  је 

у међуспрату, зачух истинску буку, неко је ударао из све снаге у нечија врата. Пожурих 

да видим шта се дешава, провирих опрезно са степеница, видех Милицу како јаросно, 

сва ван себе, избезобличила се, великим дебелим штапом из све снаге удара у моја 

врата. Цео спрат је одјекивао. 

 

Схватио сам одмах о чему се ради. Она мисли да сам се ја забарикадирао у стану са 

неком женом. Она жели да има корпус деликти. Када је дошла пред стан, видела је у 

стану да гори сијалица,  заборавио сам да угасим када сам излазио. Она је на основу те 

упаљене сијалице закључила да сам ја у стану са неком женом, и да нећу да јој отворим. 

Па лупа из све снаге. 

 

Стрчах низ степенице, сакрих се у жбуњу, осматрам да се она појави. 

 Прошло је још добрих пола сата, ње нема на излазу.  

 

Добро укривен у џбуњу, спазих је како излете као фурија, стаде испред зграде и упре 

очи у прозоре мога стана. Читав сат и по, још је се шетала испред  стана, улазила у 

зграду, и излазила.  

 

Најзад се убрзано, избезумљено стуишти низ стрму улицу Станка Пауновића, у којој се 

налази мој стан, упути се ван себе од беса ка аутобуској станици. Из даљине је пратим 

погледом укривен у дрворедима, плашим се да се не врати?  

 

                                         Био сам у праву. Она се у месту енергично окрете, и врати се ка мојој згради.  

                                         Испитивала је из прикрајка, па онда се полаган упути ка аутобуској станици  
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                                         Видех да уђе у аутобус 59.  

 

                                        Вратих се у стан. Сретох неке станаре из комшилука, кажу ми:`` Нека горопадна  

                                       жене је дуго лупала из све снаге у врата вашег стана``.  

                                       Оћутао сам. Врата су била оштећена, брава помало померена. 

 7 juna  u другом кругу избора за председника Србије, Борис Тадић (лидер ДС) 

победио Томислава Николића (заменик председника СРС) и изабран за трећег 

председника Србије. 

-Јули 2004.године. 

 

---9.7.2004.године. Pokret za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)                  9.7.2004 godine 

Tel-3511829;Mob tel-064-3095176;Pokret@eunet.yu 

 

 

Gospodin Vuk Draskovic, Ministar inostranih poslova SCG 

 

Predmet: Miladin Salovic, bivsi sluzbenik SIP-a SFRJ 

 

Postovani gospodine Ministre, 

 

Obracam Vam se u vezi Miladina Salovica (1950), iz Beograda, bivseg konzularnog 

sluzbenika SIP-a SFRJ, sada fizickog radnika ,koji je po kazni 1984 godine udaljen iz radnog 

odnosa u SIP-u kao moralno politicki nepodoban i sto se usprotivio kursu nepotizma i 

korupcije, zloupotreba u drzavnom aparatu. On je 1984 godine povucen sa polozaja u 

Ambasadi  SFRJ u  Lisabonu, Portugalija, zato sto je bio posten i principijelan iskren patriota, 

koji se usprotivio  malverzacijama .On sada radi naporan  stresan  fizicki posao.,kao covek 

vec u odgovarajucim godinama ruiniranog zdravlja.   

 

Molimo Vas da ga sto pre primi Vas saradnik, gde ce g. Salovic predstaviti sva potrebna 

dokumena iz kojih se jasno i nedvosmisleno , vidi da je on zrtva bezakonja i kriminala. 

G.Salovic ne trazi kaznjavanje vinovnika nego svoju pravdu. Izvolite obavestenje poslati na 

nasu bilo koju adresu. U nadi da cete pomoci da pravda najzad pobedi i pomoci postenom 

coveku i iskrenom patrioti  nevolji. 

 

Tomislav Krsmanovic, predsednik 

 

 

- 13.7.2004.године.Pokret  za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/poket.html)   13.7.2004 godine 

 

Gospodin Boris Tadic, Predsednik Republike Srbije 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
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Cestitamo Vam na izboru na polozaj Predsednika Republike S rbije i zelimo da se Vase 

mudre reci ,koje pokrecu prave probleme,  pretvore u dela. Verujemo u Vase postenje i 

iskrenost, upornost  i rezultate.Pred Vama predstoji velika borba , neka Vas vode Vera i Nada. 

Stojimo Vam na raspolaganju za saradnju. 

 

s,postovanjem 

Tomislav Krsmanovic 

Јули 2004.година. 

 

 

-Јули 2004.године.  Са  Милицом у Узовници.  

 

Прво сам ја допутовао. Био сам заузет око смештаја и пријема туриста. Узовница је 

живнула. Мица Стајић је сва сретна смештала поједине туристе које сам ја довео, 

одводила би их ка оближњим кућама.  

 

Увече је у дворишту њене куће засвирао хармониаш весело Ужичко коло, пензионери 

су се ухватили за руке и жестоко заиграли.  

 

Милица је била пресретна: `` Пуно ми је срце када видим авлију пуну туриста``, 

осмехивала се радосно.  

Милица је накнадно допутовала аутобусом. Дошла је са другарицом. Обезбедио сам им 

смештај у комшилуку.  

Посетили смо Манастир Соко, где смо накратко разговарали са Владиком Лаврентијем. 
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Владика Лаврентије. 

Полако пристижу поједини туристи у село, прође неколико планинарских група, 

спустају се низ Дрину.  Задовољан сам. Мој труд даје прве стидљиве резултате. Али ово 

је тек почетак. 

.  

 

У близини Мицине куђе  је Ушће ( томови 1-4), где се живописна речица Грачаница 

баца у зелену брзу Дрину. Унук Мике Николића гаји пастрмке,  

Кренули смо, неколико приспелих гостију, Милица, њена другаица и ја, ка Ушћу, 

наручили смо пастрмке на жару. Ишли смо асфалтним путом, ивицом, јер би повремено 

наилазили аутомобили. Били смо сврстани по двоје троје, спазих поред мене корача 

Миличина другарица, измењао сам неколико конвенцонанлних речи. И то је било све. 

 

Није ми измакло пажњи да се Милица стуштила. Дошли смо до Ушћа. Нас неколико је 

хтело да седне на сеоску клупу постављену пред кућу. Прва седе Милица. Али је села 

на крај, клупа претеже, она се нађе на тлу. Брзо устаде, али је била ван себе од беса. 

 

Када смо се мало касније нашли на само, схватио сам шта је мучи:``Запоставио си ме, 

цело време си разговарао са мојом другарицом``.  
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Ћутао сам, јер је она цело време разговарала весело са планинаром кога је раније 

упознала на успону на Дурмитор. 

 

Она, како се то каже, у туђем оку види трун, а у своме не види пањ.  

 

Једном је заборавила у моме стану ташну. Из ташне је испао велики нотес препун 

адреса. Радознао сам прелистао Био сам зачуђен. Нашао сам преко сто мушких имена и 

бројева телефона.?  

 

Зашто ово предочавам?  

 

Као што пажљив читалац зна, још од 1976.године, имам за сваки дан план акција. 

Трудим се да тако унесем ред и дисциплину у мој живот. Ту убележавам све шта треба 

сваки дан да урадим,  ту се у мојој свесци нађе и по неко име. А Милица све у стану 

загледа, листа, чита, проучава. Прелиставала је врло пажљиво свеску: `` Ево ту имају 

имена неких жена``?, већ је била на ивици нове кризе. 

 

`` Добро`` рекох јој`` а шта је то, у твоме нотесу сам видео стотинак имена мушкараца и 

њихве бфојеве телефона``? . Она загалами: `` То су ми колеге са посла``. 

 

-  

 

 

Obnovljeni Stari most 

 

 

 

 

--1 avgust 2004 godine- Ratomir Oklobdzija odbacen od sinova и zene. 

 

Opet sam sreo Ratu. Nekadasnj svemocnik, bezbednjak, je sada bio u jadnom stanju. Bio je 

porazen, potucen do nogu, kao nokautiran bokser koji se polako pridize sa poda ringa. 

 

Vremena se menjaju, sto bi doli sad je gori, sto bi gori sada je doli. Tako su setno govoril u 

zavicaju stariji ljudi posle Drugog svetskog rata.  

 

Sta se ovo danas ovde sa nama desava? 

 

U kosulji i pantalonama na Makiskoj strani Ade Ciganlije, bi obicno dolazio u popodnevnim 

casovima, iako bled i iznuren, je ipak  preplanuo, ide od poznanika do poznaika, a on ih ima 

dosta, sa kim pocne razgovor to traje dugo.  

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Stari_most
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Prisautni bi iz uctivosti, ili iz strahopostovanja, znajuci da je ranije bio strah i trepet, mocnik, 

ga slusali ukrivajuci zacudjenost, ne mogu da shvate sta se sa njim desilo?. Kad sa nekim 

prekine razgovor, pocne sa nekim drugim, ili sa nekom kupacicom sto sedi na prostrtom 

velikom peskiru na pesku. Zene bi ga slusale sa razumevanjem, ali sazaljivo.‖Nije mu lako‖, 

razumeju.  

 

ga.  

 
 

Rata mi pridje skurseno, po ko zna koji put ovoga leta ovde na Adi, drugovi smo iz 

detinjstva:‖ Otisla mi zena iz Nemacke, da radi u Svedskoj, u fabrici zenske odece.‖  

 

Slusao sam ga vrlo pazljivo, on nastavi uzbudjeno:‖ Da li ti smatras da me ona jos voli, da li 

to znaci da me voli, ipak mi se javi ponekad telefonom‖?  

 

``To ne mora da znaci nista lose, otisla da zaradi za decu, za vasa dva sina, odrasla studenta‖, 

ohrabrih ga  

 

‖Saznao sam da je u Malmeu bila i dalje u drustvu sa Siptarom iz Bujanovca, povukla ga za 

sobom iz Nemacke‖, prosaputa drhtavm glasom. 

 

 ‖ Ko je to kazao‖?, upitah ga. On je i ranije spominjao  tog mladica  Albanca iz Juzne Srbije.  

 

Umesto odgovora, on uzbudeno nastavi da sapuce:‖ Da li da idem  u Bujanovac kod roditelja 

mladica, zvao sam njegovog oca‖.? 

 

Slusam ga zacudjeno. ―Postavio sam prislusne uredjaje njegovim roditeljima, kada je moja 

zena dolazila ovde, njeni telefonski razgovori su bili prisluskivani‖, nastavi .‖Imam probleme 

sa prostatom, imao sam operaciju``, pokaza rukom na donji deo stomaka, ``Ne mogu da 

spavam. Sta mislis, da li ce se ona sa mnom pomiriti  sada u septembru kada  dodje na 

odmor‖,? zasjaktase mu oci. ‖ Da li da nesto pokusam kada budemo sami‖.? 

 

‖Sto da ne, izvedi je na veceru, zapali svecu uvece, kupi joj neki prigodan poklon‖, rekoh. 

 

``Sinovi me isterali iz stana, sad sam kod sestre. Da li da otputujem u Svedsku da je uhvatim 

sa mladicom Siptarom?. Prosli put kada je bila pregledao sam njen notes, stvari, imaju tamo 

neka imena‖, preplice Ratomir.  
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‖Sta mislis, da li ona mene moze da voli, iako je bila sa nekim drugim‖? obrati se jednom 

kupacu. Ovaj mu odgovori:‖ Ama Rato, vidi staga  je zena ovde, pridji nekoj, sve ce ti biti 

lepse‖. 

 

Zene koje slusaju razgovor se zakikotаse. 

 

Ja mu se ne smejem, pogotovu ne potsmehujem. Ovo sa Ratom je za mene zivotna lekcija, da 

vidim na licu mesta, kako na neke od nas deluju pojedini zivotni dogadjaji. Ili jednostavno, 

kakve tragove na ljude ostavlja vreme, ta reka koja neumitno protice, ona nikoga ne zaobilazi, 

kruni, podriva. 

 

Ali svi ne reaguju na isti nacin. 

 

Preda mnom je Rata bivsi mocnik, nekada osion i samouveren, moj skoslki drug, iz detinjstva, 

mladosti, bio je oduvek ubedjen u svoju vecitu svemoc. 

 

A sada je pored mene na pesku porazen i sav jadan. Pazljiv citalac je mogao saznati da ja sa 

njim nisam nikada imao bilo kakvih neprilika. Njegovi povremeni pojedini neobicni postupci, 

su za mene bil vise zabavni, nego li stresni.  

 

Poznajem njegove roditelje, oca, majku, njegov otac je bo prestrog, nije se njme bavio 

dovoljno.  Rata oduvek nije postovao majku, zbog necega je prezirao.  

 

Nemajuci cvrstog oslonca i identifikaciju u porodici, nasao je tlo i potporu u uniformi, 

revolveru, vlasti. 

 

On je za mene oduvek bio mlad covek, nesiguran  u sebe. Shvatao sam ga, bilo mi ga je zao. 

 

Sada mu je izmaknut oslonac-vlast.  

 

On se nasao na tlu.  

 

Sta mu je sa suprugom? Sa sinovima?  

 

 

-Септембар 2004.године. 

 

1. септембар — Чеченски терористи заузели су школу у руском граду Беслану са више 

од хиљаду таоца.  

 

- Tomislav Krsmanovic, Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd                              6.9.2004  

godine 

Tel-011-3511829; Mob.tel-064-3095176;pokret@eunet.yu 

 

Gospodin Zoran Kostic, predsednik  Skupstine Opstine Mladenovac 

 

Gospodin Zivorad Milosavljevic,   predsednik Skupstine Opstine Sopot 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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Postovani gospodine Kosticu 

 

Postovani gospodine Milosavljevicu 

 

Bili su mi  ne samo veliko zadovoljstvo, nego i cast da saradjujem na izradi knjige KOSMAJ, 

koja  je kao sto znate vrlo znacajna za narod regije Kosmaja. Uradio sam je po sugestiji i uz 

delimicno sponzorstvo Nikole Janica iz Sopota, koji zivi u Svedskoj, koji je tako zeleo da se  

skromno oduzi narodu  njegovog  kraja da sazna svoje poreklo. 

 

Od pocetka ove godine sam  radio vise meseci  na ovoj knjizi, dobio sam autorsko pravo od 

SANU, nasao stampariju (MST Gajic, gospodja Ceca, Beograd, Dobracina 73, tel/faks-

3281246,3283217), pribavio tekst,skenirao ga, nasao autore predgovora, izdavaca, kad je 

knjiga izasla iz stame prebacio je u Sopot i Mladenovac, organizovao promocije na medijima, 

i td, vec mesecima radim svaki dan vise casova na ovoj knjizi, poslato mnogo faksova, 

obavljen veliki broj  telefonskih razgovora, vise puta putovao u Mladenovac i Sopot. Ulozio 

sam veliki trud, i potrosio i moj licni novac . 

 

Izvolite podaci o troskovima i poslovanju sa knjigom, molim proucite ih.Posto nisam ostvario 

zaradu, niti prodao primerke, niti pokrio troskove stamparije od oko 43.000 dinara, a ulozio 

sam veliki trud  i vreme, a skoro pola tiraza je poklonjeno, ( ukljucujuci i 33 primerka Opstini 

Mladenovac i 60 primeraka Opstini Sopot), buduci da se radi o akciji od opsteg znacaja, i 

uzimajuci u obzir Vase razumevanje i podrsku od pocetka projekta, koji su  bili  ohrabrujuci ,  

i podrsku g.Kostica od 8 januara, u knjizi je istaknuto da je knjiga uradjena zahvaljujuci 

podrsci opstine Mladenovac i g.Janica,  a i predstavnici Skupstine Sopot su nas ohrabrivali 

svojom ljubaznom podrskom, zato Vam dajem ove podatke  , da imate osnovu da procenite 

realne parametre, sa molbom da  na osnovu toga donesete Vasu odluku, i pomognete mi 

zajednicki da ovaj dug stampariji bude pokriven u vise rata. , ubedjen sam da bi se gospodja 

Ceca iz stamparije slozila. 

 

Moj je predlog da obe Skupstine Opstine se dogovore da zajednicki uplate dug u vise rata , 

npr. 6 rata, o cemu bi se trebali dogovoriti sa stamparijom, rate bi bile male. To ne bi 

opterecivalo budzete opstina , a mene bi spaslo sudskog procesa... 

 

Dodatne potrebne podatke mozete dobiti direktno od stamparije na napred navedene brojeve 

telefona. 

 

 Knjiga je oslobodjena poreza na promet odlukom Ministarstva kulture Srbije, jer ima CIP I 

SBN Vas nalog 

 

U nadi da cete ispitati ovaj dopis i podrzati me da pokrijemo ovaj dug  i tako budem spasen 

sudskih progona i drugih uznemiravanja.  

 

s‘ postovanjem 

Tomislav Krsmanovic. 

 

 

-28 септембар 2004.године. PROMOCIJA KNJIGE ―KAZNENA PSIHIJATRIJA‖ KO 

JE OVDE LUD ( 1975-2004), autora Tomislava Krsmanovica 
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koja ce biti odrzana u utorak 28 septembra u 12 casova u prostorijama YUBIN, Terazije 26, u 

dvoristu 

 

Govore: 

-Tomislav Krsmanovic, autor 

-Profesor dr  Marko Mladenovic, Pravni  fakultet 

-Profesor dr Kosta Cavoski, Pravni fakultet 

-Miroslav Kostic, konferansije 

 

Knjiga je zbirka dokumenata o akcijama beogradskih disidenata , i iz drugih drzava iz sastava 

bivse SFR Jugoslavije, protiv zloupotrebe psihijatrije u politicke svrhe.Istinska  riznica 

podataka o borcima za ljudska prava, ( npr. dr.V.JKostunica, dr. K.Cavoski, dr, D Micunovic, 

dr Ljuba Tadic,  Boris  Tadic, itd), istorija borbe za ljudska prava. Autor ukatzuje na 

pocinjene greske koje su urusile bivsu SFRJ i poziva da se one isprave, da se ne nastavljaju, 

cega nazalost ima u izvesnoj meri i  u ovoj delikatnoj oblasti. 

 

Recenzije i misljenja: 

 

-Profesor dr.Marko Mladenovic   

-Profesor dr.Kosta Cavoski 

-dr.Janez Rugelj, psihijatar 

 

- Medija o knjizi T.Krsmanovica‖Kaznena psihijatrija‖. 

 

-Danasnj list ―Kurir‖ na strani 10, na tri stubca prikazuje knjigu Krsmanovica i govori o 

aktivnostima Pokreta za zastitu ljudskih prava, odajuci prizanje za doprinos osvetljavanju 

ovakvih zloupotreba.. 

-Radio Beograd 1, je intervjuisao  Krsmanovica u vremenu od 20 minuta 

-M.Bogic filmski reziser je uzeo knjigu da procita sa velikom paznjom. 

-dva strana izdavaca, jedan iz Francuske( Pregentil) i drugi iz SAD( ISIL)su zahtevali da im 

se posalje knjiga 

 

- 

-2004.година.``ZASTITNICI SRPSTVA I PRAVOSLAVLJA``: 

 

Kompjuter i internet su postali najzanacajniji put komuniranja, kako sa pojedincima, 

drzavnim ustanovama, nevladinim sektorom, tako  i preko drustvenih grupa.  

 

Na srpskim forumima SERBIANFORUM, SRBIJA MEDJU SLJIVAMA,  REPUBLIKA 

SRPSKA, SRPSKI SVET, POSTOJBINA, SRPSKI NOMADI, i drugo,  se mogu 

dobronamerne i mudre procitati poruke nasih ljudi ne samo iz zemlje, nego i iz celog sveta. 

Ali se povremeno prepozna provokacija, bude uvreda. Nije mi bilo nimalo tesko kao 

Moderatoru Yahoo group LJUDSKA PRAVA, i prisutnom na mnogim srpskim i stranim 
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forumima, da otkrijem pojedince koji su `` dezurni``, zadatak im je da one sa cijim se 

stavovima ne slazu, izvredjaju, oklevecu, da im prete, salju viruse, pa sve do pravljenja 

ozbiljnih smetnji i opstrukcija u radu sa kompjuterom. Ustanovio sam da njima smeta sto ja 

iznosim podatke o teskom stanju ljudskih prava, o progonima ljudi, o zlocinima, kradjama, 

pljackama. 

 

U odgovor na moje poruke su pocele da stizu najgnusnije uvrede, sve do pretnji ubistvom. 

Dakle, dosao sam do zakljucka da su oni placeni da prate sta se desava na pojedinim 

forumima, i da sve one koji iznose misljenja koja se ne svidjaju onima koji ih placaju, 

jednostavno onemoguce da to cine. 

 

Njihove strategije i taktike nisu bile mudre, iz jezicke stilizacije njihovih vrlo vulgarnih i 

prostackih poruka  mi nije bilo tesko da zakljucim da se radi o primitivnm kr imnalcima, bez 

adekvatnog intelektualnog nivoa i elementarnog domaceg vaspitanja. 

 

Ipak ustanovio sam da umeju biti podmukli i podli, a ponekad bi me iznenadili nekom 

mudrom misli, postupkom, reci. 

 

Ja sam predstavnik ISIL-a San Francisko. Zbog cega se ne usudjuju da se sa mnom otvoreno i 

drasticno obracunaju. Dosetili su se da pokusaju da me lise podrske ISIL-a  medjunarodne 

zajednice. Sproveli su protiv mene zestoku kampanju predstavljajuci me u zemlji, kao `` 

izdajnika``, ` stranog placenika``.  

 

Shvatio sam sta zele, da me gurnu u vode zadrtog srpskog nacionalizma, da me okrenu protiv 

medjunaodne zajednice,  da me tako lise njihove podrske.  

 

Kada god bih pokusavao na forumima da se branim, da se prikazem kao lojalan srpski 

patriota, da ukazem na nedela onih koji su navоdni srpski branitelji, a ustvari su vulgarni 

lopovi i nasilnici, oni bi se lacali takvih mojih poruka i slali ih svetom,  ubedjujuci primaoce 

da sam ja ustvari `` zadrti Srbin``, a ne `` evropejac``. 

 

Pod optuzbama da sam `` agent CIA``, sam bio izlozen i dalje sumnjicenjima i nsrtajima u 

zemlji.  

 

A van zemlje su se pojedinci i organizacije pocinjali da distanciraju od mene kao`` 

Srbina``. 

 

Tako da sam se nasao u neugodnoj poziciji. 

 

U prilogu je vise emjal poruka poslatih na pojedine srpske forume, iz kojih se moe vide ti 

sadrzina, sta oni kazu. 

 

Oni se predstavljaju za  tzv‖zastitnike Srpstva i Pravoslavlja 

 

Ali to treba da budu pojedinci koje krase  izuzetne  osobine, da navedem samo neke od njih: 

patriotizam, postenje, cestitost, inteligencija, obrazovanje, diplomaticnost, samopozrtvovanje, 

nepodmitljivost. Takve nacionalne vodje ne privlaci pre svega njihov licni interes, nego 

interes vecine. 
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Razume se oni moraju imati neophodna sredstva za nesmetan rad: stan, novac za zivot njih i 

njihovih porodica, neophodan komfor, opremu, itd.  

 

Ali ukoliko neki ``nacionalni zastitinici`` to cine na recima, a na delu koriste svoje pozicije da 

se docepaju fotelja,  da se bogate, ili podlezu carima vlasti, pocnu da ih opijaju visine, da 

postaju samovoljni,  tonu u privilegije, ili postaju ponekad tirani, pocnu da posezu za tudjim 

pravima, da se u njih useljava crv sumnjicenja, paranoje prema drugacijim, faraonstva, onda 

to vise nisu nikakvi zastitnici Srpstva, nego postaju najvece stetocine i neprijatelji  Srpstva. 

 

 I njih se onda lacaju svi oni koji zeel da pomocu njih nam nanose ovde stetu, da ih jacaju i 

usmeravaju u pogresnom smeru, da nastave destabilizaciju i slabljenje zemlje i nacije. Tako se 

odvija proces pretvaranja pojedinih ``zastitnika nacije`` u kriminalce.  

 

A njih zloupotrebljavaj oni koji ih placaju, to su srpski tajkuni. 

 

Drugim recima, oni nisu nikad ni bili pravi ljubitelji svoje nacije, nego su to samozvani 

zastitnici, da bi profitirali. Jarci u kupusu, lisice u kokosarniku. Lisica pojede seljaku kokosku 

i pravda se:‖Pojela sam je jer jede zrnevlje sa njive seljaka‖.A sto je racionalizacija, lazno 

opravdanje, nije njoj do zastite njive seljaka, nego do ukusnog mesa kokoske. Tako i 

samozvani zastitnici Srpstva i Pravoslavlja, navodno stite Srbe a ovamo zele da se na njihov 

racun bogate. 

 

Izvucimo piouke iz proslosti. Nacija koja nije u stanju da  izvlaci pouke iz proslosti  je 

osudjena na propast.Slicne zlouporebe su se desavale od 1941 do 200 0 godine.U nasoj zemlj 

i velikom delu planete je bio zaveden komunizam. Sa navodnim ciljem da se stvori idealno 

ljudsko drustvo ravnopravnosti, jednakosti, pravde i blagostanja. Divna ideja i navodna divna 

namera. Ali praksa se pokazala sasvim drugacija, i na delu je pokazala makijevalisticku 

sadrzinu‖spasenja‖. . Za vreme II Svetskog rata je bio stvoren znatan sloj vrlo sposobnih i 

postenih komunista koji su iskreno zeleli da zavedu takav pravedan sistem. Ali je se 

vremenom usled jednopartijskog jednoumlja stvorio sloj privilegovanih, jacalo je samovlasce, 

nepotizam, pojavila se korupcija, sto je iz godine u godinu bujalo. Posteni komunisti su 

postajali manjina, a sve su vise bili prisutnui na sceni svakojaki ―zastitnici Partije i Drzave‖, a 

ustvari pojedinci koje je oprljila i deformisala Vlast. Ovakvi aparatcici su bili sve brojniji, i 

jaci, oni su potisnuli  postene komuniste ,  uzeli sve komande u svoje ruke, i stvorili svoje 

Kraljevstvo zla i mrznje. I na kraju sve unistili i doveli do sadasnjeg poraznog ishoda.. 

 

Izvucimo pouke. Ne dozvolimo da ponovo ―zastitnici Drzave i nacije‖ na recima, a na delu 

najvece stetocine, nam ponovo ne uniste sve tekovine , i da ne ponove zloupotrebe slicnih 

zastitnika Nacije kao u vreme komunizma. Izvucimo pouke. Eliminisemo samozvane 

stetocine. Ukoliko to ne ucinimo propascemo. 

 

Evo pojedinih, samo nekih, inkriminisanih poruka, punih uvreda, kleveta, ili pretnji: 

 

-U brosuri koju je izdao U.S. Helsinki Watch Committee 1982. godine (!?!, i oni su imali 

komitete!?!?), sto je u stvari prljava antijugoslovenska propaganda i prethodnica svega onoga 

sto nas je zadesilo devedesetih kad su nam organizovano rusili kucu, sa Tomislavom 

Krsmanovicem u drustvu su i: Adem Demaci, Gojko Djogo, Vlado Gotovac, Skender 

Kastrati, Dobroslav Paraga, Franjo Tudjman, Marko Veselica, Mirko Vidovic, Cicak i ostali 

"borci za ljudska prava", od kojih su mnogi dokazani strani placenici koji su pripremali teren, 

organizovali i ucestvovali u rusenju Jugoslavije. 
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P......  

 

-on 28/9/04 5:19 PM, spetar@caramail.com at spetar@caramail.com wrote: 

 

     Pokret za zastitu ljudskih prava preti svim postenim srbskim rodoljubima i osudjuje ih da 

su siptari dok je   krsmanovic licni prijatelj Ibrahima Rugove i Natase Kandic. Krsmanovicevi 

istupi na  srbskim forumima su krajnje antisrbski i krjnje nepatriotski. On je placenik Nato  

krvnika i agresora i zadojen obecanjima sluzi agresoru za sirenje anti srbske    

propagande.Napadao je i  V.V , S. Sc, Kostu Erica, Bata Laku i 

     mnoge druge  koji se ne slazu sa njim. On ima zaledjinu Zapada i nove vlade  kao i 

Madjarske manjine koja vec pocinje da stvara nerede u Novom Sadu.  

 

 

-Subject:  Re: [ujedinjeno_srpstvo] Re:QZ- Dimitrije K-evo ko pokusava da sabotira srpske 

forume. Date:  Fri, 24 Sep 2004 23:36:36 -0400 

      From:         "ac@rogers.com>   Reply-To:         ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

        To:  <ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com> 

 References: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8. 

  

Unicode (UTF-8) 

  

Luftiguzu i Susumigi po imenu"Mihpavle"! 

(Koga ovde imitira izlapeli Tomislav) 

  

Dimitrije je reagovao na jedan nepismeno-glupavo-tupavo sroceni komentar iz onog podruma 

sa Miljakovca a pod firmom "Pokret", koga cinite vas nekoliko budala. Posto se tamo medju 

vama nezna ko je veca budala  a ko je glavna budala, to se dogadja da ko medju vama prvi 

dograbi kibord, taj pocne da lupeta nebuloze. Pa pod tvojim imenom se javlja tamo neki 

dupoglavac Andric. pa ti opet pod imenom books, pa pod imenom pokret i sve tako; 

BUDIBOGSNAMA! TAKO SI TI, KAO SVAKI NIKOGOVIC, NEPOTPISAN, POCEO 

DA BULAZNIS I DA PRIPISUJES DIMITRIJU NESTO STO ON NIJE POSLAO NA 

LISTU.Ja imam original Dimitrijeve poruke tim budalama iz Pokreta (gde i ti pripadas) i  

saljem je u prilogu, onako kako ju je Dimitrije poslao i lepo se vidi na kakvu vasu glupost je 

Dimitrije reagovao onako kako je reagovao. Takvu originalnu Dimitrijevu poruku su dobili i 

drigi clanovi foruma pa je saljem u prilogu samo zato da bi ostali clanovi foruma videli kakav 

si ti falsifokator i kako se sluzis lazima i podmetanjima, onako funjarski kako zanaju samo 

budale sa uverenjem da su budale i koji se ne stide svojih postupaka a ne plase se zakona jer 

ih zakon ne kaci, posto su ludaci. 

  

-ORIGINALNO DIMITRIJE JE POSLAO OVO DOLE: 

  

----- Original Message -----  

To: svetska_zavera@yahoogroups.com  

Sent: Friday, September 24, 2004 1:45 AM 

Subject: Re: [svetska_zavera] Re: [ujedinjeno_srpstvo] Re:D.Vukoticu- [serbianforum] Re: 

Peticija-Krsmanovic za OMBUDSMANA 

 

E, jeb'la Mara soldata! 
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Pa vi ste neverovatne ssussumige i  luftiguzi! Kod vas je ono; tudom Paja sta je zec kad mu se 

udari pecat na rep! Jel vi to gladite kovrdzavu dlaku Kandicki il' cupate po neku sitnu 

crkavicu!Vi u borbi protiv organizovanohg kriminala...e he he; posto seko mleko!? 

D. 

kriminala.  

 

                 

               -Original Message ----- 

                 

               From: Pokret 

               To: serbianforum@yahoogroups.com 

               Cc: dezevski_sabor@yahoogroups..com ; svetska_zavera@yahoogroups..com ; 

               srpski_svet@yahoogroups.com ; Ujedinjeno Srpstvo ; 

ljudska_prava@yahoogroups.com 

               Sent: Tuesday, September 21, 2004 10:45 PM 

               Subject: [ujedinjeno_srpstvo] Re:D.Vukoticu- [serbianforum] Re: Peticija-

Krsmanovic za 

               OMBUDSMANA 

                  

               Peticija je poslata jos u vreme kada je Djindjic bio ziv. Krsmanovic je sit da ne bi 

razumeo gladne pravde.           

                

A EVO STA MU TI PRIKACINJES ISPOD NJEGOVOG KOMENTARA-TEKSTA-

REPLIKE; CISTI FALSIFIKAT I VASE KUKAVICJE JAJE! 

I JOS NE POTPISAN...KAO SVAKA FUNJARA I JAJARA! 

  

Svi mi znamo da to radi onaj upisani kilavko i izlapela budala Tomislav a koristi razne E-mail 

adrese koje su u njegovom razdrndanom kompjuteru kao i vas, jer je vas cobanin a vi samo 

njegove ovce, koji mu sluzite za njegovo izzivljavanje kao osvedocenog mentalnog bolesnika 

sa pismenom potvrdom da je budala! 

E moj prisipetljo  (ma ko da si), stvarno ce onaj Kosta da vas potamani, znam da je blizu vas 

tamo a takodje znam da je  brat od tetke ili od ujaka onom  a jos su i komsije. 

Pitate se ti i tvoje smrdibube i bubasvabe; ko je Kosta, Dimitrije a sada cete se pitati a koje taj 

Branko! Nije zgoreg za vase mentalno zdravlje da se raspitate poblize i da vidite sa koje 

strane ce vetar da vas oduva. Pazite; jesen ide 

lisce zuti, kruske zriju! 

  

-Subject:   Re: [ujedinjeno_srpstvo] Re:Moderatoru 

> Date: Mon, 20 Sep 2004 11:00:53 -0400 

> From:  "Kric@rogers.com> 

> Reply-To:  ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

> To:  ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

>  CC: "Pokret" <Pokret@EUnet.yu> 

>  References:  1 , 2 

> 

> ? 

> Gospodinu Prisipetlji Dupeuvlakacevicu 

> iz Pokret EUnetovaca com.sijskih 

> 

> G. Prisipetljo Dupeuvlakacu. 
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> Vidim da si studirao u Belgiji, apsolvirao na Guberevcu, stazirao u 

> Padinjaku, magistrirao u San Francijsku (gde je Ass Hole  hram za takve 

> kao sto si Ti), radeci za ISL u saradnji sa Natasom Kandic, 

> ljubeci skute i rukave madjarskom Djerdju Sorosevicu, nista ti drugo 

> nije ni ostalo nego da se upederises.I sta si dobio za sve te mukice, 

> nesretnice? Bednu mesecnu penzijicu od 110 Eura, 

> koliko dobija jedna prosecno smrdljiva kurva u luckom burdelju za jednog 

>> "na brzaka" - tzv."quisky" od 10 minuta od pijanihi i zagorelih mornara 

> iz Zapadne Afrike.Onda molis onu moralnu makazu i zensku rugobu Natasu 

> da ti pomogne da se tuzakas sa celim svetom, jerbo ti udaraju na cast i 

> dostojanstvo, maestro drkavelo matori.Moram da i ti ispricam pricu o 

> cicku i krpelju..i sta im je zajednicko!?Kao sto neznas; cicak je mnogo gadan korov 

>> a krpelj je mnogo gadna stetocina!Cicak steti usevima i smeta im da 

> normalno rastu pa ih ljudi unistavaju i bacaju za vrzinu gde se osuce i 

> uginu.Poneki prezivi i uspe da donese neki zgollavi bodljikavi plod... ^ 

> 

> I ^ A K! 

> I znas kako se taj cicak razmnozava dalje;zakaci se za runo neke ovce, 

> koze ili druge cupave zivotinjke pa se tako siri dalje.To radis ti i 

> tvoja gologuza partija Pokret, koju maskirate sa nekim kvazi imenom; 

> Pokret za zastitu ljudskih prava, naravno, ocekujuci neku sitnu donaciju 

>> od Sorosa!> Posto ti "donatori" znaju koliko ste vi gologuza grupica neizlecenim 

> mentalnih bolesnika, to vas brzo odjebu i odbace kao i svaki cicak koji 

> se zakaci za svakog prolaznika koji se pojavi na Cyber putevima 

> belosvetskim. 

> 

> Setite se samo vasih nesudjenih "donatora" Roberta Georgevica iz Amerike 

>> pa vaseg ambasadora za Franzusku i Beneluks, gos'in Rakica iz Versajskih 

>> vrtova pa jos nekoliko onih kojima ste lizali dupe, nebili iskamcili 

> neku sitnu paricu da se kandidujete na tamo nekim izborima. Nasmesnije 

> je bilo kada si se predumetnuo u Milicu Hrebeljanovic, pa poceo da se 

> udvaras Georgevicu iz San Dijega i kada si sebi zadenuo internacionalno 

> ime Sibila!Joj Tomislave, sto sam se slatko smejao! Za to ti dugujem 

> jednu pljeskavicu od 10 sa lukom kada se vidimo na Miljakovcu! 

> 

> Nesto o krpeljima i krpeljanju;Kao sto rekoh, krpelji su stetocine i 

> paraziti, sto se lepe za sve zivo sto ima toplu krv pa sisaju tudju krv 

> dok ih neko ne sprsti (kao krpelja)ili dok ne puknu kao krpelj, 

> posto nemaju ass hole; pederima se to zacepi kod prvog naguzenja! 

> 

> I sada dolazimo do te zajednicke osobine cicka i krpelja; i jedni i 

> drugi su korov i stetocine, > lepe se za svakoga, svi ih odbacuju ili prste,oni se koprcaju i> 

pokusavaju da opstanu,> onda dolazi herbicid, sumporni ili zivini preparati pa na kraju nokat I 

> kvrc; nema vise korova lepljivog cicka nema vise krvopije krpelja,ne > pomaze ni DS ni 

DSS, DHSS ni Nenad CICAK,ne pomaze apoteka vec vam 

> jedino preostaje da se uzmete u pamet, da se otkanite corava posla i da 

> se prihvatite nekog korisnog posla;recimo da vadite secernu repu ili 

> berete kukuruz po Banatu,sljive se uglanom polupljene i strpane u kacu, 

> nemojte da mlatite gloginje oko vrzene, ostavite to za zimu pticama 

> pevacicama, one kada se jave, zlo ne misle a vi? vi ste zloslutne vrane 
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> i cavke koje u malim jatima grakcu i gacu i 

> plase narod pa cak i pse. 

> 

> Pretite mi sudom; kojim sudom? Ja sam sud za tebe i za one oko tebe i za 

>> sve one parazite, > korov i olos koji se smuca sa tobom po srpskim prostorima, zagadjuje 

> okolinu i zagorcava zivot skromnim i radnim ljudima. A  ja 

> 

>njega  placam da te istresa iz gaca!Svako vece u kaficu na uglu Borske i 

> Bogdana Zerajica!Priviri kroz prozor, videces mene i njega , cedimo 

> ladno Jelen pivo i mezetimo grcke maslinke sa feta sirom iz okoline 

> Kavale!Malo nize, na parkingu ispred garaze broj 6 

> je parkiran moj Jeep Chiroki Special sa zatamnjenim staklima i 

> hromiranim odbojnicama sa strane, > stakla su buletproof!Na zadnjem sedistu je Doberman, 

lecke krvolocan,> crno-braon dlaka, usi podkresane!Have a nice day, Mr. Prisipetljo > 

Dupouvlakacevicu iz Pokret Eunetovica com.sijo 

 

<koic@rogers.com 

            Re: [ujedinjeno_srpstvo] Re:ic-Tuzba sudu 

       Date:   Mon, 20 Sep 2004 11:22:57 -0400 

      From:  "Kc" <ic@rogers.com> 

   Reply-To:  ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

        To:  <ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com> 

        CC:  "Pokret" <Pokret@EUnet.yu> 

 References:   1 , 2 

 

Boze, boze, grdne li budale! 

  

Pa ti spodobo jedna, neznas ni svoje ime! 

Malo gore si Sibila, malo dole si Mihail, malocas si bio Mihailo,  

pre neki dan si bio Mihpavle, pa Mihalj i ebem li ga kakav si ti to hemafrodit! 

Nije nikakvo cudo sto si u drustvu tih budala iz Pokreta.  

  

Pogledaj samo gde ste se sve uvukli; 

ujedinjeno srpstvo, 

srpski svet, 

srbija medju sljivama, 

sorabija, 

serbian forum, 

ljudska prava,  

srbi sveta, 

srpski rodoljubi; 

  

Tipicni paraziti kao krpelji, korov kao cicak,  

neprevrelo djubre koje jos uvek pusi i smrdi! 

Kada budes ustanovio ko si i kako ti je ime javi se a dotle;  

odajebi Sibila, ing Mihail Pavlica, prdezu od 40 godinica! 

 P.S. 

Pokret kurajberi, pazite; usijace vam se masina!  

mnogo ste nesto navalili na taj jedan i jadan kompjuter 

pa svi po njemu mlatite kao pijan po tarabi.  
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-4 септембар 2004.године.  Милица има дивних особина. 

 

Милица је привлачна. Врло је забавна, са њом ннкад није досадно, уме лепо да прича. 

Иако је њена психологија на неки начин ранљива, дифузна, што ми је  разумљиво 

знајући њену трауматичну прошлост, што траје још од њеног раног детињства ( уз 

личну напомену: тако је са већином овде), она има транспарентну личност, одлучна је и 

истрајна у ономе што зацрта. Уме исправно да процењује, и тежи упорно постављеном 

циљу. 

 

Она је поштена и искрена. Иако понекад слаже. Такорећи све зна, говори неколико 

страних језика, факултетски образована, из добре је породице. Имућна је ( мада се 

нечије  имовно стање не може увек видети као добра особина) 

 

А када се радило о  њеним манама, логички сам закључивао да је тако овде са већином 

људи и жена, ови балкански простори су галаксија вековне неизмерне људске патње и 

страдања.  

 

Патње глачају карактер.  

 

Али шта ако су прејаке? Онда га руше? Поготову ако се удруже са сиромаштвом и 

раширеном моралном кризом. 

  

Шта, и да ли се ту може нешто учинити?   

 

Докле ће ово да траје?. Са њом је засада узбудљиво, па нека тако траје.  

 

Чуо сам од професора Скуланда:`` Само да буде узбудљиво``. Он је тако у праву. 

 

 

-2004.година. SAVRSEN ZLOCIN PROTIV SRPSKOG NARODA. 

 

Decenijama komunisticke vladavine je sprovodjeno  masovno sumnjicenje, koje se 

posptepeno pretvaralo u dsikriminaciju  i progone mnogih gradjana, da bi raspadom zemlje i 

za vreme vladavien S.Milosevica vecina gradjana pala pod udar. Pojedine snage iz poretka  su 

sprovodile masovnu  i drasticnu represiju i kako se sve cesce spominje unistavajuci tako  

vecinu gradjana. 

 

Raspadom vlasti S.Milosevica nije doslo do iole znacajnijih poboljsanja. Ostaci prethodne 

vlasti, razni gangovi  kriminalaca, mafije, neformalni centri moci, su se konsolidovali, 

povezali, ojacali,  postali drzava u drzavi.Sa ciljem da cuvaju svoje privilegije i da ne budu 

privedeni pravdi. U isto vreem su  instrumentalizovanmi vrlo diskretnmo, ali vrlo snazno, od 

strane neprijateljskog geo okruzenja i njhovih lobija u svetuaad nastave destabilizaciju zemlje. 

 

Posledica ja da su Srbi najstariji i najbolesniji narod na svetu, za par decenija ,ako  se nista ne 

izmeni na bolje,  bice manjina  u Srbiji. 

 

Nazalost nema svesti da je to kljucno pitanje. Dok snage mraka iz senovitosti njihovih 

funkcija programiraju masovna satiranja gradjana, , dotle  zvanicni politicari, umesto da se 
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bore protiv genocidnih neformalnih centara moci, umesto da se bave tim pitanjem, vode neku 

veliku politiku, svadjaju se medjusobno, gube se u sterilnim diskusijama,a za to vreme svi  

zajedno lagano ili ubrzano umiru. Znaci njihova paznja je skrenuta na sporedno, umesto na 

pravo- a to je samozastita. 

 

Jedan od razloga ovakvog stanja duha zvanicne vlasti  i nacije je, sto  se zla koja se cine 

nasem narodu racionalno i metodicno ukrivaju.  

 

Obracuni sa vecinom gradjana su ukrivanii, iznalazeci razne razloge i izvgovore, najcesc da je 

nekakva sumnjkiva licnost ili neprijatelj. Ili pak ukrivajuci zlocine. Politicki rival je ubijen u 

saobracajnoj nesreci, ali se tvrdi "da je to saobracajni udes",   novinar ili urednik ,policijski 

funkcioner su ubijeni zato su se borili za istinu i pravdu,"to je delo kriminalaca i dusevnih 

bolesnika". Politicki krivac biva smesten u zatvor sa (laznim)obrazlozenjem da je pocinio 

(nepostojece) krivicno delo , ili u psihijatrijsku bolnicu"da se leci",itd. Ili pak novinari  iznose 

u javnost cinjenice o propustima zvanicne politike-bivaju kaznjeni za uvredu. Nepocudni 

profesor  gubi radno mesto   "jer nije dolazio na nastavu", studenta premlate na ulici-"delo 

nepoznatih kriminalaca". Nepodoban gubi radno mesto jer je navodno"neradnik"; ne moze  da 

dobije zaposlenje jer"vlada nezaposlenost";deca lose uce u skoli"jer su lenja"; decu tiranisu  

nahuskani gangovi-to su "nekontrolisane    grupe  kriminalaca"; narucene provale u stanove, 

obracuni, nasrtaji na licnu bezbednost i imovinsku sigurnost su-"delo mafije".Ovde spadaju 

razlicita nezasluzena policijska maltretiranja, smetnje  u upotrebi telefona , faksa i interneta, 

sto se tice prepiske ,napadi na ugled. Posebnu paznju zasluzuju zloupotrebe sa zdravljem 

gradjana jer za to zaduzenim sluzbama  poretka stojale  na raspolaganju lekari, tehnologije, 

resursi i procedure kojima mogu uticati na zdravlje gradjana po svojoj volji. Dok se 

opozicionari bucno bore na javnoj sceni, dotle njihovo zdravlje i njihovih srodnika cesto biva 

ugrozeno. A oni na to uopste ne reaguju i ne brane se. Opozicija je mirna pastva i raja. 

 

VIDE SE  ZRTVE A NE VIDE SE DZELATI. Ne vidi se jasno ko  kako i zasto ih je 

unesretio. Cilj je osigurati  efikasnu represiju , koju je tesko dokazati i boriti se protiv nje, cilj 

je ukriti je. Cime se izbegava neugodni publicitet u javnosti i ukriva prisustvo politicke 

represije 

 

Ovakvi postupci nisu  nigde registrovani kao  represija. Obicno nema nikakve pravne 

procedure, nema optuznice, odbrane, sudjenja ,dokaznog postupka, presude, prava zalbe. 

Autori  ovakvih mera su  organi vlasti nepoznati gradjanima i koji izmicu uvidu i kontroli 

javnosti. Direktive  su obicno usmene, najcesce nema nikakvog pisanog traga  ni dokaza. 

 

Zbog ovakve prirode, ove postupke je  ne samo tesko dokazati , nego   i   prepoznati.i 

upoznati javnost o njihovom postojanju. 

 

U  drustvu  je   prisutna   klima licne nesigurnosti i velikom broju porodica je nametnuto 

istinsko lagano umiranje.  

 

U javnosti jos nije sazrela svest o postojanju ovakve zavere i nije se stvorio otpor. Sto samo 

ohrabruje pocinioce da neotkriveni sve vise sire haos bezakonja i sveopsteg slabljenja vecine 

gradjana. To je ostvareni san birokrata o savrsenom zlocinu.  

 

Udruzimo se i stavimo na dnevni red ovaj mracni vilajet. Samo tako cemo sprovesti smene. 
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Pokret za zastitu ljudskih prava je na ovo ukazao jos daleke 1975 godine i predvideo 

neslucene dimenzije ovog zla ukoliko ne budu preduzete mere.Pozivamo demokratsku javnost 

Srbije da se osvesti, i da ovo pitanje stavi na dnevni red.  DOK NE BUDE DEFINITIVNO I 

ZAUVEK KASNO! 

 

Jos u SFRJ, i vreme S.Milosevica narocito, je vodjen  istinski Bakterioloski i hemijski 

rat.protiv‖neprijatelja‖, pokazalo se da su vecina  gradjana postali sumnjive licnosti. 

 

Antraks, baketrije, gas u prostorijama, itd, to nije nista novo. Samo se sada govori otvoreno. 

Medicinske zloupotrebe  kriminalaca.  Ubistvo Djindjica je pokrenulo zamajac i 

demistifikaciju kriminalaca i njihovih praksi. Jedno od zla su bila ubistva, likvidacije,  

premlacivanja, ugrozavanje licne bezbednosti.  

 

  Nazalost, ovde postoji jedan povrsan i naivan pristup.Tvrdi se da su postojala ubistva 

metkom i  kidnapovanja, Vuk  Draskovic je   uspeo da dokaze da se kriminalci koriste 

aranziranim saobracajkama.  

 

  Ali se zaboravljaju i cuti se o tome, da se kriminalci koriste specijalnim medicinskim 

sredstvima obracuna :  

  -sprejovi  

  -hemikalije  

  -prirucni aparati za elektro sokove  

  -namazi za kvake, brave, itd, itd. 

 

Tito i Milosevic su takva sredstva mnogo koristili: otrovni gas na demonstrante, ili u sobe 

zatvorenika ( postoje optuzbe i za privatne stanove). 

 

Ludilo se nastavlja. Cilj:zbrisati narod sa planete. I to pomocu ―agisa‖‖branitelja Srba, 

Slovena‖.. 

 

 

 

-     29.9.2004.године. IZVESTAJ SA PROMOCIJE KNJIGE‖KAZNENA 

PSIHIJATRIJA‖ Tomislava   Krsmanovica 

 

Juce u utorak 28.9.2004 godine, u 12 casova, u prostorijama JUBIN , Terazije 26,  uz 

prisustvo brojnih posetilaca i novinara,  odrzana je promocija knjige Tomislava Krsmanovica 

―Kaznena psihijatrija ko je  ovde lud‖. Knjiga izaziva znacajan interes, i autor ima pozive na 

vise intervjua u medijima u Beogradu i sirom zemlje.Knjiga je zainteresovala strane izdavace, 

kao i njegova knjiga ―Drinski rasomon‖.Narodna biblioteka Srbije stvalja njegovih stotinak 

knjiga i brosura u formi samizdata na CD rom. Odrzace se vise promocija ovih dana.  

 

Krsmanovic je bio decenijama iskljucen iz javnog zivota kao pojedinac koji tvrdi da se 

masovno krse ljudska prava i satire vecinski narod. Doslo je vreme istine. U pripremi vise 

novih knjiga Krsmanovica. 

 

KAZNENA  PSIHIJATRIJA- KO JE OVDE LUD(1975-2004) je knjiga o nasilnim 

smestajima normalnih ljudi po kazni u ludnice. Sadrzi dokumenta, podatke, novinske 

tekstove, sudska resenja, psihijatrijske nalaze, strucne analize, zakone, prepisku. Pobudjuje 

znacajan interes javnosti.Protagonisti ove knjige su ljudi zrtve, i oni koji su ih unesretili, ali i 
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njihovi spasioci, nekadasnji disidenti i borci za ljudska prava, sada lideri drzave. Osvetljava 

mracnu stranicu nase proslosti. ,nazalost i sadasnjosti. Ogledalo nase savesti, osvetljava 

uzroke sadasnje krize. Ucimo se na greskama. 

 

Recenzije i misljenja: profesor dr.Marko Mladenovic, Pravni fakultet, Beograd; profesor 

dr.Kosta Cavoski, Pravni fakltet, Beograd; dr.Janez Rugelj, psihijatar, Ljubljana; Radomir 

Smiljanic, pisac; Milosav Jovanovic, novinar; dr.Veselin Savic, neuropsihijatar; Mihajlo 

Mihajlov, publicista; Desa Trevisan, novinar. 

 

Професор др.Марко Младеновић:‖.У овој књизи  Крсмановић излази у психијатрију и  

чврстим доказима осветљava  злоупотребу психијатрије у кривичном и грађанском 

поступку. Oва студија је врло корисна и пожељна као  покушај  да се открију сви 

могући видови притисака на психијатре и све могуће последице тих притисака. Дакле, 

вербални деликт у служби недемократских режима добио је у овој студији значајну 

улогу. ― 

др.Јанез Ругељ, психијатар.:‖ Злоупотребу  психијатрије у политичке сврхе у бившој 

Југославији је предочио Томислав Крсмановић, дао је најпотпунији приказ 

злоупотреба‖ 

-. 

др.Коста Чавошки, професор  (Прелиминарни извештај о злоупотреби психијатрије у 

политичке сврхе припремљен за Одбор за одбрану слободе мисли и изражаавња):‖Овај 

извештај припремио сам на основу докумена 

 

 

- Medija o knjizi T.Krsmanovica‖Kaznena psihijatrija‖. 

 

-Danasnj list ―Kurir‖ na strani 10, na tri stubca prikazuje knjigu Krsmanovica i govori o 

aktivnostima Pokreta za zastitu ljudskih prava, odajuci prizanje za doprinos osvetljavanju 

ovakvih zloupotreba.. 

-Radio Beograd 1, je intervjuisao  Krsmanovica u vremenu od 20 minuta 

-M.Bogic filmski reziser je uzeo knjigu da procita sa velikom paznjom. 

-dva strana izdavaca, jedan iz Francuske( Pregentil) i drugi iz SAD( ISIL)su zahtevali da im 

se posalje knjiga 

 

 

-2004.године. Милица куварица.  
 

Милица одлично припрема врло укусна јела. Када смо били у Узовници и на Златибору 

припремала је свакојака јела од поврћа са зачинима,  пиле у поврћу, правила колаче и 

свакојаке ђаконије. Она је из домаћинске куће. 

 

Она и Цака су обадве имовински добро стојеће, имају новвца, и њихова пасија је да 

путују лети на Јадранско море, а током године би седале у авионе и одлазили у далеке 

прекоморске или прекоокеанске земље.  

 

Једном приликом док смо седели у њеном комфорном стану и гледали занимљиву 

телевизијку серију из Латинске Америке, она устаде, гласно се насмеја у моме правцу: 

`` Сада ћу да ти покажем нешто што  ће те насмејати`` 
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Упути се ладици ормара, извуче отуда зеленкасту пластичну торбицу, и поче преда 

мном да  је истреса нервозн на углачани паркет. По тлу се разасуше  подметачи  за 

чаше у јарким бојама, јеловници на страним језицима, и понека виљушка и кашика.  

 

Опет устаде са изразом тајне на лицу, спрема ми ново изненађење. Донесе једну повећу 

кожну торбу, отвори је пред мојим очима, спазих гомилу тацни, чаша, и понеки сјајан 

бели тањир. 

 

Нисам схватао шта све значи приказивање тих предмета?  

 

Она спази мој недоумицу:`` То су успомене са Цаканиних и мојих путовања по свету``. 

 

Тек сада ми није јасно, какве су то успомене:`` Нису то никакви скупи или значајни 

предмети``?. 

 

Милица се тек сада закикота:`` То ми у ресторанима и собама хотела где смо боравиле, 

кад нас нико не види  мазнемо и ставимо у торбу``. 

 

Тек сада ми је постало јасно. 

 

Откуд да оне тако нешто чине? Нису сиромашне, финанијски су добро стојеће. 

 

Ја бих овакве њихове помало изопачене поступке био склон да оценим као душевне 

тикове, који одају дискретне симптоме склоности крађи. 

 

Откуд оваква блага клептоманија? Никако се не ради о сиромашним женама? Нити о 

скупим предметима? Зашто то онда чине? 

 

Милица је једно време уобичајавала да нам кува  на моме скромном шпорету. Набавили 

би поврће и све што треба у оближњој продавници код драгог комшије Милета. Ја бих 

се ставио за компјутер, а она би у куихињи п рипремала јело. Уживала је у томе.  Она 

то чини да заједно обедујемо, то јој причињава задовољство. 

 

Запазио бих да би остатке поврћа стављала у најлонску кесу. То ми није било нимало 

необично. Али је почело да буди моју радозналост, онда када је мој захтев да остави 

кесу са отпацима да је ја бацим у контејнер, ми одговорила одлучо:`` Нека ја ћу 

бацити``., скоро да ми је отела пластичну кесу из руку. 

 

Тако је било исто и следећи пут. Замислио сам се, зашто она жели по сваку цену да она 

сама баци у контејнер ту пластичну кесу са отпацима?  

 

Када је следећи пут кувала, искористио сам њену кратку отсутност када је отишла у 

оближњу продавницу да купи кесицу бибера, брзо сам улетео у кухињу, завирио у 

платишну кесу, био сам изненађен, у њој је била по нека цела шаргарепица, кромпирић, 

и делови корена целера. 

 

Она ме поткрада. То су безначајне количине, можда све то вреди 20 динара?  

 

Ипак, морам  да будем сигуран, да установим? 
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Када је кренула кући, узех кесу:` Ја ћу то бацити на ђубре``.  

 

``  Нека ја ћу``, скоро ми оте пластичну кесу.  

 

Оде касније кући,. Стадох иза завесе у соби, и мотрим да ли ће бацити кесу у контејнер, 

доле наниже улицом испод романтичне уличне сијалице. Не, она прође брзо, и не 

обазирући се на препун  контејнер.  

 

Можда је заборавила да баци кесу? Излетох из стана и дадох се у пратњу. Видех је из 

прикрајка, укривам се иза дрвећа, она прође поред још једног контејнера,  и не баци 

кесу, и поред још једног контејнера на дну улице. Видех је како ускочи брзо у аутобус 

ка Видиковцу.   

 

Зашто узима без мога знања те трице?? Знам да нема ни мачку ни пса. Никад ми се није 

поверила да неко до њених познаница држи домаће животиње?  

 

О чему се ради? 

 

Цакана нам је једном испричала да познаје жену, која када украде у супермаркету 

бомбоњеру, доживи оргазам. `` Умишља да јој је то донео лепи Марко, који је не 

зарезује ни за црвљиву шљиву``., објасни  нам Цакана. 

 

 

-2004.године.-NASTAVLJA SE TEROR KRIMINALACA 

 

Zloupotreba kriminalaca od onih koji nastavljaju destabilizaciju zemlje. 

 

 
 

Pozivamo nadlezne da najhitnije reaguju  i pocnu da zavode red. Kriminal uopste nije 

obuzdan, on je jak kao i ranje, zemjom neometano i nekaznjeno vrsljaju bande kriminalaca i 

neformalih centara moci, koji su paralena vlast. To je protivustavno i protiv zakona. 

 

Siri se pozar njihovih akcija i obracuna, tinja skriveni gradjanski  rat, i sudovi  i policija ne 

sprecavaju, cak sudovi to metodicno potpiruju. 

 

Raspamaceni kriminalci se masovno obracunavaju, oni smatraju da to cine zbog raznh 

razloga: 

-manifestuju da jos imaju vlast 

.obracunavaju se sa svojim imaginarnim ili stvarnim neprijateljima 

-bore se za svoje pozicije 
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-obracunavaju se sa nekim neprijateljima iz vremena komunizma, zele da kazu da su jos 

mocni, kinje ih , muce, cime nastavljaju projekat samourusenja nacije i drzave.Navodno se 

obracunavaju sa sektasima, drugim nacijama, mondijalistima, klasnim neprijateljima, sa 

onima koji zele da ih tuze, sto su ih opljackali, ili progonili ranije, sa anti-komunistiaма, sa 

oniм koji su smestili Miosevicа u Hag, u ime Slovena i Rusa, u ime pritajene Kominterne, itd, 

itd, itd, itd. 

 

Obavestavamo da se nastavljaju progoni ogromnog broja porodica  pojedinaca, ne zvanicno 

nego od strane kriminalaca  subverzijom, sto je delo politickih neznalica koje 

zloupotreblavaju, da pomocu njih dalje ruse naciju i derzavu. Srbi nestaju i za 20 godina ce 

biti ovde manjina, i za 40 godna ce nestati. Ako to ne sprecimo. 

 

Sve ovo je znak da svetski mocnici maju nameru da nastave unistenje nase nacije, ranije 

preko komunista, sada preko kriminalaca, da nas pretvore u Afriku i roblje. 

 

Ovakve raspamecene osobe zloupotrebljavaju oni iz geo-politickog okruzenja da seju 

konfuziju i haos ovde, potsticu samourusenje, i da sabotiraju zvancnu vlast, seju mrznju proiv 

Vlade.Oni seju bezakonje  a krivac je Vlada ! 

 

Pozivamo vlast da sto pre demontira paralelnu vlast i pobunu  u zemlji. 

 

Ovi kriminalci ,istinski monstrumi pararnoje seju pakao i pribegavaju subverziji, medicinskm 

sredstvima da se barcunavaju sa neprijateljima. 

 

Vec nekoliko meseci dostavljamo podatke u prilogui o grupama organizovanog kriminala. 

Oni nastavljaju  da terorisu i pljackaju navedene gradjane. Sudovi i policija ih nisu dosada 

zastititili. 

Ove organizovane grupe kriminalaca uzivaju podrsku mocnika, oni prete navedenim zrtvama 

njihovog terora, otvoreno im prete da ce im ostetiti zdravlje ako se budu zalili. 

 

Predmet:Podaci o kriminalcima-26 grupe organizovanog kriminala 

 

Postovani  saborci, 

 

U prilogu podaci za 25 grupe kriminalaca. Nastavicemo da vam 

prosledjujemo podatke. 

 

Obavestavamo vas da nema promena na boje. Organizovani kriminal jos nje demontiran. 

 

Zelimo da vam pomognemo u borbi protiv kriminalaca i za postovanje reda 

i zakona. Imamo podatke za celu zemlju o vrlo velikom broju raznih 

grupa  kriminalaca koje cu vam ja sukcesivno dostavljati. Ocekujem da 

saradjujemo i da me pozovete na razgovor po ovome pitanju sto pre. 

 

Ne treba stati samo na ubicama Djindjica, nego se obracunati sa svim 

gangovima, jer ako se stane posle ovoga, oni ce nastaviti po starom. 

 

Mi smo vam dali ranije ove podatke, neme poboljsanja, ponegde je mnogo gore. 
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Ovde se nalaze konkretni podaci. Molim pazljivo prouciti. Prvo su 

uopsteni podaci , a onda sa konkretnim pociniocima. Cesto su gangovi 

kriminalaca povezani medjusobno, znaci i sa zemunskim klanom. Ima 

indicija, mozda i dokaza, da su ovi kriminalci iz razlicitih mesta 

povezani medjusobno. U prilogu nas prvi podnesak. Slede i drugi. Znamo 

za vrlo veliki broj kriminalnih grupa sirom zemlje. Sve cemo vam reci. 

 

Nasa organizacija poseduje najsveziju ogromnu bazu podataka iz cele 

Srbije, delmicno i Crne Gore, koja se tice vrlo velikog broja gradjana. 

koji su zrtve nezakonitih postupaka i zloupotreba od strane kriminalnih 

grupa. i koju vama zelimo da stavimo na raspolaganje, kao i svedoke. I 

da se zajedno borimo da suzbijamo bezakonje i krminal. Neke od ovih 

osoba su vam se vec obratile , ali ogromna vecina to  nije ucinila.i 

zeli da to uradi nasim posredstvom. U prilogu PETICIJA koja se sirom 

zemlje potpisuje sa predlogom da ja budem OMBUDSMAN. 

 

Zelimo da vas podrzimo u borbi protiv kriminala i da saradjujemo sa vama 

na tome planu. 

 

Postovani prijatelji.! Osobe koje se ovde spominju su spremne da dodju 

da svedoce i da donesu sva potrebna dokumenta. Mi cemo nastaviti da vam 

dostavljamo podatke za vrlo veliki broj gradjana nase zemlje, 

napominjemo da je vecina gracjana u raljama kriminialaca, razume se neko 

manje a neko vise. 

 

Ocekujemo vasu podrsku. Zelimo sa vama da saradjujemo.Mozemo vam biti 

vrlo korisni. Imamo istinsku riznicu sa podacima o  ogromnom broju osoba 

zrtava kriminalaca.i o samim kriminalcima. 

 

Ubice Djndjica su samo vrlo mali  vidljivi delic ogromnog ledenog brega 

cije se koordinate ne znaju dovoljno kao ni struje koje ga guraju. 

Sledeci trag koji mi mozemo dati nasim podacima moze se stici do 

izvesnih nivoa odakle stizu direktive od zakona odmetnutoj bazi da 

pribegava zloupotrebama i kriminalu.. 

 

Sada se treba obracunati sa kriminalom u zemlji.koji je se rasirio na 

svim nivoima. 

Zatm cemo nastaviti da vam saljemo podatke i za druge. 

 

U prilogu ovoga puta podaci za : 

-Olivera Vukcevic, Nikole Tesle, Centa 

-Milan Zivkovic, Arandjelovac 

-dr.Jovan Gucic, Avde Karabegovica 2, Beograd 

-Zivojin Buzankic, Mokrinje, Negotin 

.-Olga Jeftic, Beograd-Bogatic 

.-Slobodan i Zivojin Zivkovic., Ogladjenovac, Valjevo 

 - Ing Momcilo Oparnica, Beograd 

.-Teatar "Joakim Vujic", Kragujevac 

. -Bracni par Smiljanic Zoran i Vesna. 

. -Dusan Jovanovic,Sabac 
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. -Marinko Brcic, Ruzveltova 11, Beograd 

.- Pavic Zorica, Milovana Glisica 24, Kragujevac 

. -Golub Bakic, Tosin bunar 110, Zemun 

. -Snezana Nikolic ,Kostolacka br.8,11.000-Beograd 

. -Anka Gracijana Boka, Mirijevski venac 37/6 Beograd, 

..-Miodrag Milojevic, 11101 Post restant Beograd 

..-Mile Dimitrijevic, Kladurevo, Petrovac na Mlavi 

.-Slobodan Vasic, Beograd 

.-Ljiljana Nenadov, Beograd 

.-ing Mihajlo Pavlica, Banatski Despotovac 

-Radmila Zivanovic, Knjazevac- 

-Miodrag Djordjevic, Knjazevac, Zajecar 

 

Spreman sam da vam dostavim sukcesivno  podatke za vrlo veliki broj 

gradjana.Predocavam da je vecina gradjana ugrozena od strane onih 

struktura van zakona i  zvanicnog poretkakoje krse zakon, posezu za 

tudjim pravima i pribegavaju zloupotrebama. 

 

Analizirajuci ove vrlo detaljne podatke, i razgovarajuci licno sa ovim 

osobama-svedocima, ce se doci do pocinioca zlodela i zloupotreba i 

omoguciti da oni budu identifikovani i obavljene provere, i da budu 

privedeni pravdi.Tako cineci cemo poceti da suzbijamo  kriminal. 

. 

Kriminal je se rasirio, i pustio svoje korene u sve pore drustva, i 

najvece je zlo i faktor broj 1, koji onemogucava stabilizaciju, te je 

zbog toga kao takav, predmet narocite paznje svih onih snaga van zemlje i 

u njoj, koje nam nisu naklonjene, koje ga na sve moguce nacine 

pothranjuju i jacaju, da bi tako nasu zemlju sprecavale da izadje iz 

krize. 

 

Sada je vrlo pogodan momenat da se svi udruzimo i zadamo snazan udarac 

onima koji pribegavaju kriminalu, i da nasu zemlju i naciju tako cineci 

spasemo. Ukoliko to sada ne ucinimo, posledice ce biti krajnje opasne i 

razorne. 

 

Svesni smo velike slozenosti i delikatnosti ovoga problema. Znamo dobro 

da je tranzicija vrlo slozen i delikatan proces, da se razvlasceni bore 

i povezuju da se tako spasu, da su razvlasceni povezani sa novom vlascu 

po klanovskom, partijskom, interesnom( biznis), rodjackom, zemljackom i 

tribalistickom osnovu, da je otuda tesko se boriti protiv kriminalnih 

pojedinaca i struktura. Zna se da su se mnogi razvlasceni infiltrirali u 

novu vlast.,ili jednostavno postali opozicija, da bi se od gubitnika 

pretvorili u pobednike. 

 

Novo i Staro su nazalost povezani brojnim i snaznim vezama. 

 

Nama su sada potrebni ogromna mudrost i diplomatski takt. Moramo pronaci 

najbolja resenja. Sasvim je normalna zelja razvlascenih da prezive i 

sacuvaju svoje pozicije, nije logicno ocekivati od njihovih 

podrzavalaca  iz nove vlasti da se sa njima zestoko obracunaju, oni ce 
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pokusati da ih zastite gde god mogu. 

 

Dodatnu slozenost unose medjunarodni faktor i strah uglednih, i jos uvek 

mocnih pocinilaca da budu poslati u Haski sud, politicke borbe, borbe 

medju klanovima za privatiizacije, rastrzani odnosi medju republikama i 

regijama, pitanje vracanja oduzete imovine od 1945 godine, borbe za 

mrvice vlasti i privilegija. 

 

U ovakvoj nategnutoj i krajnje slozenoj situaciji, kriminogene strukture 

zaslepljene svojim licnim interesima zloupotrebljavajuci vakuum vlasti, 

i oslabljenost nacije i drzave, uz vrlo disakretnu ali odlucnu podrsku 

onih  snaga koje zela da nastave slabljenje nacije i drzave, posezu za 

tudjim pravima da bi punili svoje dzepove, i kriminal cveta i dalje, a 

ne vide da tako samourusavaju svoju drzavu i naciju. . I tako se 

nastavlja ubrzano propadanje nase nacije i drzave.. 

 

Smatramo da resenje koje treba da zagovaramo nije nimalo idealisticko 

nego je realno. i sadrzano je u razumu, umerenosti i odmerenosti, 

popustanju, pomirenju, prastanju, i osvescenju onih koji su cinili 

zloupotrebe i krsili prava gradjana. Svi mi treba da se nagodimo. Samo 

tako cemo se osloboditi nagona samounistenja. 

 

Nazalost, ima jos mnogo onih koji su ranje cinili zloupotrebe i sada 

umesto da se osveste oni to nastavljaju ostrasceno da cine i dalje. 

 

Mi ne zagovaramo revansizme,  ostrascena resenja, nego odmerenost i 

prizemljenost. Smatramo da svima onima koji su bili ranije i sada su i 

dalje na pozicijama moci  treba dati sansu da ostanu tamo ukoliko se 

osveste i pokaju, uvide  ranije svoje pogreske i  pocnu da postuju zakon 

i prava drugih. 

 

Ali nazalost, uvidjamo da jos uvek ima podosta onih, koji ne zele da se 

pokaju i osveste, i da se okrenu postovanju zakona i prava drugih, nego 

nastavljaju , neki cak i ostrasenije nego li ranije, da pribegavaju 

kriminialnim radnjama i da prikracuju prava drugih. Da bi to ostvarili i 

sacuvali iluziju svemoci i vlasti, oni se povezuju, pokusavaju da 

konsoliduju, sire pipke u neformalnim centrima moci, kriminalnim 

gangovima u sudstvu, policiji, i svim drugim sektorima. I sve to cine 

zahvaljujuci nasledjenoj moci, infrastrukturi, vezama, bogatstvu, i 

raznim koincidencijama, i tako postaju drzava u drzavi. 

 

Ove nedovoljno razvlascene strukture su stvorile sirom zemlje ogromnu 

mrezu  kriminalnih grupa i pojedinaca  koja je sastavljena od vrha do 

dna od osoba  koje cine kriminalne radnje po sistemu paravojne ilii 

policijske mafijaske strukture, na vrhu se nalaze usmerivaci i vodje, 

koji najcesce kontrolisu celu strukturu. U ovu strukturu ulaze 

primitivni kriminlaci, lopovi, dileri, svreceri, pa sve do sudija i 

plicajaca, i drugih zvanicnih i nezvanicnih struktura. 

 

Ovoga dinosaurusa otuda nije tesko usmeravati da rusi pravni sistem i 
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drzavu i naciju. 

 

Smatramo da treba povesti snaznu i vrlo metodicnu borbu protiv 

kriminala, i  u nju ukljuciti sto veci broj gradjana i pojedinaca. 

Svesni smo da se i u telima koja se bore protiv kriminalaca i 

prekrsitelja mogu naci njihovi srodnici, ili povezani na neki bilo koji 

nacin sa njima. Svesni smo da su clanovi ovih tela iskreni i da zele da 

se obracunaju sa krimninalcima. Ali da ce ipak biti  otuda ponekad 

nedovoljno  energicni.u obracunu sa kriminalcima. 

 

Pozivamo na razum i mudrost. Kriminal mora biti zaustav ljen. Ili ce 

nasa nacija i drzava biti pretvoreni u nerazvijeni africki protektorat. 

 

Ja sam u prethodnom rezimu J.B.Tita i S.Milosevica bio zrtva teskih 

progona. ( videti moju licnu prezentaciju-http://solair.eunet.yu/~tom1is/ ). Nadao sam se da ce 

sa pobedom demokratije doci do poboljsanja, i da cu ziveti u slobodi. To se uopste nije desilo.  

 

Na delu je sabotaza i zloupotreba pocinitelja, od strane onih koji zele 

ovde  da nastave unutrasnje samoistrebljenje i slabljenje nacije. 

 

Ovo je delo kriminogenih struktura koje to cine izvan zvanicne vlasti, 

preko svojih pipaka i ogranaka u gangovima kriminalaca, u sudstvu pa 

nazalost i u policiji..To cine iz iracionalnih pobuda politicke 

ostrascenosti i osvete, da bi tako manifestovali svoju vlast i moc, i 

povezuju se i jacaju da sacuvaju svoje pozicije i moc, privilegije, da 

izbegnu odgovornost za svoje greske. 

 

Dalje navodim detaljne podatke: 

 

- Vera Vukcevic, Centa, Nikole Tesle broj 19.je istaknuti borac za 

ljudska prava i clan saveta nase organizacije, njen otac je bio 

renomirani sudija koji je zbog zalaganja za postovanje zakona jos u 

vreme J.B.Tita pao u politicku nemilost. Zbog njege je cela porodica 

bilo zrtva politickih progona, ukljucujuci i Veru. Uprkos pobede 

demokratije progoni su nastavljeni i nad Verom i njenom porodicom, ona 

je zrtvа programirane akcije iz jednog centra, izlozena pretnjama, 

uznemiravanjima, pretnjama na javnim mestima, preko telefona, i na razne 

druge nacine. Ona je nepromisljeno se zblizila sa .... iz 

Cente ne znajuci ko je on. Ustanovila je da su .... i njegova 

grupa kriminalci koji se bave pljackama, podvodjenjem, svercom,  mozda 

cak i ubistvima i kidnapovanjima. 
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(cije prezime je nepoznato) i jos jednog 

Rumuna nepoznatog imena i prezimena,a po nalogu ...koji su je presreli na ulici u Centi i 

odvukli u stan u  ... i u vremenu od 17 do 19 casova je tukli kojom prilikom je zadobila teske 

telesne povrede i to: 

-prelom pet rebara 

-prelom nosa 

-povrede oba plucna krila 

-kontuziju glave 

-potres mozga 

i jos neke druge teze povrede( nalazi Klinickog centra Srbije i Bolnice 

Zrenjanin koje cemo priloziti) 

 

Odmah su obavesteni MUP Zrenjanin i Hitna pomoc, Vera je bila u 

Urgentnom centru .Grudno odeljenje II sprat, MUP Zrenjanin je izvrsio 

uvidjaj, i pritvorio pocinioce i podneo  protiv n jih krivicne prijave. 

 

Ocenjeno je  da je na delu pokusaj ubistva., sa teskim telesnim 

povredama. 

 

Vera nije dala nikakav povod za ovakvu agresiju na njen zivot. 

 

Ona je bila zrtva progona i provela je godnu dana u zatvoru, gde je 

bila smestena po politickoj kazni  na montiranom sudskom procesu u 

prethodnoj komunistckoj eri. 

 

Ona je u poslednje vreme, kao i ranije, bila izlozena pretnjama i 

ucenama zbog njenog produzenog angazmana u odbrani ljudskih prava, na 

delu je obracun i  kazna od nekih neformalnih mocnika. Ujedno smatramo 

da je ovaj pokusaj ubistva i masakra nad nevinom zenom,  programiran 

daljinskim upravljacem, od snaga mraka kriminalaca, koje tako seju strah 

haos, i konfuziju, i ruse pravnu sigurnost i pravni sistem. i seju 

lose procene i zavadjaju Srbe medjusobno. 

 

Opstinski sud u Zrenjaninu i Okruzni sud u Zrenjaninu (Broj VI Su 

br.42/02-60). 
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Vera je se obratila Okruznom javnom tuzilastvu u Zrenjaninu 10.2.2003 

godine Krivicnom prijavom protiv pocinioca koji su na slobodi iako su 

pokusali da je ubiju, kojo joj prete, ulaze u stan, kvare instalacije, 

ona je starija i bolesna nezasticena zena, njih stiti zrenjnainski sud i 

 

MUP ne predzuima prava mere ad je zastiti od sledzija. 

 

Verin opis nasilja: 

  

Isla sam ulicom Zarka Zrenjanina u Centi i ispred prodavnice u ovoj 

ulici  prisao mi je pomenuti  ( okrivljeni br.7) oko 11 casova 

19.8.2002 godine i pozvao me je na slavu kod  okrivljenog .. u 

ul. Nikole Tesle br 10. Okrivljenog ..  poznajem oko godinu i po dana 

kao komsiju i prijatelja . Imala sam poverenje u ...kao u ozbiljnog 

porodicnog coveka i komsiju , koji se prema meni odnosio kako treba. i 

otisla sam u kucu doticnog... .. sam znala oko tri meseca  preko strica  ... iz 

Cente, sa ...  sam se zabavljala cetiri godine .Kada sam usla unutra 

su tamo sedeli okrivljeni:.. da bi odmah zatim usao vlasnik  kuce 

....koji je samo popio pice i otisao. Zatim je dosla .. 

po svog supruga ...pa izasla da kupi nesto u prodavnici.  

 

 
 

Prvo me je fizicki napao ..a koji me je ujeo za misicu bez 

povoda sa moje strane, da bi mi posle troga krenuo rukama ka grudima, u 

cemu sam ga sprecila udarcem noge u osetljivo mesto.Odmah sam krenula da 

izadjem da bi tog momenta dosao ...koji je pola sata pre toga 

izasao , i doveo okrivljenog ..., da bi me zatim sva trojica ( 

koga sam tada po prvi put videla u zivotu), uhvatili i ubacili u kupatilo , zatvorivsi vrata od 

kupatila, bacili me u praznu kadu, i dok su me .... je pesnicom udario u predelu glave slomivsi 

mi nos, i nanevsi laski potres mozga, da bi kada je krv linula, pustio hladnu vodu sa tusem na 

mene, dok su me ova dvojica dalje drzala pokusavajuci da mi strgnu garderobu, kojom 

prilikom su mi pocepali pantalone, i dok sam grcevito stezala garderobu, ne dozvolivsi 

im da me razgolite, .. je uzeo neku prljavu krpu i poceo da mi 

gura u usta, pustavsi ponovo vodu i davivsi me sa krpom. Uspela sam da 

se otmem, i da ga udarim i tom prilikom je o zid ocesao lakat,  zatim je 

pocepavsi mi pantalone izvukao uckur od pantalona i pokusavali 
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su da mi svuku pantalone. Sto nisu uspeli. Onda je usledio udarac noge, 

.. u predelu grudi i stomaka, pa zatim me je drzao sutirao takodje u predelu grudi i stomaka, a 

onda me je udarao i ...Otrgla sam se i u samoodbarni udarila 

i tako istrcala u dvoriste kuce i videla sam ... koja je sedela i pila. Stigli su me na 

polovni dvofrista i ponovo je usledio udarac u glavu od koga sam pala da bi ponovo pocelo od 

svih dranje i kidanje garedorobe. Pocela sam da vristim, i da se branim,imali  su nozeve kod 

sebe, i.. je predloziio da me ubiju i bace u kanal. Oba su prihvatili. U medjuvremenu moju 

vrisku je cuo ... sused iz Nikole Tesle .Tom prilikom me je Ipe pitao sta se deres. Pre nego sto 

sam izasla je sipala na mene onako krvavu litar rakije da mi sanira povrede i sipala mi u oci, 

mogla je da me oslepi. Ipe je otisao ja sam izasla. Sve je  ovo trajalo 

od  11 do 17 casova i 30 minuta.. 

 

Cim sam dosla u stan zvala sam Tomislava Krsmanovica, predsednika 

Pokreta za zastitu ljudskih prava i brata  Bosnjak Srboljuba. koji su 

pozvali Hitnu pomoc i MUP Zrenjanin. U medjuvremenu su me pocinioci 

stalno zivkali telefonom i provocirali. 

 

Kojom prilikom su mi naneli teske telesne povrede opasne po 

zivot:slomljen nos, laksi potres mozga, cetiri slomljena rebra na dva 

mesta, levo plucno krilo naprslo, povreda slezine., da bi u bolnici bio 

izvrsen jedan operativni zahvat sa drenazom zbog jakih krvnih podliva, i 

 

druge povrede. U Klinickom centru Srbije sam bila lecena od 21,8.2002 do 

 

30.8.2002 a 19-20 avgusta sam bila u Zrenjaninskoj bolnici 

 

DOKAZI: 

-Medicinska dokumentacija izdata od Klinickog centa Srbije i Bolnice 

Zrenjanin od br. 1 do broja . 

-ispitivanje pocinioca 

-svedocenja svih navedenih 

-svedocenje suseda.- 

-svedocenje Tomislava Krsmanovica i Srboljuba Bosnjaka 

-svedoci saradnici MUP-a Zrenjanin koji su dosli na mesto uvidajaja sa 

medicinskim tehnicarom Zdravstvene staniice u Centi i doktorom, 

milicioner MUP-a Zrenjanin Blaziic 

-svedok doktor Nenad Tomic, Zdravstvena stanica Centa 

-svedok medicinski tehnicar Nedja  " 

-svedoci lekari Zrenjaninke bolnice dr.Djelic i Klinickog centra Srbije 

pr.dr.Jakovic, dr.Maja Ercegovac, dr. Moskovljevic 

-Prvi opstinski sud Zrenjanin( KI-474/02 podneta od MUP-a Zrenjaniin) 

-Okruzni sud Broj: VI Su br.42/02-60 

 

Narucilac ovoga pokusaja ubistva je okrivljeni …..sa kojim 

sam se zabavljala cetiri godine, i sa kojim sam odlucila da prekinem vezu 

jer je  vrsio pritisak na mene da mi uzima novac, predlagao mi 

podvodjenje za novac, sto nije uspeo, sklon je alkoholu, pokazivao je 

znake patoloske ljubomore, tukao me je i 12.10.2000 godine me je 

premlatio i teze povredio, jer sam odlucila da prekinem vezu sa njim. 

On je organizovao ovo premlacivanje, i glavni je krivac iako nije bio 
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prisutan, a pocinioci su njegovi srodnici i najbolji prijatelji. 

 

Iako je od ovoga pokusaja ubistva proslo vec vise od  5 meseci, 

okrivljeni nisu privedeni pravdi, nalaze se na slobodi, provociraju me 

na sledece nacine: zivkanje telefonom, dobacivanja njihovih prijatelja 

na javnim mestima, otvaranje vrata , ubacivanje raznoraznih stvari , 

ubacivanje mrtvih zivotinja, ulazenje u stan kad nisam u njemu, 

pomicanje stvari, blokada telefona sto je dokaz da se radi o sponi ovih 

kriminalaca sa oragnizovanim kriminalom, cupanje ruza, pretnje na 

ulici, slanje dece i uvrede na moj racun, moj zivot je pretvoren u 

kosmar. Oni su i dalje na slobodi. Njih stiti neko. 

 

Zahtevam od suda da postupi po zakonu i pocinioce privede pravdi, da ih 

osudi za pokusaj ubistva i silovanja, za nanete teske telesne povrede, 

da ih odmah stavi u pritvor  da se predupredi njihov teror nada mnom., i 

da ja budem obestecena. 

 

u  Beogradu, 10.2.2003 

godine                                                Olivera Vukcevic 

 

Zahtevamo do vas da preduzmete mere da Vera bude zasticena i da ova 

grupa kriminalaca bude privedena pravdi 

 

- Milan  Zivkovic, Arandjelovac, Ive Lole Ribara 37, poznatog borca za 

ljudska prava  predstavniika Pokreta za zastitu ljudskih prava za taj 

deo Srbije, 

 

Milan Zivkovic(1933) penzioner iz Arandjelovca, predsednik MO Pokreta za 

zastitu ljudskih prava za Arandjelovac, jedan od osnivaca nase 

organizacije, bio vise puta kandidat za poslanika, poznati borac za 

ljudska prava iz regiona Sumadija, je bio za vreme ere titoizma i 

komunizma zrtva progona, sto se pogorsalo za vreme vladavine 

S.Milosevica, bio je zrtva teroristickih napada u vise navrata , na 

njegovu kucu su bacali bombe, bio je napadan i povredjivan nozem, 

pritvaran, sudjen i osudjivan,  i proganjan i  jegovi srodnici. 

 

Ocekivao je da ce posle pobede DOS-a oktobra biti bolje, ali su se 

njegove nade izjalovile. 

 

31 12.2000 godine je bio napadnut u njegovoj kuci od 4 policajca i teze 

povredjen. Razlog je sto je Zivkovic obelodanio u novinama preprodaju 

velikih kolicina oruzja, koje je bilo namenjeno i za Albance na Kosovo i 

Bosnu i Hercegovinu, malverzacije sa sumama, i razne druge zloupotrebe, 

krsenja ljudskih prava, pljackama, razbojnistvima, stanju u sudstvu, 

policiji, itd. 

 

On je podneo krivicnu prijavu ali je ona odbijena i agresori su na 

slobodi i zive i rade kao i ranije. 

 

Zivkovic je zbog svoga zalaganja za stvar ljudskih pfava bio napadnut i 
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tesko povredjen dana 31.XII.2000 godine u njegovom stanu. Sud je 

oslobodio svih pet policajaca odgovornosti  oni su na slobodi.( Tuzbeni 

predmet 93/2002 od 18.4.2002 godine). 

 

Prema Zivkovicu u Arandjelovcu i okolini operisu grupe kriminalaca i dan 

danas koje cine razbojnistva, pljacke, ucene, bezakonje, i sve u sponi 

sa  policjom i sudijama. 

 

-.dr.Jovan Gucic, fizicar proifesor univerziteta, Avde Karabegovica 2, 

Beograd.  dr.Gucic ( 1932) potice iz vrlo imucne beogradske porodice kojoj su 

komunisticke vlasti 1945 godine oduzeli imovinu velike vrednosti, 

od srodnika ukljucujuci i sadasnji Hotel"Ekscelzior" u ul. Kneza Milosa. On je 

prosao kroz razne oblike progona , ukljucujuci i isterivanja iz posla, 

sudjenje i drzanja u zatvorima,  nadao se da ce posle pobede demokratije 

doci sloboda i postovanje ljudskih prava. To se uopste nije desilo. 

 

Progoni se nastavljaju, sada jos gori i podmukliji. Na njega su se 

okomila mafijai i kriminalci. 

 

Njegovi roditelji su bili vlasnici velike porodicne zgrade u ul. Avde 

Karabegovica 2 u Beogradu, koja je bila nacionalizovana pa delimicno i 

vracena, posle  smrti njegive majke je prodao njen stan u zgradi 

izvesnoj Svetlani  Zivanovic, on je ostao u svome stanu. Ona je pocela 

da uzurpira neovlasceno i nezakoniti njegov prostor, da ga koristi za 

poslovni prostor za proizvodnju cigareta sa narkoticima, kada se 

suprotstavio ona je sa svojim saradnicima pocela da se fizicki 

obracunava sa njim, i bio je povredjen od njih. Ona sve to radi u sponi 

sa sudijama i ljudima iz policije. On je se obracao Savetu za korupciju ( 

br.71/02 8.8.2002); Republickom javnom tuzilastvu(KTP br.83/03 ); 

Okruznom javnom tuzilastvu( KTP-349/03);Okruzni sud u 

Beogradu-Kz.br.260/03), zalio se Savetu za borbu protiv 

korupcje,(23.1.2003); itd. 

 

-Zivojin Buzankic ( 1951) sluzbenik iz Mokranja kod Negotina, 

predstavnik Pokreta za zastitu ljudskih prava za Negotinsku Krajinu , i kandidat za poslanika 

na izborima, je sada proganjan i ugrozen mu je ziv od od strane lokalne  narko-mafije 

povezane sa Legijom i zemunskim klanom. Potice iz 

porodice koja je bila proganjana od prethodnog komunistickog rezima, radio je nekoliko 

godina u Sloveniji, on je vrlo obrazovan, intelektualac, prepoznaje nepravde i zloupotrebe. I 

njima se suprotstravlja, zbog cega je i dan danas pod 

udarom   klanova kriminalaca i prekrsioca zakona. On nas obavestava da je kriminal jos uvek 

svugde duboko ukorenjen u Negotinskoj  Krajini:  sudovima, policiji, biznisu, opstini, 

obrazovanju, medijima, lokalnoj samoupravi (sefovi 

mesnih kancelarija), obrazovnim ustanovama, ustanovama, itd.  To su razvlascene strukture 

bivseg SKJ, SPS, JUL i SRS koje su se povezale i ojacale i zele i dalje da drze narod u 

pokornosti, narocito u selima preko svojih sefova mesnih kancelarija i opstinara. Tvrdi da je 

narod pobedio na izborima, smenio je masinovodju, ali su svi ostali kadrovi vozne 

kompozicije i dalje na pozicijama 
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skretnicari, zeleznicari, kocnicari,  otpremnici vozova, itd . Oni setaju kompoziciju i vozaju je 

sporednim kolosecima i varaju drzavu i narod. Negotin je ostao leglo narko-mafije zbog 

blizine dve granice sa Rumunijom i Bugarskom 

.Iza toga stoji grupa lokalnih mocnika od kojih je jedan glavni. Droga 

je uzela maha, u skolama, kaficima,  na ulici, a i dan danas posle atentata na 

Djindjica niko ama bas nista jos nije preduzeo, sve isto., tvrdi da je ta mafija 

> povezana sa Beogradom i Zemunom  kao organizatora kriminalaca u tom kraju zemlje. 

odavno progoni Buzankica, sada to pojacava. a ustvari zeli da sacuva ranije privilegije i 

nastavi nezakonite radnje. .Ove grupe kriminalaca terorisu Buzankica, kao "neprijatelja"i 

intelektualca koji sve vidi.. 

 

- Olga Jeftic  ( 1936) psiholog u penziji iz Beograda, poreklom iz 

Bogatica, potice iz porodice koja je bila proganjana od komunista , njen  otac je bio sreski 

nacalnik u Kraljevni Jugoslaviji u Vladmircima, oduzeta imovina roditeljima, bila je 

proganjana na radnom mestu, i na druge nacine, ugrozena je od kriiminalne grupe mafijasa u 

Bogaticu, suseda, sudija i MUP-a..Njoj prete 

kriminalci i njihovi saradnici i ugrozeni su njena licna bezbednost i imovinska  sigurnost. 

Postoji veza bogaticskog i beogradskog klana. 

 

+Slobodan(1952) i Zivojin(1945) Zivkovic iz sela Ogladjenovac kod 

Valjeva, radnici,v poticu iz  politicki proganjane porodice od 1945 godine  do danas, sto se 

pojacalo od 1970 –ih godina.Oba su bila na radu u Nemacoj  imaju nemacke  penzije. 

Sagradili su lepe kuce u selu. Sto je jos vise povecalo zavist i netoleranciju vlasti.  Nastala su 

hapsenja, drzanja u zatvorima, premlacivanja, drzanja u ludnicama, onemoguc avanja 

zaposljavanja, rasturanja porodica i brakova, oduziman ja pasosa,  itd. 

 

Progoni traju i dalje 

 

-ing. Momcilo Oparnica, inzenjer, Stari Banovci, ul.Jovana Kocica 

broj 10. Ing.M.Oparnica(1933) inzenjer elektrotehnike, je clan saveta Pokreta , 

je iz zapadne Bosne, clan Saveta Pokreta za zastitu ljudskih prava, bio je vise puta kandidat za 

poslanika nase stranke, bio je zrtva diskriminacija i progona, 

isteran na nezakonit nacin iz radnog odnosa, lisen prava na stan koji 

mu pripada, sada je penzioner i uprkos njegovih godina lisen je prava na stan sto je produzena 

politicka diskriminacija. Bio zaposlen u Ivo Lola Ribar korporocija, organizaciona jedinica 

Lola Inzinjering, od 1986 do 1998 godine na radnom mestu "vodeci inzinjer I razreda", i 

dobio nezakonit otkaz 1996 godine navodno zbog prestanka potrebe za radom.To resenje je 

oboreno  sa strane Inspekcije rada gde je nadjeno da je otkaz dat zbog toga da bi mu  bio otet 

stan. Pokret za zastitu ljudskih prava јe intervenisao kod Treceg opstinskog suda predlogom 

da se postupak okonca na zakonit nacin, nije vredilo. ing Oparnica je stekao pravo na stan, 

koje mu je osporeno od stranedirektora njegove firme Lola inzinjering i od strane Treceg 

optinskog suda u Beogradu. 

 

-. Bracni  par Smiljanic Zoran i Vesna zrtve kriminalaca.Bracni par Smiljanic Zoran i Vesna 

su najblizi srodnici nase istaknute aktivstkinje  Olivere Vukcevic iz Cente koja je nedavno 

bila zrtva pokusaja ubistva od grupe  kriminalaca o cemu smo vas obavestili.( Uz napomenu 

da sud iz Zrenjanina jos nije  pocinioce priveo pravdi koji su organizovana grupa,  koji 

Oliveru svakodnevno  provociraju u Centi i van nje, i koji su moguci pocinioci i drugih 

brojnih teskih krivicnih dela-podvodjenje, otmice, ubistva, itd, sto mozemo saznati i 

obavestiti  vas o tome), 
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Smiljanici drze kiosk u ulici Dusana Vuksanovica na Novom Beogradu, 

oni su ovaj  kiosk otkupilii od kuce "Politika"vredno i samopregorno rade, ali 

plodove njihovog rada neometano otimaju kriminalci koji su dosada vise puta otimali pazar, 

novac, robu, tri puta sa revolverima uz batinanje i povrede, a poslednji put pre dva dana 1 

marta 2003 godine. > Jedan od kriminalaca koji to cini je ozloglaseni .Sudjenje je  zakazano 

za sutra u Okruznom sudu u Beogradu, ali se sudski proces oteze u nedogled, sto ohrabruje  i 

njegovu organizovanu grupu koja  je bas pred sudjenje pre dva dana ponovo opljackala kiosk 

Smiljanica. Ocigledno je da sudije ohrabruju pocinioce. 

 

Ova najnovija pljacka Smiljanica najblizih srodnika Olivere Vukcevic 

koincidira vrlo jasno sa najnovijim provokacijama nad njom od strane kriminalne grupe iz 

Cente, ona je ponovo ugrozena. Sto ukazuje na mogucu povezanost ova dva klana 

kriminalaca. 

 

Upozoravamo drzavne organe da se ne koncentrisu samo na nekoliko 

klanova kriminalaca nego na sve, prepoznatljivo je da je klan iz Cente u vezi sa klanom koji 

pljacka i terorise Smiljanice, to tvrdi i Olivera. i da je na delu 

dogovor da tako kaznjavaju Oliveru. i drze je u strahu. 

 

Olivera Vukcevic je nasa istaknuta aktivistkinja i bila je zrtva 

progona, i njeni rodietlji postene sudije, koji sada kao razvlasceni zele da nastave politicke 

progone iako je zavedena nova demokratska vlast. 

 

 

-MARINKO BRCIC. Marinko Brcic(1926) profesor u penziji iz Beograda, Ruzveltova broj 

11 i njegov sin su pozajmili .... iz Zemuna, Bezanijska  izn os od 4.600 DEm to u dva navrata 

aprila i septembra 1997 godine. a za sta postoje uredne priznanice. Do danasnjeg dana .. nije 

vratila dug Brcicu i ona i njen sin prete smrcu Brcicu ukoliko trazi svoj pozajmljeni novac.i 

pretvorili su njihov zivot i strah od napada. 

 

 Brcic se obratio miliciji, Prvom opstinskom (Ki.br.1160/2000) Cetvrtom opstinskom sudu u 

Beogradu, dana 23.5.2001 godine Prvi opstinski sud sudije mila su donele presudu i oglasile 

krivom  ... ali odbijaju do danasnjeg dana da ucine presudu pravsonaznom i Brcic jos nije 

dobio njegov novac, i izlozen je i njegova porodica pretnjama zastrasivanjiima.ganga  

  

 

-.Zorica Pavic iz Kragujevca . Milovana Glisica broj 24  

 

 Zorica je se zaposlila u Teatru"Joakim Vujic" u Kragujevcu 1986 godine na radnom mestu 

rekvizitera. odakle je bila prebacena na radno mesto portira na nezakonit nacin ( odbila da ode 

na pice sa njim u kafanu)od strane direktora . Ona se zalila sudu, MUP-u Kragujevac, 

inspekciji rada i na druge adrese. Prosla je kroz brojne progone zbog cega je imala jak stres i 

morala da se obrati psihijatru. 

Izlozena je sada maltretiranjima direktora i sekretara pozorista  ,radi na mestu portira, 

izlozena pritiscima svakodnevnimprovokacijama, ona obavestava o zloupotrebama ,korupciji 

i kriminalu u pozoristu i Kragujevcu i poziva MUP i druge organe da suzbiju kriminal u 

pozoristu i Kragujevcu. 

 

-..Golub Bakic, Izetbega Mujazinovica 25, Novi Beograd 
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 Mihailo Bakic ( 1981 ) sin Goluba ,kao ucenik Srednje medicinske skole u Beogradu je 

26.9.1999 godine poginuo u saobracajnoj nesreci u Zemunu Tosin bunar 110 u sumnjivim 

okolnostima .Golub Bakic koji je jedan od osnivaca nase organizacije i bio je kandidat za 

poslanika na izborima je dugodosnji borac za ljudska prava i zbog toga je bio zrtva teskih 

progona i boravio u zatvorima i mucen na razne nacine. 

  

G.Bakic tvrdi da su sudski organi nepravicni i da odbijaju da pocionioce privedu pravdi. Tvrdi 

da je njegov si ubijen, ad je to politicko ubistvo, osveta njemu i njegovom sinu koji je 

organizovao strajk ucenika njegove skole, i Golub je zrtva vec godinama od strane 

prethodnog rezima.  

 

- Anka Gracijana Boka, Mirijevski venac 37/6 Beograd,  

 

Anka Gracijani Boka je Rumunka koja je dosla iz Rumunije u Jugoslaviju 1978 ,upoznala je 

tamo svoga bivseg muza Jugoslovena koji je bio na studijama u Bukurestu. Sa njima ima 

dvoje dece. Stanovala je sa muzom u stanu njegovih roditelja i razvela se 1982 godine.  

 

     Uskraceno joj je pravo na drzavljanstvo SFRJ sve do 1985 godine i celo vreme je bila bez 

jugoslovenskog drzavljanstva. a od 1982 do      1985 godine sam bila apatrid jer je bila bez 

rumunskog dtrzavljanstva. -Prvi put se zaposlila 1981 godine u Francuskoj oglednoj skoli   

"Vladislav Ribnikar"u Beogradu na radnom mestu profesora francuskog koje je radno mesto 

izgubila na nezakonit nacin. uprkos      predlogu Inspekcije za francuski jezik za stalno radno 

mesto, i zadovoljstva sa njom kao strucnim profesorom. Od 1982 godine do 1988      godine je 

stanovala kod drugarica i prijateljica, a stan dobila 1988 godine, u Dalmatinskoj ulici 33/IV 

ulaz, preko Obrazovnog centa iz Obrenovca gde je bila zaploslena, to je dala Skupstina grada 

iz Fonda Solidarnosti na intervenciju Rumunije. Adaptirala ga je , a 1991      godine je 

dozivela nekoliko plajcki , sto je prijavljeno policiji. Pokusala je zamenu ovoga stana, mafija 

joj je pretila i pod pritiscima je bila prinudjena kao Rumunka bez zastite da zameni ovaj stan 

za stan na periferiji u Mirijevu .Stan u Dalmatinskoj je bio 55 m 2, prizemlje, a      stan u 

Mirijevu ima 43 m2 ,prizemlje, periferija. , bila je pod progonima mafije i u strahu sam pod 

pritiscima zamenila stan., radila u jako teskim uslovima. i zivela u barickim selima od 1982 

do 1988 godine., i u Obrenovcu..Onda se zaposlila u XII Beogradskoj gimnaziji kao dopuna 

1987 godine do 2000 godine kada je dobila invalidsku penziju. Osteceno joj je jako zdravlje, 

deca su      pretrpela strresove sa stetama za ceo zivot..Trazi da mi se vrati stan u 

Dalmatinskoj ulici,trazi ostetu za pretrpljene progone i nanete stete zdravlju. moli da 

doprinesete da pobedi pravda i da nadje svoj mir. 

 

 -.Miodrag Milojevic(1949) iz Beograda. 

 

Kriminalci sudije Prvog opstinskog suda u Beogradu( P-1-420/85/92/03 odnosno P-1-420/92) 

i bivsi rukovodioci bivseg preduzeca "Jugomontaza"iz Beograda, Kosovska br.39. Zrtva 

Miodrag Milojevic iz Beograda.i zaposleni firme"Jugomontaza". On pominje sudije Prvog 

opstinskog sudа.  

 

Miodrag Milojevic je clan nase organizacije i poznati borac za ljudska prava koji je prosao 

kroz razne oblike progona, ukljucujuci i drzanje u zatvorima i ludnicama.On je kao vrlo 

savestan i strucan sluzbenik "Jugomontaze"zbog suprotstavljanja kriminalu prvo smenjen sa 

viseg na nize mesto a onda na nezakonit nacin isteran iz radnog odnosa 4.12.1985 godine i 

nasilno isteran iz prostorija uz pomoc policije.Od 1985 godine traje borba Milojevica koja se 
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sastoji u strajkovima gladju, javnim protestima., bio je hapsen i drzan dusevno normalan u 

ludnicama, izlagan nasrtajima i pretnjama, prebijanjima, mucenjima, nadzoravan i 

prisluskivan sto traje do danas, ometen u upotrebi telefona, faksa i prepiske,izlozen intrigama 

i uvredama bez prava na demanti, uskraceno pravo na pravicno sudjenje. Obznanio je brojne 

zloupotrebe rukovodioca njegove bivse firme, ukljucujuci i nelegalnu privatizaciju. Milojevic 

je ozbiljno obolio bez stana , i sredstava za zivot, bez mogucnosti da se leci i zastiti. 

  

-.Miodrag Dimitrijevic, radnik bez zaposlenja iz Kladureva  

  

Kriminalci dole navedeni organi policije, milicije, sudije i javni tuzioci, lekari , zrtva Miodrag 

Dimitrijevic. Miodrag Dimitrijevic je clan Saveta nase organizacije i poznati borac za ljudska 

prava bio je u nekoliko navrata kandidat za poslanika . zbog cega je izlozen progonima. Bio je 

napadnut dok je vozio kola 26.6.1993 dok je vozio kola napadnut je i ranjen revolverom u 

Kostolcu, i teze povredjen, zato sto je bio kandidat za poslanika nase organizacije.  

 

Cesto je bio zlostavljan, navodimo samo nekoliko takvih dogadjaja. 

 

  

7.10.1993 godine M.Dimitrijevic je bio tucen u Novom Kostolcu od strane milicionara .Javni 

tuzilac i sudije su odbile da zastite M.Dimitrijevica. Ljubisa Bogdanovic 

  

Bio mucen u bolnici posle ranjavanja od lekara julovaca. 

  

Bio je onemogucen je da se zaposli, pretili su mu.stalno. 

 

 Neke od ovih osoba koje su ranije zlostavljale i diskrimnisale Dimitrijevica i uskracivale 

njegova prava to nastavljaju i dan danas. Razvlascene 

strukture jos nisu lisene poluga uticaja i moci. M.Dimitrijevic navodi da su oni se grupisali u 

kriminalnu grupu u regiji Petrovca na Mlavi I Kostolca, kao da su povezani sa kriminalcima 

zi Pozarevca i drugih mesta 

 

-Slobodan Vasic(1950) bivsi bolnicar Psihijatrijske bolnica Laza Lazarevic u Padinskoj Skeli. 

S.Vasic je se usprotivio zloupotrebama u ovoj bolnici, zbog cega je bio isteran iz radnog 

odnosa, lisen sredstava za zivot, izlagan progonima,zastrasivanjima, podsticanje porodice, 

dece, blokada medicinske zastite.Ovaj vrsni strucnjak je bio prinudjen da napusti zemlju i 

sada zivi u Svedskoj.sa porodicom. 

  

-Ing.Mihajlo Pavlica je sada bez zaposlenja, bez sredstava za zivot, onemogucen da dobije 

zaposlenje, svakodnevno nailazi na svakojake blokade od strane razvlascenih strukt ura koje 

su jos uvek na kljuc nim pozicijama u njegovom malom mestu koje se ostrvljuju na njega i 

tako manifestuju da su jos uvek mocni, oni vladaju kao i ranije ljudima i njihovim zivotima. 

Povezali su se , i ojacalai, kako medjusobnm vezama, tako i sa susednim strukturama sirom 

Banata i cele zemlje, sa Zemunom i Beogradom, preko opstinara, mesnih kancelarija, MUP-a, 

sudija, biznismena, i svakojakih svercera i kriminalaca. 

 

Oni i dalje muce i progone Palvlicu i mnoge druge.Onemogucavaju ga da se zaposli, prete 

mu, prave kvarove, stete letinu i kucu, onemogucavaju socijalnu pomoc, blokiraju sudske 

podneske, isporucuju preuvelicane racune za telefon, struju, poreze, zaplenjuju prepisku, 

blokraju telefon, drze ga u izolaciji i strahu, izgladnjuju, itd. To je svakodnevna opsada i 

tortura koja traje vec decenijama, i nastavlja se. 
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Pavlica tvrdi da je tako svugde sirom Banata i Vojvodine, da je na delu projekat 

destabilizacije, da nevidljiva ruka zloupotrebljava razvlascne bande kriminogenih struktura, 

Vojvodina vri i slabi, rastace se, pozavadjana po politickoj osnovi, izmedju Dinaraca dodjosa 

i starosedeoca, izmedju Srba i onih koji to nisu. Tvrdi da ove razvlascene strukture ne 

shvaatju dublji kontekst i da su samo privid vlasti, faktor destabilizacije zemlje.I da se preko 

njih slabi Vojvodina da je tako odvoje od Matice. Oni misle da su patrioti a ustvari su 

razbijaci svoje nacije i drzave. 

 

Poslao je poruku sa daljim podacima koji se odnose samo na neke od zloupotreba nad njim u 

poslednje vreme: 

 

--Radmile Zivanovic iz Knjazevca 

 

Radmila Zivanovic , penzioner iz Knjazevca, Aliagiceva br.4, je zrtva progona vlasti od 1945 

godine do danas. Do 1990 godine je bila zrtva komunizma od 1990 godine do danas je zrtva 

organizovanih kriminalaca. To je prica o reakcionarima i drzavnim neprijateljima koje treba 

opljackati i unistiti. Na kraju se pokazalo da su vecina gradjana bili sumnjive licnosti i da je 

vecina gradjana oslabljena i opljackana. Sto je rezultiralo da su Srbi pogubili drzave, 

teritorije, najstariji i najbolesniji su narod na svetu. To je bilans obracuna sa neprijateljima. 

 

Ovaj skriveni rat sa vecinom gradjana se nastavlja i dan danas, jedan do bezbrojnih zrtava 

toga gradjanskog rata je i sada porodica Radmile Zivanovic. Nju sumnjice i danas, ko zna ko i 

zasto to sve lansira, ovde vlad aju i dalje haos i lose procene. 

 

Suprug gospodje Zivanovic je bio pokojni dr.Ljubomir Zivanovic vrlo ugledni strucnjak 

hirurg koji je 1958 godine proglasen za politickog neistomisljenika i na montiranom sudskom 

procesu stavljen u zatvor, gde je ubrzo umro u potpuno do danas nerazjasnjenim okolnostma. 

Oduzimaju mu kucu, Radmila mora sa dvoje dece da se bori za svoju penziju, porodica je 

imala u Beogradu veliku kucu u Milosa Pocerca   br.28 od 450 m 2 sa dvoristem od 1050 m2 

koja je bila nacionalizovana kao visak.Nastali su svi moguci progoni, nasrtaji na preostalu 

imovinu, ucene, pretnje, u Minicevu vlasti joj od uzimaju zemljiste koje je nasledila. Od oca 

je dobila u nasledje kucu u Nisu u koju se od 1990 godine useljavaju  razni kriminalci i sudovi 

ne stite pravog vlasnika.  

 

20 aprila 1986 godine u Beogradu ubijena njena kcerka Vesna student tehnike, dosada se ne 

zna ko je ubio, sudovi ukrivaju pocinioca. Ima drugu kcerku koja zivi u Norveskoj po 

zanimanju je psihijatar. 

 

Gospodja Zivanovic je danas stara i bolesna zena, koju grupe kriminalaca svakodnevno 

ugrozavaju,  bez zastite sudova i drzave. 

 

Vecina gradjana zivi i dalje u strahu. Lopovi, ubice i kriminalci i dalje drze u kosmaru mnoge 

gradjane, i nastavljaju da rasturaju drzavu i slabe naciju. 

 

MIODRAG DJORDJEVIC. 
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Miodrag Djordjevic(1930) zemljoradnik iz sela Stanjinac kod Knjazevca je poznati borac za 

postovanje zakona i zrtva prethodnog komunistickog rezima. On je zrtva konfiskacija i 

kaznjavanja od 1945 godine do danas. Nas je predstavnik za Knjazevac, bio je u nekoliko 

navata nas kandidat na prethodnim izborima za skupstine. On je bio proganjan od prethodnog 

titoistickog rezam i S.Milosevica kao navodni monarhista, zapadnjak, koji se zalaze za Kralja 

i Monarhiju i ulazak nase zemlje u medjunarodne organizacije. 

 

Prosao je kroz svakojake vrste progona, ukljucujuci zatvore, psihijatrijske bolnice, novcane 

kazne, policijska privodjenja, fizicke obracune, konfiskacije, provale i pljacke i kradje. 

Uprkos svega je uspeo da skoluje decu  ima sina i cerku, obadvoje ugledni knjazevacki lekari. 

 

On se sa nama bori od pre dvadesetak godina i ocekivao je kao i mi da dodje visepartijski 

rezim i sloboda, nazalost posle zavodjenja visestranacja 1990 godine nije doslo do 

poboljsanja, ni kasnijih godina, ni posle oktobra 2000 godine. 

 

Miodrag Djordjevic sada ima 73 godine izdaje ga i zdravlje posle decenija stresa i progona, 

njegove nade se nisu ostvarile, on je i dan  danas zrtva teskih svakodnevnih provokacija i 

progona, sto ce dalje biti opisano i dokumentovano. 

 

Da navedeemo i to da je Djordjevic bio zrtva progona za vreme prethodnih izbora zato sto je 

ucestvovao na njima kao nas kandidat, tako je npr. za vreme predizborne kampanje bio 

uhapsen  7 marta 1991 godine pri polasku na miting, bio je kasnije smesten u ludnicu sa 

obrazlozenjem:‖ manija velicine, zeli da bude kanddat na izborima  i da smeni aktuelnu 

vlast‖.On je bi kandidat nase stranke dake legalne organizacie. Da li je to znak manije  

velicine? 

 

On je danas zrtva napada, provokacija, kradja, pljacki, uvreda pretnji, otudjivanja imovine, 

smetnji u upotrebi poseda, itd,  sve to od strane grupa organizovanih krimnalaca u njegovom 

selu i okolini, koji nazalost i dalje imaju svoje pipke u sudstvu  javnim tuzilastvima, i policiji, 

drzavnim ustanovama i pojedinim politickm strankama, i koji opstruiraju njegove podneske i 

zalbe. Uprkos jasnih dokaza da je zrtva organizovani kriminalci koji mu pljackaju imovinu , 

sumu, koji ga kinje, to demantuju pravdajuci se da je Djordjevic dusevno labilna osoba ―koja 

uobrazava‖. 

 

Ove grupe kriminalaca su sastavjene od ostaka prethodnog titoitstickog i milosevicevskog 

rezima koji su ga progonili  ranije, i sada mu otvoreno prete:‖ Cinimo ti ovo sto si doprineo da 

S.Milosevic  bude  u Hagu‖. Ove grupe kriminalaca vrsljaju  sirom Srbije i  Crne Gore i 

progone mnoge gradjane i dalje, kao i ranije.Aktuelna vlast ne preduzima prave mere  da ih u 

tome onemoguci. 

 

Djordjevic nas obavestava da su ove grupe kriminalaca bez dovoljnog  kontakta sa realnoscu, 

ubedjene da je on izdajnik  i zapadni placenik,.misle da se komunizam pritajio i da ce se 

vratiti, da ove grupe iz okoline Knjazevca imaj veze sa kriminalcima iz Bugarske, i sa ruskom 

mafijom koja ih manipulise da se bore za komunizam ,  i Kominternu i ―Amerika i Engleska 

bice zemlja proleterska‖. 

 

Djordjevic ukazuje na praznoglavost ovih formacija i da su one zlouporebljene daljinskim  

upravljacem od strane anti-srpskih lobija iz lokalnog geo-politickog okruzenja da pomocu njih 

destabilizuju zemlju. 
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Ovde prilazemo samo neke detalje, to sve traje decenijama do danas.Navodimo dalje neke 

podatke o  stradanjima Djordjevica: 

-podneo je krivicne prijave protiv … vojnog penzionera iz Stanjinca, Bozidara Golubovica, 

zbog obijanja stale, zbog trovanja i ubistva krava,  

-zbog pretnji protiv …..a, lokalnih levicarskih bivsi funkcionera( neki su sada opozicija) 

-protiv  

Djordjevic se obracao sudovima, javnim tuzilastvima, drzavnim oranima, bez zastite dosada. 

 

Organizovani kriminalci su  jos uvek mocni, preko svoji ljudi  sudstvu i javnim tuzilastvima, 

drzavnoj upravi, NGO i politickim stankama, psihijatrijskim bolnicama,  uspevaju da 

opstriraju njegove podneske-predstavljajuci ih  kao neosnovane, manija  gonjenja. 

 

Zahtevamo da njegov podnesci budu ispitani i da budu ispostovana njegova prava. 

 

 

26.Milutin Stankovic ( 1936) izdavac iz Beograda, Vojslava Ilica 2, clan Saveta Pokreta za 

zastitu ljudskih prava, dugogodisnji borac za ljudska prava, je pod opsadom kriminalaca i 

dalje. Komunisti su njegovm precima oduzeli imovinu 1945 godine i jos nisu vratili. Kao 

izdavac je publikovao politicki nekonformne knjige zbog cega je na montiranom sudskom 

procesu bio osudjen na kaznu zatvora od godinu dana koju je izdrzao.(Sudija Ilija Simic). 

 

!989 godine je oduzeta njegova velika kuca sa 5 stambenih jedinica u susednoj ulici Janka 

Lisjaka broj 56( kod Fudbalskog stadiona"Obilic") eksproprijacija od Zavoda za stambenu 

izgradnju, data mu je bagatelna nadoknada, od 50.000 DEM i stanarsko pravo na  stan od 100 

m 2 . Zatim je Arkan uzeo njegov plac pored FK "Obilic"( bez nadoknade) i pretvorioi ga u 

parkiing. 

 

24 aprila 2001 godie su dosla dva narkomana kriminalca na njegova vrata oborili ga i vezali, 

pokusali da siluju njegovu prijateljicu, sve sto je vredelo odneli. Prijavio je SUP Vracar koji 

nisu nista do sada preduzeli ( on zna identitet pocinioca), organ SUP-a Vracar mu je cinicno 

kazao da je on bio  u zatvoru, ispada ko je bio u zatvoru nema pravo na pravni i policijsku 

zastitu. Milutin Stankovic je bio politicki zatvorenik, zato njega treba pljackati, tako ispada po 

logici SUP-a Vracar. A zasto je Milutinovic bio politicki zatvorenik? Jer je kritikovao pojave 

koje su dovele do danasnje krize. Znaci umesto da mu se oda priznanje kaznjavaju ga 

provalom. 

 

U zgradi ga maltretira saradnik vlasti Janjic.  

 

Prete mu telefonom. Podneo je zahtev Telefonu Beograd da mu postave lovca, sto ne cine vec 

20 dana pod izgovorom da su preoptereceni slicnim zahtevima. Zali se na blokadu telefona i 

prepiske. Zabrinut je za svoju licnu bezbednost i imovinsku sigurnost. 

 

Upozorava da su  rezim S.Milosevica, SRS, Arkan i td, organizovali provale u stanove, da je 

kriminalcima  podatke davala policija, koja je organizovala logisticku podrsku., da su 

organizovali razne ag encje, servise za odrzavanje stanova, cuvare starih, da bi tako usli u 

stanove i dobili podatke za pljacke. 

 

Navodno patriotskoj vlasti je potreban novac da bi spasla narod i Srpstvo. A taj novac ode u 

privatne dzepove i za privatne firme  rasturi naciju i drzavu. Tvrdi da kriminal 

instrumentalizuje i usmerava geo-politicko okruzenje da bi sprovodili destablizaciju. 
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Objasnjava da se u zatvorima masovno napada na zdravlje, i da je taj subverzivni mediicinski 

materijal( prisluskivaci,  video sredstva, prirucni aparati za elektro-sokove, sprejovi, namazi 

sa virusima, gas, otrovi, hemikalije , itd) dat od raspada zemlje kriminalcima koji sada 

masovno zloupotrebljavaju medicinu da se bogate. 

 

Nama je potreban razum, i pomirenje. Ako budemo drugaciji nestacemo. Mi smo siromasni i 

opljackani, oni koji su to cinilii i koji su sada bogatasi,i zele da nastave po starom. Umesto da 

se pokaju i sloze sa svojim zrtvama oni zele da ih dotuku. Cime sire destabilizaciju i slabe 

narod i drzavu. Srbi su najs tar iji i najbolesniji narod. Pozivamo vas da preduzmete mere 

protiv ovih kriminalaca, da otkrijete njihovu povezanost, i da ove osobe zastitite. Ocekujemo 

vas poziv da vam  odamo druge brojne grupe kriminalaca u zemlji. 

 

Ponavljamo ono sto smo ranije vec kazali. :mnogi drzavni organi vlasti 

nisu u  proslosti sticajem okolnosti odoleli iskusenjima vlasti, i privilegijama. 

 Zaboravimo to, taj moralni snovrat je slozen fenomen(ne samo moralni 

nego, i  psiholoski, indoktrinacija, pranje mozga i modifikacija liicnosti tih 

ljudi). Pozivamo na smirenost, razum, pomirenje i prastan je , slogu. Samo 

tako cemo  opstati. Nazalost, ima podosta onih koji ne zele mirenje nego zele da 

nastave po  starom. Njih treba privesti pravdi. Ako to ne ucinimo nastavice se 

ubrzano propadanje nacije i drzave. 

 

 Predocavamo vam da je prepoznatljivo da razvlasceni koji sada deluju 

preko grupa kriminalaca i preko sudija, delaju iz ilegale, iz jednog centra ili 

nekoliko centara i tako koordniraju kriminalne atake na nase saradnike, da je na delu 

produzena  politicka osveta i zavera protiv nase organizacije. 

 

Pozivam vas da me odmah pozovete na razgovor da otkrijemo ove grupe 

kriminalaca. Otkricemo novi svet podzemlja i tako neutralisati one koji stvaraju 

gangove i krse  zakon. 

 

 Sudije i javni tuzioci su glavni generator kriminala jer ih oni 

podrzavaju, i stite i jacaju, da bi tako delili plen sa njima i njih usmeravali na one koje zele da  

kazne. Sudije treba da budu obelezene kao najveci organizovan klan u zemlji, jer su  

izvanredno povezani , znaju se godinama, ogrezli su u bezakonju I privilegijama,  

samovlascu, delaju po principu paravojne formacije, sa izvanrednim komunikacijama ( 

telefon, prepiska, faks, nternet),uz podrsku SPS, JUL, SRS ,  i MUP treba da ih nadzorava  

uhvati u deliktu, i privede  pravdi. Ponavljamo, sudije I javni tuzioci  su najveci organizovani 

klan kriminalaca, i njega treba demontirati. Dok se to ne  ucini nema pobede nad 

kriiminalcima. 

 

 Sigurno da ima i postenih sudija, i njima treba dati sansu da ostanu 

na pozicijama. Oni koji su bili opijeni privilegijama imaju sansu da se isprave i da im se 

povrati izgubljena ljudskost. A one koji zele da nastave po starom treba 

ukloniti energicno i brzo. 

 

Ne smemo dozvoliti da nam geo-politicko okruzenje jaca kriminalce da 

bi nas tako slabilo, nasu drzavu i naciju. To je  tako jasno. 

 

Postovana gospodo! Osobe koje se ovde spominju su spremne da dodju da 
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svedoce i da donesu sva potrebna dokumenta. Mi cemo nastaviti da vam 

dostavljamo podatke za vrlo veliki broj gradjana nase zemlje, napominjemo da je vecina 

gracjana u raljama kriminialaca, razume se neko manje a neko vise. 

 

Ocekujemo vasu podrsku. Zelimo sa vama da saradjujemo.Mozemo vam biti 

vrlo korisni. Imamo istinsku riznicu sa podacima o  ogromnom броју kriminalaca. . 

 

 Moramo biti kadri i mudri da preskocimo sadasnju preponu. Znamo da su 

 kriminalci povezani sa sadasnjim strukturama, da su razvlasceni takodje povezani, i to po 

rodjackoj, zemljackoj, tribalnoj, interesnoj,klanovskoj i drugoj osnovi medjusobno, i sa 

sadasnjom vlascu i da je sve izmesano i  da je zbog ovoga takodje tesko iskoreniti kriminal. 

Svesni smo da je  sadasnja vlast nastala od kadrova koji su vecinom, ili njihovi roditelji, biila 

na vlasti u vreme komunizma. A to znaci u tesnoj mnogostrukoj vezi sa rasvlascenima koji 

pribegavaju kriminalu da bi se konsolidovali. Svesni smo da su u prethodnom poretku na 

pozicijama bili ljudi koji su vecinom zeleli dobro svome narodu, ali da su sticajem okolnosti 

ponekad skrenuli u nedolicne postupke i opijenost vlascu  i privilegijama, i da su pravili  

greske..Treba razlikovati istinske kriminalce iz redova  prethodnog poretka i onu vecinu koja 

nije bila kriminalno orijentisana. ali je bila privilegovana . Smatramo da kadrovima koji se 

nisu okaljali a  to je veciina, treba dati sansu za ispravku i osvescenje. I da ostanu 

na istim pozicijama ukoliko krenu stazom osvescenja, prastanja i 

pomirenja.Nazalost, ima ih podosta koji ne zele da se isprave i nastavljaju sa 

 prethodnim zloupotrebaam i njih treba energicno kao nepopravljive 

 ukloniti.. 

 

 Isticemo , da su sudije i javni tuzioci danas glavno uposriste i 

zastitnik  kriminalaca, a to cine jer dele plen sa njima, to im daje osecaj 

vlasti  jer kriminalce mogu usmeriti na one koj im smetaju. 

 

 Nasa policija i milicija sada ispravljaju kicmu posle decenije 

ponizenja i upliva kriminialaca. Policiji i miliciji treba dati dobre plate,> mogucnosti da 

resavaju stambene probleme, skolovanje i zaposljavanje  dece. 

 Zauzvrat oni treba da se oslobode nasledja Titove i Miloseviceve ere. 

 

 Dakle, mi se zalazemo za osvescenje, pomirenje, prastanje i pokajanje 

i  slogu.i svakome treba dati sansu da u ovome pravcu dela. 

 

 Zato svi treba da radimo, pre svega da se udruzimo protiv onih koji 

zele  da nastave da krse zakon i uzurpiraju tudja prava i grade svoje 

bogatstvo  na krvi i suzama vecine. 

 

 Pozivamo vas da proverite ove navode i preduzmete mere protiv da 

zastitite navedene gradjane i preduzmete mere  protiv dole navedenih pocinilaca: 

 

 

-1 октобар 2004.године. Драма са Миличиним наочарима. 

 

Милица је сазнала у огласима  у Политици, да се вечерас у Дому културе на Чукарици, 

одржава концерт врло надареног хармоникаша, познатог извођача у свету све 

популарнијих балканских мелодија.. 
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Прво је дошла код мене, ту смо поседели, мало се прошетали, и упутили аутобусом ка 

Бановом брду.  

 

`` Јеси ли запазио да су ми наочари биле на очима када смо изашли из твога стана``?, 

упита ме у аутобусу забринуто. `` Не, погледај у ташни, по џеповима``? .Она све 

загледа: `` Нема их, једва сам их набавила, шта ћу сад, одмах када се заврши концерт се 

враћамо у твој стан , да их пронађемо``.  

 

Сала је била скоро пуна, сместили смо се у последњим непопуњеним редовима. 

Публика је била састављене већином од жена, младих девојака и средовечних, понека 

старија жена. 

 

Сели смо ка средини реда, да не сметамо новопридошлим посетиоцима. На бини се 

појави младић хармоникаш, шарантан је, види се и по одушевљеним аплаузима 

женског дела публике. 

 

Она лепа девојка што  цепа карте на улазу, уђе међу редове и стаде два реда испред нас, 

на празан простор, тачно наспрам нас, и прекрсти  руке на појасу. Тако је привлачна, 

помислих и погледах је. Она је изгледа, кроз нас, гледала нешто друго. Милица упиљи 

узбуђено, скоро потрешено, поглед у мене. Посматрала ме је испитивачки. 

 

У наш полупразан ред, са моје стране уђе у плава средовечна жена, запита ме:`` Јели 

слободно``. `` Изволите ``, ослових је учтиво.  

 

У реду испред нас су седеле девојке, али са децом, значи младе жене. Баш она што је 

седела испред мене, је природна плавуша зелених очију, осетих да ме нешто додирује 

са столице испред мене. Ухватих благо руком у мраку, схватих да је то прамен њене 

коса. Осетих ледени стисак, моју руку ухвати Јелка, и стеже је, гледала је у мене у 

мраку ужагрених очију.`` Зар то да радиш у моме присуству``?', била је разгоропађена., 

широко отворене очи су сјактиле у полумраку. 

 

Плавуша десно од мене, када се заврши тачка, устаде и запљеска из све снаге, узвикну 

громогласно:`` Браво маестро``.``  

 

Баш је виртуоз`` обрати нам се. Климнух главом  учтиво, али ништа не казах. Милица 

се укочила у столици, као да јој над главом виси гиљотина.  

 

Упознао сам је, најстрожије пазим на сваки свој гест да је било чиме не  повредим, и не 

подстакнем њену распламталу љубомору. Окренух главу од жене, она нас опет нешто 

упита, оћутах учтиво, и благо ухватих Милицу за руку. Уперих очи ка позорници. 

Млада жена испред мене је се у столици испред мене задрмусала у  ритму оријенталне 

балканске мелодије, у наручју држи девојчицу од око 5 до 6 година, мала стаде на ноге 

и поче да се дрмуса као и њена мајка.  

 

Какав неукус, какав лош пример мајке малој девојчици, згадило ми се све, гледао сам 

потиштен у младу жену на столици испред мене. 

 

Милица се саге, погледа ме из близине. Потресао ме је њен поглед, она је пиљила са 

презиром, у мене:`` Педофилу``. 
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Ушлии смо у стан. Нигде наочара. Све смо претресли, листали  књиге, наочари су мали, 

скоро безбојни, загледали испод кауча и лежаја, у ормаре, папире, нигде наочара.  

 

`` Помакни кауч``., скоро да се издра на мене. 

 

Повукох од зида тежак браон кауч, нигде ништа , нешто се светлуца. 

 

 `` Шта је ово``, саге се и извуче светло плаву машну која ко зна одкада стоји затурена 

тамо иза кауча уза зид. `` Ту машну си носио са Десом, на твојој промоцији``, викала је 

унезверено.  

 

Позна је ноћ. Одједном зазвони  реско  телефон, што се врло ретко дешава у овакве 

позне сате: `` Овде је био земљотрес, сазнај где је епицентар``, препознах успаничен  

глас Маре планинарке из Ваљева, срели смо се летос на  Дрини. 

 

Извиних се. Милица тек сада постаде неман.`` Какав земљотрес, овде се дешавају сваки 

час земљотреси, к`о кад певаљки у кафани наручи сеоски ђилкош`` 

 

`` Сутра долазим у твој стан, да ми га ослободиш, и  нестанеш док не пронађем 

наочаре``. 

 

Отпратих је до ауобуса. Још је два пута телефонирала те ноћи, будила, да ме пита да ли 

сам нашао наочаре? 

 

Обећао сам јој да ћу ујтуру све учините да наочаре пронађем. 

 

Устајем око 9 часова ујутру. У пола десет зазвони телефон: `` Јеси ли нашао наочаре``?. 

`` Не. тражићу``, отворих широм прооре и врата од стана, што често чиним, ветрим 

стан, уђох у кухињу, врат их се у собу.   

 

Запрепастих се: у соби је била Милица. Схватих у трену, ушла јр док су врата стана  

била отворена. 

 

`` Наочаре морамо наћи``, викала је и вриштала, почела је бесно де баца књиге  и 

документа, одећу, чаршаве. `` Да изађеш да ме оставиш да цео стан  претражим, морам 

пронаћи наочаре.  

 

Вика и галама су  трајали читав сат. `` Врата су ти била отворена, она је требала да ти 

дође, Деса, зато си оставио врата отворена, сада ћу је сачекати``, пружала је нокте ка 

мојим очима. 

 

Када је увидела да јој нећу оставити стан да га разгледа, наједном се ухвати  руком за 

нешто : `` Ево их``, извуче их из затуреног места испод малог сточића  у соби. 

 

Смири се. И оде. 

 

Да ли је ово била њена глума? 

 

 

-Октобар 2004.године. 
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3 октобра је Nenad Bogdanović (DS) izabran za gradonaĉelnika Beograda (sa 50,19% 

glasova, ispred Aleksandra Vuĉića iz SRS), u Novom Sadu je izabrana Maja Gojković (SRS), 

najviše mesta u pokrajinskoj skupštini imaju SRS i DS. 

 

5 oktobra se odigrao  Sluĉaj Topĉider: u okviru kasarne Topĉider, ispred podzemnog         

 

 

 

-2004.године. Masovni progoni gradjana. od strane kriminalaca. 

 

Nama se svakodnevno obracaju gradjani  zrtve bezakonja i tiranije. MI svi cutimo. Vecina je 

zrtva bezakonja i dalje, nas  odgovor je TISINA, CUTOLOGIJA. Naucimo se od Albanaca. 

Da je samo jedan od Albanaca ovako ugrozen, svi bi ustali  u njegovu zastitu. A ovde vecina 

trpi tiraniju, i svi cutimo. Kineza ima 1,300,000.000 pa stite i cene jedan drugoga, a nas ovde 

ima oko 7,000.000 , i pljujemo jedan na drugoga.  

 

Pozivamo na solidarnost. I podrsku. Spasavajmo ove nevine zrtve tiranije.Sustina je u odbrani 

ljudskih ptrava. Vreme je da  se osvestimo i to shvatimo. Ostavimo sterilne rasprave .To je 

skretanje paznje na sporedno i razvodjvanje, sabotaza. Samounistenje se nastavlja. 

ZAUSTAVIMO OVO SVI ZAJEDNO ! Jer vecina strada. 

 

Mi se stalno zalazemo za vecinu  i govorimo da Srbi nestaju, da ce za par decenija  biti  

manjina.Zbog cega nas pojedinci koji se bogate na krvi i znoju miliona nevinih ljudi, optuzju 

da smo ludaci i izdajnici. 

 

Ogromna vecina gradjana je zrtva kriminalaca.ali ne od zvanicne vlasti.Kriminalci to cine 

zbog razloga koje smo objasnili. A njih zloupotrebljava geo-okruzenje da slabi naciju i 

drzavu. 

 

Primera radi navodimo sledece  slucajeve: 

 

-Pavic Zorica, iz Kragujevca saradnica lokalnog pozorista "Joakim Vujic" koja je 

rasporedjena nezakonito na neadekvatno   radno mesto, bila je izlozena sikaniranjima i nasilju 

u svojoj radnoj organizaciji  

  -Mirjana Todorovic, saradnica istoga teatra, isti problem  

  -Vera Poznanic, iz Zemuna, profesor o.s"Gornja varos"Zemun, izlozena sikaniranjiima u 

svojoj skoli od strane direktora,   pretnja otkazom, zali se na fizicke obracune, pretnje, itd. 

Radi se o osobi cijoj porodici je oduzeta 1945 imovina od nove  vlasti  

  -Dubravka Bozic iz Beograda, farmaceut, se zali da je sused u zgradi koji stanuje iznad nje 

uznemirava jer nocu u kasne sate   lupa cokulama i djonovima u plafon, i odbija da sa tim 

prekine.  

  -Ljilja Nenadov iz Beograda, je izlozena pritiscima suseda koji joj lupaju u zid, i blokiraju 

telefon  

  -Marica Ivkov, iz Curuga, je osudjena uslovno na vremensku kaznu sto je drzala revolver, 

koji joj je oduzet a ona je izlozena   atacima i pretnjama od strane lokalnih siledzija  

 

U prilogu tekst SLUCAJEVI sa podacima o velikom broju gradjana zrtava nasilja i bezakonja. 

Tiranija se nastavlja.  Potrebna je hitna  akcija. Nama je potreban PRAVNIK. Zelimo da 

zastititimo gradjane.  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Nenad_Bogdanovi%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/DS
http://sh.wikipedia.org/wiki/Beograd
http://sh.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Vu%C4%8Di%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/SRS
http://sh.wikipedia.org/wiki/Novi_Sad
http://sh.wikipedia.org/wiki/Maja_Gojkovi%C4%87
http://sh.wikipedia.org/wiki/5._10.
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Slu%C4%8Daj_Top%C4%8Dider&action=edit&redlink=1
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  -Dragoljub Ignjatovic, knjizevnik iz Beograda bivsi politiclki zatvorenik zivi i dalje u 

izolaciji  

  -Vladimir Markovic, bivsi politicki zatvorenik, zivi u izolaciji i onemogucen da   

  -Zivojin Zivkovic( 1949).On je bio nevin u zatvoru. Sada je na slobodi. Nama je poznato da 

su u zatvorima ostali pojedini  nevini ljudi, da nisu pomilovani,   

  -Milan Mladenovic( 1951), knjizevnik iz Beograda, predsednik Konzervativne stranke i 

direktor Izdavacke kuce    SFAIROS,  je odlezao prepetnaestak godina  godinu dana u zatvoru 

i prosao je kroz razne progone koji traju do danas   njemu je oduzeta  njegova arhiva i 

kolekcija njegovh knjizevnih dela,ali sudovi odbijaju da donesu odluku da mu se to vrati.  

Majnovija provalna  kradja je bio novi atak na njega, jos mu nije vraceno ono sto je oteto 

tada.  

  -Aleksandra Pesic iz Beograda je dala Stevi Miljusu 8.000 DM za sta ima svedoke i  dokaze, 

da joj obezbedi vizu za    odlazak u  Kanadu, koji je uzeo novac i odbija da vrati a vize nije 

obezbedio. S.Miljus je prevario veliki broj gradjana   na   slican nacin, i jos nije osudjen. 

A.Pesic je bila u vise navrata poslednjih godina zrtva otimacina i provalnih kradja, jos  nije    

sudski obestecena. i sudovi odbijaju da donesu zakonitu odluku i stite kriminalce.Ipsorucuju 

joj preuvelicana racune za   telefon i razne  nepostojece takse  da je kanzjavaju  

  -Ljiljana Sivcevic,operska pevacica iz Beograda se zali na sporost i neagilnost  Opstine 

Savski venac u resavanju njenog     podneska u vezi uzurpiranja  njenih prava u zgradi gde 

stanuje.  

  -Adam Petrak iz Beograda ne moze da dobije njegovu penziju  jer  jednostavno Postanska 

stedionica to odbija da mu da.   U oba slucaja sud nije preduzeo adekvatne mere.  

   -Zvezdan Milivojevic (1950) iz Lazarevca predstavnik ISIL-a San Francisco, SAD i nase 

organizacije je nedavno u dva    navrata  bio nasilno smseten po  kazni u P.B.Laza Lazarevic 

gde je bio mucen neindiciranom farmaceutskim tretmanom. U  psihijatrijskim bolnicama, 

kako onim otvorenim gradjanskm tako i na sudskim zatvorskim odeljenjima,, jos uvek ima  

zloupotreba i tamo ima ljudi kojima nije   mesto tamo.Ima zloupotrebe psihijatrije u politicke 

svrhe.Zakonodavstvo je istokao i u vreme J.B.Tita i i dalje ima 

  zloupotreba.  

   -Dragan Zdravkovic je aprila 2000 godine zaplenio nasu arhivu i > nijie je  vratio do 

danasnjeg dana jer ga stite sudovi i   policija. On je  pretio   > ubistvom  nasim celnicima , 

ubijen nedavno u Beogradu u ul.Dz Vasingtonan  > >  

-Zaklina Mancic nastavni kadar iz Nisa je zrtva diskriminacije na  radnom  mrestu, smenjena 

je na  losije radno mesto, i   smanjena joj je plata.  Sud je  nije zastitio.  

 -Zoran Stankovic (1938) sluzbenik iz Beograda , clan Pokreta za  zastitu  ljudskih prava je 

pokusao nedavno   samospaljivanje u  svome stanu na  Novom Beogradu Zoran Stankovic je 

zrtva progona koja traju vec dugi niz  godina , zbog njegovog  porodicnog porekla i zato sto je 

obelezen u tajnim  arhivama  kao"zatrovan neprijatelj".Isteran je iz radnog   odnosa, cesto  

privodjen, bio je u vise navrata zrtva politickih obracuna, drzan u zatvorima i  specijalnim  

ustanovama,   proganjan od sudova..Vec je pokusavao samospaljivanje.   > >  

-Tomislav Gluvic ( 1936)profesor iz Ripnja isteran iz radnog odnosa  kao  nepodoban, hapsen 

i zrtva fizickih nasrtaja,kao   njegova supruga  .Uznemiravan  i dalje, nije sudski 

rehabilitovan.  

 -Vladimir Safar (1950) sluzbenik iz Beograda proglasen za sumnjivu licnost i u vise navrata 

bio premlacen sa napomenom   da  drzi jezik za zubima,  iseljen(deloziran) nezakonito iz 

njegovoog stana, izlozen pretnjama i  provokacijama.Na njegove   zalbe nije odgovoreno. 

,sudovi odlazu  

rocista kao i  ranije.     
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-Dusanka Jevremovic (1953)nezaposleni nezavisni novinar iz Petrovca  na Mlavi i  vrlo 

talentovan pesnik, prosla krz sve   golgote i   mucilistva koja  traju i  danas( Zbog oca bivseg 

politickog funkcionera koji je pao u politicku  nemilost).    

 

-Milanka Milanovic ( 19440) radnica iz Mladenovca zbog izrazavanja misljenja  isterana iz 

radnog odnosa,bila hapsena i   drzana u kaznenim  specijalnim  ustanovama.  

-Milanka Pavlovic, penzioner ICN, bila proganjana, imala tesku  saobracajnu  nesrecu, 

avgusta 2001 godine cerka imala   takodje saobracajni udes  .Sud  blokira njen postupak  vezi 

okolnosti saobracajnog udesa i prava na  ostetu.  

 - Aleksandar Vlaski ( 1938-2000) ekonomista iz Beograda i jedan od  osnivaca  Pokreta je 

nedavno preminuo, prema   recima  njegove sestre u vrlo  sumnjivim  okolnostima, lekari su 

odbili da obave preglede i da mu daju potrebnu  podrsku, i na   kraju da  obave obdukciju. 

A.Vlaski je isteran iz radnog odnosa  iz preduzeca Jugoagent 1984 godine  kao"nepodoban", 

bio   je zrtva  fizickih  napada na javnim mestima i    policijskih zlostavljanja, sto je sve 

trajalo do njegove nerazjasnjene smrti.  Bio je od 1984 godine bez posla i prihoda i u   pravom  

smislu reci je  gladovao. Za celo  ovo vreme je bio aktivan u nasoj  organizaciji.Njegova  

sestra zahteva obdukciju i  optuzuje poredak za ubistvo.  

  

- Draginja Urosevic, pesnikinja je zrtva progona jer je bila udata za bliskog  srodnika Ivana 

Stambolica. zbog koga je i ona   pala u nemilost, bila vise puta  po kazni u ludnici, stan 

provaljivan, itd.  

 

-Radivoje Panic (1958)pravoslavni svestenik sada negde na Kosovu,  porodica je  izbegla u 

Beograd, majka Ljubica Panic   Radovanov je u Novom  Sadu.Panici i  Radovanovi koji sada 

zive u Vojvodini nam se zale na svakodnevna  uznemiravanja i   progone. Radivoje je pred 

progonima otisao na Kosovo da sluzi  svome narodu  gde je bio proganjan od rezima i 

pojedinih   alabanskih ekstremista. Ljubica je  lazno predstavljena, cak je i rodbina obmanuta i 

prevarena,da je  dusevni  bolesnik.   > >  

 

-Ivan Prekajski (1949)filolog je bio proganjan za vreme J.B.Tita i  S.Milosevica  njegova 

porodica, i dalje je nerehabilitovan i zivi u strahu ,izlozen  pretnjama  i ucenama, 

provokacijama., oteli mu stan 

   

-Mirko Petrovic, penzioner iz Beograda, nezakonita lisavanja  slobode,  fizicki obracuni    

-Milenko Ribic ( 1940) politikolog iz Osijeka , osnivac Pokreta za  ujedinjenje  Srbije i Crne 

Gore, i jedan od osnivaca   Pokreta  za zastitu  ljudskih prava,  sada nastanjen u 

Erdviku(Srem, kod Sremske Mitrovice), je   jos u prethodnoj  SFRJ  pre petnaestak godina bio 

osudjen na 1 godinu zatvora zbog  verbalnog  delikta( bio je osudjen "za   srpski  

nacionalizam") i proveo je  godinu dana u  zatvoru u Staroj Gradiski.Kada se vratio iz zatvora 

mu je oduzet  nezakonito  stan, i bio je podvrgnut teroru. Posle raspada SFRJ 1992 godine 

dosao  kod  rodbine u Erdevik .I sada je bez   stana,  prihoda, izlozen  podozrenjima i  

blokadama ( Mi poznajemo vise osoba koje su bile u zatvorima kao"srpski  nacionalisti" i 

danas su i dalje  proganjani).  

 

-Janos Vibok koji je proveo dug niz godina u Psihijatrijskoj bolnici   Centralnog zatvora u 

Beogradu je ukoliko je ziv u   Psihijatrijskoj  bolnici  Kovin, zrtva teskih politickih progona, 

njegov otac Jozef Vibok je  umro u sumnjivim   okolnostima.Izgubili  smo kontakt sa 

njegovom majkom  Lujzom Vibok  
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-Bozo Djuric (1946) profesor iz Beograda, clan Pokreta za zastitu  ljudskih  prava, inace 

dosao iz Bosne pred raspad   SFRJ, isteran iz radnog  odnosa kao  nepodoban, bez zaposlenja 

i stana, bez prihoda,izlozen progonima i  fizickim  nasrtajima. samo zato sto je izbeglica. Kroz 

njegov slucaj se prelama  odmnso  prema izneglica,a Nova vlast se bolje odnosi, ali postoje 

snage koje i dalje  kinje izbeglice.  

 

-Nada Jonovic ( 1935) clanica Pokreta za zastitu ljudskih prava iz  Beograda poreklom iz 

Istocne Srbije( Kladovo), je   zrtva  dugogodisnjih  progona na  radnom mestu i sire ,nedavno 

je na demonstracijama udarena pendrekom  preko  lica bez   stvarnog  povoda sa njene strane, 

ima sada sudske probleme  u vezi  njenog stana koji je uzurpiran( deo) od strane osobe   koja 

to cini  

 protiv  zakona jer je ona vlasnik. Sud rastzee sa donosenjem odluke.  

   

 -Nedeljko Grozdanovic (1933) iz Panceva i clan naseg Pokreta je zrtva  progona  vec 

decenijama i bio je u zatvoru   (verbalni  delikt, )isterivan iz  radnog  odnosa, oduzimana mu 

nezakonito imovina, oboren je automobilom i tesko  povredjen   u vrlo sumnjivim 

okolnostima, on je za to optuzio poredak.  Umro  nedavno  

  

-Nadezda Petrovic ( 1924) inzenjer u penziji iz Beograda je vec  decenijama  zrtva raznih 

progona od strane rezima, tesko je   obolela  .Uznemiravana i dalje, sud odbija da je zastiti.    

  

-Mila Pavlovic (1941) sluzbenica i clanica Pokreta za zastitu  ljudskih prava iz Beograda ima 

vrlo dugi staz progona, sada je   vlasti pokusavaju da  deloziraju iz njenog stana    

 

 -Branka Jankovic  (1953) sluzbenica bez zaposlenja iz Beograda bila  zaposlena u Lola-

Zeleznik, odakle je isterana iz   radnog  odnosa zbog njenih  sindilkalnih aktivnosti jos 1995 

godine, od kada je pod prismotrom,  provokacijama , diskriminacijama, bez prihoda i resenog 

stambenog pitanja  

 

 -nisu  samo Vuk Draskovic i njegovi saradnici  bili zrtve namestenih   saobracajki, to se 

nedavno desilo i predsedniku   Koalicije "Sumadija",predsedniku Napredne  stranke dr. 

Branislavu Pavlovica i  mnogima  drugima. Sudovi obicno zataje.,. Znamo veliki  broj ljudi 

ciji srodnici se zale da su ubijeni u aranziranim saobracajkama. I to  traje i  danas, Ko to radi? 

  

 -Radomir Veljkovic (1926) jedan od osnivaca nase organizacije,  pukovnik i  profesor Vojne 

akademije u Sarajevu u penziji,  koji je proveo u  zatvoru  kao  politicki zatvorenik od 1972 

do   do 1988 godine, i ima status "zatvorenik  savesti" i tretiran je   kao "jugoslovenski 

Mendela"  je i i dalje   > proganjan,  onemogucen da prima njegovu  penziju, izbacen iz 

njegove kuce u  Beloj   Crkvi,  izlagan provokacijama i nasrtajima i ugrozavanjma njegove 

licne  bezbednosti kao navodni"neprijatelj" i nije   rehabilitovan   ni posel pobede DOS-a.  

Otselio se  da zivi u Sarajevu gde je jos veca nesigurnost!!!!  

-Miodrag Dimitrijevic iz okoline Petrovca na Mlavi bio nas kandidat  za  poslanika na 

izborima, zbog cega je izlozen   progonima, bio je  napadnut dok je  vozio  kola i ranjen u 

grudi iz vatrenog oruzja, umesto da mu pruze  zastitu  lekari su ga   mucili u bolnici,  bio je 

vise puta fizicki zlostavljan od  strane organa vlasti,    onemogucen je da se zaposli, prete mu.  

  

-profesor  Mirko Jelic iz Beograda  nas aktivista je u vise navrata  tesko  pretucen na javnim 

mestima, receno mu je "da drzi   jezik za zubima" .  
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 -Vuka Djermanovic, predsednica Srpskog poljooprivrednog drustva i nasa  saradnica je 

delozirana iz njenog stambenog   prostora bez zastite  policije i  sudova,  izlozena je 

pretnjama  

 

-mr.Miroslav Kostic, predsednik Svesrpskog saveza ,novinar Radio  Beograda i  romansijer, 

je bio maltretiran zbog svoga   politickog angazmana na  radnom  mestu,.Nije dobio radno 

mesto koje mu pripada ni posle pobede DOS-a.  

 

 -ing Raja Maksimovic poznati  naucni radnik i clan nase  organizacije,  je  predmet pokusaja 

izbacivanja iz sopstevnog   stana   izlozen je  svakodnevnim zastrasivanjima gangova koji zele 

da mu uzmu stan   > >  

 

-Ljubodrag Rankovic,predsednik naseg MO"Smederevska Palanka" je  deloziran na nezakonit 

nacin iz njegove kuce, (umro   nedavno)   > >  

 

 -sociolog Mladen Teofilovic clan nase organizacije je zbog toga  isteran na  nezakoinit nacin 

iz radnog odnosa  

  

-Petar Jovanovic ( 1950), sluzbenik iz Beograda je cesto pozivan  telefonom od  jedne 

Amerikanke koju je   upoznao u Beogradu  koja stalno govori o politici, a ona je preko svojih  

ljudi u Beogradu koji prisluskuju   te razzgovore podesila da on bude proglasen za americkog 

agenta cime  se  stvara haos i zavada.  

  

-Miladin Salovic, iz Beograda bivsi jugoslovenski konzul u  Portugaliji je  isteran iz sluzbe 

zbog kritike korupcije i sada je   fizicki  radnik i  izlozen  progonima .Gde je rehabilitacijia? 

Obratio se Goranu Svilanovicu, bez reakciije sa njegove strane.   

  

-Ruza Milic prosvetni radnik sa Kosova se zalila da je bila  diskriminisana na  Kosovu 

nezasticene i da je dosla u Beograd   gde je  i dalje zrtva  diskriminacije  

  

-Mirko Cuk (1935-2001) iz Vucitrna sa Kosova, bio ilzozen progonima, kao"izbeglica sa 

Kosova".    masovno umiri izneglice zi Bosne i sa Kosova, Krajine, " da nestanu  zauvek da  

ne mogu da se tamo   vrate" (umro nedavno)  

 -Teodora Stojanovic profesor iz Beograda isterana iz skole kao "nepodobna"  ,privodjena,  

sudjena i osudjivana,zbog   verbalnog delikta,  maltretirana,  tesko obolela,(zali se  da ne sme 

da ide u bolnicu zbog rezimskih  lekara) imala  saobracajku  

-Novica Trickovic se obratio zalbom u vezi nejasnih okonosti u kojima je  njegov sin izguibio 

zivot u vojsci pre nekoliko   godina, zbog cega je  zrtva  zastrasivanaj i sudovi su odbijali  da 

postupe po zakonu  

 -Veselin Trumbic iz Bajine Baste se bio obratio Pokertu zalbom da je  soudjen  

 na kaznu zatvora za nepocinjeno delo zbog   svoga nekonformizma, nema  mira ni  danas.  

 -Misa Tomic ( 1939-1990) Natasa Tomic( 1932- 1987) deca profesora  Boska  Tomica kuma 

Gavrila Principa i sekretara   Mlade Bosne u Tuzli ,  Misa Tomic  je bio jedan od  osnivaca 

Pokreta za zastitu ljudskih prava, kao dete  je  premlacen i   postao  invalid, Natasa je  prosla 

kroz ludnice, umrli su u  nejasnim okolnostima. Na delu progon tzv. "srpskih nacionalista" 

.Obadvoje i njihova majka su poumirali u nejasnim okolnostima.,  

  

-Stojan Dunjic radnik iz Pozarevca zrtva drzavnog terora i centra za socijalni rad u Pozarevcu, 

privodjenja, fizicki   obracunim, bez  prihoda,  optuzen da je opozicija  
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  -Aleksandar Karagic ( 1952-1989) profesor iz Beograda, poznati borac  za  ljudska pfrava 

koji je bio proganjan poginuo u    krajnje sumnjivoj  saobracajnoj nesreci. jos 1984 godine. 

Umrla je  i njegova   > >  

  

- Dusan Stefanovic ( 1936-1998) tehnicar je bio zaposlen u RTS i  opozicionar,  prosao kroz 

razne progone, umro od raka.  

 - itd.  

   

 Sustina je u zastiti ljudi.  

     

  -2004.година. Изузетно надарена песникиња Фатима Хусеинбеговић.   

 

Она је правница, пореклом из Мостара. 

 

Razgovor sa starim mostom. 

 

Zato si mi cutljiv  Moste stari, 

zbunjuju li te zemaljske stvari? 

Tvoja je dusa velika i ziva 

u milionima mostarskih ljubavi pociva  

  

 Boli li te osmi novembar 93 

kada su u tebe pucali  "nulti" ljudi? 

nisu znali da njihovo vrijeme, 

u tvoju vecnost utice 

i da buducnost njihovoj mrznji sudi. 

 

Slijece li na tebe suncev zrak , 

lastin rep, miris baruta 

labude moj bijeli? 

pogledi namjernika kao na nevinu zrtvu? 

zablude su gorke, 

zrtve su pobjednici ratni 

buducnost me tvoja veseli. 

 

Kako si lijep, kada si osvetljen zvijezdama 

kao da su tebi namjerno na pocinak dosle, 

zaljubljene u tvoje obrise okicene vjekovima, 

u kule pune tajni 

koje te visinama uznose. 

 

Htjela bih da sam svijetlost, vjetar 

grmljavina, sve sto se slobodno krece 

da te dodirnem, obgrlim kao uspomenu zivu, 

ali ne mogu, 

covjek je covjeku postavio granice i medje 

pa ih krvlju hrani, 

ti si u nekoj drugoj zemlji, 
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ali znam Rodjeni moj 

da ne pripadas vlasnicima granica 

vise nego meni. 

 

Propni se Moste zivote 

pastuvski, muski, viteski 

urlikni raskamenjenim vjekovima 

radi onih sto dolaze 

da su granice zmijske carice 

 sto iz ljudske glave izlaze. 

  

 

-2004.године. Gospodine Dusane Vukoticu, 

 

Mi se zalazemo za Ispravne procene, Objektivnost, Razum, primenu Naucnog metoda, 

Tacnost merenja, Sveobuhvatnost i Kontinuelnost  investigacija .Danas vladaju  ovde 

konfuzija, lose procene, iz cega proizilaze sumnjicenja i tenzije. A to koriste  nasi neprjatelji 

da nas zavadjaju. 

 

Vas tekst u prilogу o nama nas zbunjue, jer nije zasnovan na cinjenicama. O cemu se tu radi?  

Da li je to Vasa losa procena nas i nasih poruka i aktivnosti? To bi bilo pomalo cudnо, jer ste 

Vi pametan i obrazovan covek? Ili to govorite iako znate da nije tako, zbog nekog drugog 

razloga?  

 

Nama je stalo da Vam saopstimo nas stav, jer ipak smatram o da ste Vi posten covek i 

patriota. Vukoticu, ne dozvolite da padate pod uticaj onih ideja , poruka,  licnosti  koji to ne 

zasluzuju ? 

 

Nas prijatelj Nikola Janic je borac za ljudska prava,.i ceo zivot je posvetio nasoj stvari, mi ga 

podrzavamo svugde. 

 

Sto se tice Vase poruke, Vi kazete: 

-da se mi prevashodno zalazemo za prava nas nekoliko pojedinaca, sto nije nimalo 

tacno.Pogledajte nas web( http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html), vidi se svugde da mi 

tvrdimo da se masovno krse prava, da vecina strada, da ce zbog toga Srbi biti za pola  

decenije manjina, il nestati za pola cveka, razume se ako se nista ne preduzme. Pogledajet 

nase izvestaje, porue, stalno dajemo pojedinacne slucajeve krsenja ljudskih prava, dosada smo 

poslednjh godina iznel u javnost na hiljade slucajeva krsenja ljudskih prava, mi smo 

organizacija koja obradjuje najveci broj zalbi na krsenja ljudskih prava.Stalno govorimo o 

stanju u zdravstvu, ekonomiji, zaposljavanju, na Kosovu, Vojvodini, jug Srbije, Sandzak, itd. 

-potencirate poruke u vezi T.Krsmanovca , o njemu, pa to je posledica svakodnevnih 

vulgarnih uvрeda, kleveta i pretnji nemu od strane pojedinaca, on samo replicira da obavesti 

internet auditorijm o cinjenicama. Da nije tih svakodnevnih lazi, on se ne bi ni oglasavao tim 

povodom. 

-- nama pripisujete netrpeljivost, sto je nelogicno  cudno, i nije zasnovano na cinjenicama, te 

osobe koje zasipaju forume vulgarnim uvredama, klevetama, pretnjama to cine, a ne mi. 

Pogledajte nase webove i porue pogledajte  njihove poruke. MI smo uctivi иstalno se zalazmo 

zа dijalog, kulturu komuniciranja, oni stalno rеpliciraju vulgarnostima.To su osobe koje tako 

mogu da  cine, jer na nastupaju po pravim imenima..A Vi i mi nastupam pod pravim imenima. 

Tim osobama smeta srpska sloga i kultura komuniciranja. Pogledajte sta su Vam ucinili sa 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)
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Vasim forumom, javljaju se samo oni ( a pod raznim user names se javlja  jedan ili najvise 

dve osobe, koje su placene da degradiraju spske forume), nema veceg broja ucesnika, bili bi 

zacudjeni da saznate da ogromna vecina clanova vise  ne cita poruke sa Vaseg  foruma, a jos 

vise bi bili iznenadjeni da saznate da mnogi koji su zvanicno u listi clanova foruma uopste  ne 

primaju poruke ( Napravite anketu, pitajte ih?). Znate ko Vam je to napravio?  

-kad govorite  o Boris Pribicu, to nije tako naivno. Taj njegov sajt je vrlo omiljeno stivo 

mnogih grupa krminalaca ovde navodnih zastitnika Srpstva. Zbog njih je  napravljen  da 

stvara ovde lose proceen i zavade.MI smo perko nasih Srba u  SAD i Kanadi, pokusali da 

preko provajdera  i na druge nacine da uklonimo lazi  o Krsmanovicu,. Znate sta se desilo? Ti 

koji su to pokusavali su bili izlozeni pretnjama albanske mafije.Jasno je o cemu se radi, geo-

okruzenje tim sajtom zeli da zavadja  Srbe  seje tenzije u SCG .Ta sajt instrumentalizuje grupa 

provokatora stalno da  Krsmanovica proglasava za sorosevca, I td, zagto Krsmanovic zeli to 

da demantuje i raskrinka Pribica, izdajnika i stranog  placenika. Zamislie da Vasa slika stoji 

na Pribicevom sajtu i da pise da ste Vi srpski zlotvor  krvopija, strani placenik. A Krsmanovic 

ceo svoj zivot posvetio  borbi za svoj narod, i  sitromasan je covek 

.-gresite i o Pokretu za zastitu ljudskih prava. Kada bi nas neko podrzao izbili bi u vrh 

politicke scene u Srbiji. Mnogi  su hteli da nas podrze iz Dijaspore, odmah stupa albanska 

mafia na scenu pretnje, , udes, obracuni, itd,itd..Mi sm o trn  u oku broj 1.Zar ne vidite kako 

nas opstriraju na forumima, cim pokrenemo neku vitalnu temu, odmah stupa u akciju citava 

masinerija. 

-sto se tice inkriminisanih osoba koje cine krivicna dela u odnosu na Krsmanovica s predmet 

sudske proceduer. On su okriv ljeni, bice kaznjeni, znace se  sve o njima.Zvanicna vlast je uz 

nas, a ne uz njih. Kada bi znali ko su neki od njih, tri puta bi se okrenuli oko glave. 

Neopravdano ste impresionirani njima, nasedate na naivne smicalice. 

-I na kraju, Vi ste verovatno  radikal( SRS).Svako ima svoje pavo na licno politicko 

opedeljenje.ako drugacije politcki mislimo ne znaci da treba da se mrzimo i da radmo jedni 

druginma o glavi..Ima dovoljno prostora za sve. 

 

Ispravne procene, sloga i saradnja. To je spas za sve nas. 

 

Sa najboljim zeljama 

Petar Andric 

 

 

-2004.година. Aleksandra Pesic-sudstvo i policija stite pljackasa Mlljusa. 

 

Aleksandru Pesic je opljackao kriminalac Miljus , koji joj je uzeo 8.000 DEM na prevaru, za 

sta postoje dokazi i svedoci , odbija da joj je vrati. Tako je prevario stotinak osoba u Beogradu 

i Krajini Hrvatska, odakle je. Ovde u Beogradu je prevario i ing.Slobodana Racica 

potpredsednika Pokreta za zastitu ljudskih prava ciji vrlo snazni sinovi sportisti su ga 

primorali da odmah vrati. 

 

Miljus je pod istragom, ali sudovi i policija rastezu. I tako ohrabruju Miljusa, koji je prevare 

sprovodio i u Krajini Hrvatska, gde je isprljao lik Nikole Tesle i Srba jer je na to ime varao 

gradjane i obarao ugled Srba u Hrvatskoj. Kada je dosao u Srbiju, nastavio je prevare, sve do 

danasnjih dana. Pokrao je ogroman novac na prevare. 

 

Nije jos osudjen, znaci iako postoje brojni svedoci i dokazi, jos nije osudjen ,nisu obesteceni, 

na slobodi je, znaci da ga neko stiti iz vlasti. Znaci da postoje snage u policiji i sudstvu koje 

ga stite. 
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I tako ohrabruju kriminalce. 

 

Aleksandra je izlozena pretnjama. Pre nekoliko meseci je u zgradi  OUP-a Novi Beograd, 

posle pretnji sto se bori za svoj novac, u nejasnim okolnostima pala niz stepenice i teze se 

povredila. Zatim je njen  sin bio lakse povredjen od automobila i pokusana mu je otmica 

mobilnog telefona. Onda je njen brat ing. V.Pesic u nejasnim okolnostima pao na ulici, i imao 

tezi potres mozga, i zatim operaciju.mozga. Aleksandra se zali da je pre dva dana an nju 

jurnuo na crveno veliki dzep i zamalo je oborio. 

 

Rociste pred IV Opstinskim sudom sa Miljusom je zakazano za nekoliko dana. 

 

Zahtevamo da se donese pravicna presuda i Aleksandri vrati njen novac, i svima kojima je 

Miljus uzeo novac na prevaru, a on kazni po zakonu. 

 

Obavestavamo da su Miljus i njegov gang kriminalaca koje stite pojedine strukture policije i 

sudstva uobrazili da su velika vlast i reziraju vrlo opasne subverzivne atake na pojedine 

gradjane ,subverzivne napade na zdravlje i zivot, misleci tako da ih zaplase da ne traze ono 

sto im oni kradu., i to pravdaju navodno da su oni"neprijatelji zacije""Srpstva" itd,  a radi se o 

naojbicnijim kriminalcima. Oni imaju cesto za cilj gradjane koji nisu srbi, navodno ih 

pljackaju i progone da ih kazne sto nisu Srbi, ustvari traze opravdanje za pljacke.Oni ne 

shvataju da su instrumentalizovani da ruse naciju i drzavu, stvaraju haos i konfuziju.. 

 

I da se munjevito priblizava cas kada ce ih bosovi kazniti. 

 

Pozivamo MUP i Pravosudje da Miljusa privedu pravdi. Da Aleksandri bude vracen njen  

novac jer ona nema za puko prezivljavanje. Ne dozvoilimo da nas stete sve neodgovorne i 

mozdano  moralno ostecene osobe 

 

-2004.година. IV Opstinski sud u Beogradu odlozio presudu Stevi Miljusu. 

 

Na rocistu pred IV opstinskim sudom u Beogradu odrzanom dana 20  februara u 12 casova 

okrivljeni Stevo Miljus je dosao i bila su i tri tuzioca, medju njima i Aleksandra Pesic 

Krsmanovic. Stevo Miljus je A.Pesic-Krsmanovic  uzeo na prevaru 8.000 DEM i odbija da 

vrati. Povrh svega joj preti smrcu. 

 

Ovaj sudski proces traje vec vise od dve godine, sve je jasno, ali ovaj sud odbija da donese 

pravicnu presudu, da Miljusa provede pravdi i da ga obaveze da obesteti zrtve. Sada je rociste 

ponovo odlozeno na neodtredejno vreme da se navodno obavi razgovor sa nekim covekom 

koji zivi u Kanadi. 

 

I ovaj sudski proces pokazuje da je sudsvo povezano sa kriminalcima i policijom, i da stiti 

kriminalca Stevu Miljusa. 

 

Stevo Miljus je varao gradjane i Hrvatskoj, odakle je, i to nastavlja da cini i ovde . Prevario je 

bio i predsedniika nase organizacije ing. Slobodana  Racica, i mnoge druge gradjana u 

Beogradu i  Srbiji.  

 

Slobodan Petrovic. 
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- 2004.године. Tomislav Krsmanovic 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd 

Tel-3511829;Mob tel-064-3095176; pokret@eunet.yu 

 

VASEM  PREOSVESTENSTVU  VLADIKI  LAVRENTIJU 

 

VASE PREOSVESTENSTVO, 

 

Razgovori sa Vama letos u Manastiru SOKO su ohrabrujuci , i daju nadu i veru u buducnost 

naroda naseg kraja i  vaskolikog srpskog naroda. Zahvalni smo Bogu, sto Vam je dao 

neizmernu snagu i mudrost, da  sagradite tako velicanstven hram-Manastir Soko. Manastir je 

mesto okupljanja i rojenja matica, vekovna riznica Azbukovice i Sokola, simbola nase 

pobede. Zato se tamo treba sto vise okupljati, i koristiti to sto je Bog  dao za nase opste dobro, 

da ojacamo i vaskrsnemo . 

 

 

 
 

Kao borac za ljudska prava, predsednk Pokreta za zastitu ljudskih prava ( 

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html), posedujem izuzetno znacajnu i vrlo bogatu licnu 

dokumentaciju o stanju ljudskih prava od 1975 godine do danas, i o politickim prilikama u 

ovo vreme ( saopstenja, analize, moje samizdat  knjige, primerci lista LJUDSKA PRAVA, 

podaci o progonima vernika,  itd ), spreman sam da neko od Vasih saradnika to snimi na 

disketi, i da se to drzi u manastirskoj bibiloteci, da svako ko zeli da se napaja znanjem i 

saznanjima, to moze proucavati. 

 

Sto se tice knjige SOKOLSKA NAHIJA, predlazem Vam reprint izdanja: 

-200 primeraka-30.000 dinara. 

-150 primeraka-25.000 dinara. 

 

Ukoliko ste zainteresovani, izvolite me obavestiti. 

 

Zbogom. Vas odani Tomislav Krsmanovic ( ciji preci po majci Popovici,su  bili vekovima 

pravoslavni svestenici u nasem kraju, i u crkvi u Selancu, spominju se u knjizi Sokolska 

nahija na vise mesta). 

 

Tomislav Krsmanovic 

 

 

-4.10.2004.године, Слободан Живковић. НАРОДНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ 

ПРЕДСЕДНИКА 

mailto:pokret@eunet.yu
http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html)
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РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Г-на БОРИСА ТАДИЋА – БЕОГРАД 

- Правно одељење – 

 

ПРИЈАВА И ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНКОМ ГЕНОЦИДНОГ ПСИХО-ФИЗИЧКОГ 

ТЕРОРА И ТОРТУРЕ, ПЉАЧКЕ ИМОВИНЕ И РАЗАРАЊА ТКИВА ДРУШТВА 

НАЈСТРАШНИЈИМ СРЕДСТВИМА ОД СТРАНЕ МИНУЛИХ И ЗАОСТАЛИХ 

ЗЛОЧИНАЦА Ј. БРОЗА И С. МИЛОШЕВИЋА ПРЕМА ОШТ. ПОРОДИЦИ 

ЖИВКОВИЋ ИЗ ОГЛАЂЕНОВЦА КОД ВАЉЕВА – ЗАХТЕВ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 Драги и поштовани Председниче и особље Канцеларије, 

 

 Уједно одушевљени Вама и Вашим радом за добро човека и својих грађана 

тешко се одлучујемо са којег краја отпочети да Вам се обратимо са крупним разлогом, 

да нам са Своје стране и законитог вршења службене дужности, пружите помоћ и 

заштиту, а које добро и свако добро од Бога истине желимо и Вама: 

 

 Не сумњајући у  Вашу савесност, добронамерност, стручност и племенитост, 

према међународним и државним законима, Уставу и свим нормама, ја, мој старији 

брат Живојин и сви живи и они недавно настрадали чланови породице смо жртве 

злочиначког удружења (Чл. 227. КЗРС-е) групе која делује још од 1968. године у месту 

рођења које врше припадници и симпатизери СКЈ-СПС-а,  запослени на функцијама 

ваљевског правосуђа и полиције – а незамисливе и неисказиве жртве њиховим 

чињењем злоупотребе и вршењем кривичног дела (свесно и намерно у циљу 

понижавања) из Члана 135. КЗРС-е, при чему нам је као занатлијама металске и електро 

струке и осталој бројнијој породици убијена радна способност, производећи од нас 

након злоставе и тортуре у дугогодишњем периоду – инвалиде рада I категорије, јер 

смо преживели. 

 

 Од Вас очекујемо само оно што деценијама захтевамо и молимо од „најнижих― 

до највиших органа у земљи и недавног обраћања Канцеларији за људска права при УН 

на Новом Београду, да, од нас у најкраћем року, док не будемо спречени доставимо 

писмене и друге доказе о природи и „разлозима― њиховог прогона, пљачки и терора 

који су проширили и на људе у окружењу где влада апокалиптична страва и општа 

несигурност има настрадалих) молимо за лични контакт са Вама, јер починиоци 

представљају општу опасност по опстанак, права и слободе сваког, и поред поштовања 

и испуњења свих законских обавеза и угледа код људи, али и одбијања да сарађујемо са 

њиховом ДБ, неучествовањем у њиховој политици као неутрални хрипћчани, нити 

изгласавањем истих, смо постали најпрогоњенија и најпраћенија породица у 

Ваљевском крају а узнемиравани смо од њихових саучесника и овде у Београду, где 

смо већина од нас постали дословне избеглице али не са Косова, не из Босне нити из 

Хрватске. Задње обраћања Министрима нису уродила плодом а са злочиначким 

службама и одговорнима у ваљевском правосуђу и милицији смо прекинули сваки 

контакт ради угрожавања живота и нашег тешко стеченог домаћинства у селу, које 

упорно настоје отети, као и једном комшији Милану Тимотићу. 

 

 Њему су, као и нама пошто смо се вратили са рада из СРН, иначе држављанин и 

Аустралије, силом и фалсификованом пресудом у одсуству истог, отели на 

најистакнутијем месту у селу, који је тежак инвалид у ногу, ресторан зв. „Мала 

Америка―, кућу, плац, столарске машине, започету халу уз ресторан, ауто документа, 
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даску, водовод који је такође сам својим рукама и новцем урадио, да би га у мом 

присству 1986. год. напали и покушали лишити слободе лудницом и затвором, када сам 

га голорук физички заштитио на очиглед вашара који су неовлашћено одржали на 

његовом плацу и раскршћу пута који води из села за Ваљево и Београд, тако да је у 

својих 55 година морао опет на рад у Аустралију, и поново је зарадио и купио све 

столарске машине, зграду надомак отетог плаца и куће, вратио се, а да у своју отету 

велику вилу годинама не може да уђе и да бар као инвалид преспава ни у зиму бар у 

једној соби које би му требало доделити правосуђе и социјални орган у Ваљеву, иако је 

асустенцијом оптужених (у прилогу) месних пријављиваних милиционера и саучесника 

у суду тужилаштву и др. саучесника све то отето, јер је заинтересованим новинарима 

око нас и о нама истима рекао све најбоље као и мноштво потписника петиција које смо 

узалудно предавали у диктаторском минулом режиму па једино контролом њиховог 

злочина над нама и ревизијом свих наших предмета у Ваљеву се истима може стати на 

пут терора, док гласно негодују против демократских промена  у земљи и испуњења 

свега што смо им усмено и писмено предсказали на време, које су називали паранојом 

наневши нам штету материјалну најмање два или више милиона марака одн. евра, а о 

моралној и здравственој штети се не може процењивати на чему инсистирамо. Да ли ће 

ови жалосни актери кривично одговарати, што су дужни по службеној дужности, ми, 

којима се ни у једној кривичној пријави, тужбама и петицијама није до сада удовољило, 

ради чега се до даљњег истима нећемо из наведених разлога ни обраћати да „млатимо 

празну сламу―, јер би заиста и било оно у вези са етикетама психијатрије и 

анатемисањима које су нам годинама прикачивали што у ствари говори о њима самима 

и манипуалторима од којих многи већ нису ни живи, а њихови остаци и последице јесу, 

- о томе нека одлуче надлежни. 

 

 ПРИЛОГ И ПОКЛОН КАНЦЕЛАРИЈИ: Књига г-на Т. Крсмановића, КАЗНЕНА 

ПСИХИЈАТРИЈА 1975-2004, ко је овде луд? и изнуђена Оптужница, проширена и 

допуњена и тужбе због терора над људима и имовином на општини Ваљева – са којим 

се не поступа као и пре. 

 

 Поштовани председниче и особље Канцеларије, ово је само „увод― у оно што 

треба да се почне са елиминисањем злочина над нама који је имао лош предзнак и одјек 

на цело друштво и нацију, иако не тврдимо, као што видите, да смо једини паћеници 

једног те истог зла и тактике актера које Вам пријављујемо тражећи заштиту. О истом 

не само да је извештавала сва званична штампа већ се као што и сами видите штампају 

и њиге што Вам се уступа на проверу. 

 

 Као Јеховини сведоци поштујемо према св. Писмо свакога а власт само 

ЗВАНИЧНУ, без имало мешања у политику, па са пуно поштовања и реалног 

очекивања праведне истраге и предузимања по овој ствари Вас поздрављамо и желимо 

добро и унапред похваљујемо. 

 

Београд, 04. октобар 2004.      Подносиоци 

 

 

 

- 2004.godina.. Medija  o knjizi ―Kaznena psihijatrija‖  T.Krsmanovica 
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-Radio Beograd 2, u emisiji‖Sporovi u kulturi‖ petak 15 oktobar od 10 do 11 casova. 

Ucesnici: profesor dr Stevan Petrovic, psihijatar; Moma Dimic, pisac: i autor. Emisiju vodila 

Meliha Pravdic, novinar. 

 

-List‖Borba‖ u dvobroju  od 9-10 oktobra, strana 18. 

 

Knjiga se moze nabaviti u knjizarama :Prosveta, Stubovi kulture( Beograd Arandjelovac, 

Kragujevac, Uzice, mozda  Kraljevo), Plato- St trg, i kod Kalimegdana,; Knjizara-Studentski 

kulturni centar;Srpska knjizevna zadruga( preko puta Beogradjanke);Knjizara Nikola 

Pasic;knjizara u Domu omladine; knjizara Macedo, Krunska ulica; knjizara Aleksandrija, 

pasaz u Knez Mihajlovoj ulici. 

 

Cena u knjizarama-350 dinara. Ili direktno od autora po ceni od 300 dinara, tel.3511829; Mop 

tel-064-3095176;pokret@eunet.yu. 

 

Promocija knjige u sredu 20 oktobra  2004 u 19 casova u Kuci Djure  Jaksica, Skadarlija, 

Skadarska ulica, kojom prilikom ce se moci kupiti knjiga.( po ceni od 300 dinara). 

 

-5 октобар 2004.године. Погибија два војника у касарни Топчидер. 
 
У оквиру касарне Топчидер, испред подземног војног објекта Караш под 

неразјашњеним и контроверзним околностима погинула су двојица гардиста Војске 

Србије и Црне Горе: Драган Јаковљевић и Дражен Миловановић, (познато под 

именом Случај Топчидер.)  

 

 

-Октобар 2004.године. Zlocudni tumor na nacionalnom tkivu. 

 

Neformlalni centri moci ( mafije, kriminalci, tajne sluzbe, svakojake agise itd,itd), su zlocudni 

tumor na nacionalnom i drzavnom organizmu koji je srpsku naciju doveo do slabljenja i 

takorecu nestanka. Ovi centzri moci su krivi sto ce Srbi, ako se nista  ne preduzme, za par 

decenija biti etnicka manijina  u  uzoj Srbiji. To je ogromna skupina koju cine nedozreli, 

raspameceni, ili nedotupavni, amoralni, psihopate, i svakojak otpad  i olos , spreman da 

kajisari na krvi i znoju nacije koja nestaje. 

 

Njihj se lacaju, jacaju ih, oni iz  geo-okruzenja da ih zloupotrebe za sejanje haosa, nereda, 

rusilastva, i sveopsteg  stradanija. 

 

Ovi centri moci govore da su Srbi u nemilosti, da treba trpeti, a oni za to vreme se obogatise 

od plajcki o kradja, i povrh svega sprovode cudovisne zloupotrebe i tiraniju nad nezasticenim 

gradjanima.A za to vreme mi gladujemo, nemamo novca da platimo dazbine.  A oni nas lazno 

kvalifikuju ,optuzjju, da tako ukriju sebe, da smo mi strani placenici i izdajnici.A to su oni 

ustvar .. 

 

Ono su nacionalni i drzavni problem boj 1. Dok njih ne uklonimo nema nam spasa. .Ispravne 

procene, pomirenje, prastanje i sloga.-to je jedina putanja spasa 

 

 

- 2004.година. Polozaj Srba u  Madjarskoj. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Povodom posete madjarske delegacije Beogradu, Cotric-funkcioner je u odgovor na optuzbe 

za  navodno nasilje nad Madjarima u Vojvodini,  izjavio da je u Madjraskoj preostalo samo 

10.000 Srba od vrlo brojne srpske zajednice, da su ostali asimilovani, i da je u pripremi novi 

zakon o manjinama, koji preti totalnoj asimililaciji Srba u Madjarskoj. 

 

Um caruje snaga klade valja. Protivimo se krsenjima prava bilo koga, pa i kada se radi o 

pravima etnickih manjina, ovoga puta Madjara. U isto vreme isticemo, da u Vojvodni ima 

nekoliko stotina hiljada Madjara,  koji cuvaju svoj entnicki identitet, a Srbi su u Madjarskoj  

asimilovani. Mnogi Srbi su bili napadnuiti poslednjih  petnaestak godina prilikom prolaska 

kroz  Madjarsku, sto nije jacalo odnose Srba i  Madjara. Srbi su uznemireni teznjama 

otcepljenja njihovih teritorija u SCG, i Vojvodine. 

 

Otuda je kontraproduktivna tuzba Evropskom sudu, za navodne povrede prava 300.000 

Madjara u Vojvodini. A sta sa pravima miliona Srba u SCG koj su ugrozeni od lokalnih 

kriminalaca? 

 

Madjarska je u isto  vreme za vreme desetak godina sankcija omogucavala gradjanim a nase 

zemlje vize i vezu sa svetom, sto je znacajna podrska. 

 

Nas su za vreme S.Milosevica, i ranije , optuzivali za podrsku Madjarima, sad zele da nas 

predstave za‖Srbe‖, to su isti oni koji su onda tajno vladali I sada to cine. 

 

I Madjarska I SCG su u istom camcu, te treba da se  slazu I imaju dobre odnose.. 

 

 

- DRUGI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU                                KTR.br.909/04 

 

DOPUNA PRIVATNE TUZBE od 13.10.2004 godine i 25.9..2004 godine 

 

Podnoslac Privatne tuzbe:Tomislav Krsmanovic, predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, 

Stanka Paunovica 70, 11090-Beograd  

 

Okrivljeni: osobe  koje nastupaju  na internet forumima pod  nazivom naloga: 

..... 

 

U poruci Dokument broj 1 ,od 27.9.2004 godine, objavljenoj na Serbian forumu kaze:‖ 

 

-KORISTITE USLUGE KANDICEVE I SIRITE NJENU ANTISRPSKU PROPAGANDU 

PO  FORUMU "LJUDSKA PRAVA, KOJU TAKODJE FINANSIRA SIPTARSKA MAFIJA 

I SOROS, A KADA NA TO UKAZEM JAVNOSTI, ONDA MASETE NEOSNOVANO 

TUZBAMA I PRETITE LIKVIDACIJOM. 

 

U poruci, Dokument broj 2, od 28 Sep 2004 objavljenoj na forumu  

ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

       kaze:‖ 

 

- CAK MI PRETITE SUDOM A U JEDNOM PISMU I "METAK U POTILJAK", JER 

PODRZAVATE ONE KOJI NA DRZAVNOM NIVOU SARADJUJU SA SIPTARSKOM 

MAFIJOM I PREPRODAJU DROGU, JOS IH NAZIVATE PATRIOTAMA I LIJETE 
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KROKODILSKE SUZE ZA POKOJNIKOM I OVIM LEPIM BORISOM, UMESTO DA 

PROTIV NJIH PODNESETE TUZBU ZA VELEIZDAJU ZEMLJE ! 

 

cime cini krivicna dela 

 

-Kleveta iz clana 92  KZRS 

-Uvreda iz clana 93 KZRS 

 

2. 

 

U svojoj poruci dokument broj 1, na srpskim forumima, Subject:  Re: [ujedinjeno_srpstvo] 

Re:QZ- K-evo ko pokusava da sabotira srpske forume 

 Date:  Fri, 24 Sep 2004 23:36:36 –0400 

From:  "BReply-To: ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

To:   <ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com> 

 References:  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 

 

kaze:‖luftiguzu i Susumigi po imenu"Mihpavle"!Koga ovde imitira izlapeli Tomislav 

  

Dimitrije je reagovao na jedan nepismeno-glupavo-tupavo sroceni komentar iz onog podruma 

sa Miljakovca a pod firmom"Pokret", koga cinite vas nekoliko budala. Posto se tamo medju 

vama nezna ko je veca budala  a ko je glavna budala, to se dogadja da ko medju vama prvi 

dograbi kibord, taj pocne da lupeta nebuloze. Ja imam original Dimitrijeve poruke tim 

budalama iz Pokreta (gde i ti pripadas) i  saljem je u prilogu, onako kako ju je Dimitrije 

poslao i lepo se vidi na kakvu vasu glupost je Dimitrije reagovao onako kako je reagovao. 

Takvu originalnu Dimitrijevu poruku su dobili i drigi clanovi foruma pa je saljem u prilogu 

samo zato da bi ostali clanovi foruma videli kakav si ti falsifokator i kako se sluzis lazima i 

podmetanjima, onako funjarski kako zanaju samo budale sa uverenjem da su budale i koji se 

ne stide svojih postupaka a ne plase se zakona jer ih zakon ne kaci, posto su ludaci. 

  

ORIGINALNO ЈЕ POSLAO OVO DOLE: 

  

----- Original Message -----  

From: c  

To: svetska_zavera@yahoogroups.com  

Sent: Friday, September 24, 2004 1:45 AM 

Subject: Re: [svetska_zavera] Re: [ujedinjeno_srpstvo] Re:D.Vukoticu- [serbianforum] Re: 

Peticija-Krsmanovic za OMBUDSMANA 

 

Svi mi znamo da to radi onaj upisani kilavko i izlapela budala Tomislav a koristi razne E-mail 

adrese koje su u njegovom razdrndanom kompjuteru kao i vas, jer je vas cobanin a vi samo 

njegove ovce,  

koji mu sluzite za njegovo izzivljavanje kao osvedocenog mentalnog bolesnika sa pismenom 

potvrdom da je budala!E moj prisipetljo  (ma ko da si), stvarno ce onaj Kosta da vas 

potamani, znam da je blizu vas tamo a takodje znam da je  brat od tetke ili od ujaka onom .. a 

jos su i komsije.Pitate se ti i tvoje smrdibube i bubasvabe; ko je Kosta, , Dimitrije a sada cete 

se pitati a koje taj Branko! 

Nije zgoreg za vase mentalno zdravlje da se raspitate poblize i da vidite sa koje strane ce vetar 

da vas oduva. Pazite; jesen ide lisce zuti, kruske zriju! 

  

mailto:ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com
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-cime cini krivicna dela- 

Kleveta iz clana 92  KZRS 

-Uvreda iz clana 93 KZRS 

 

 

3.c , u poruci broj 1 od  6.10.2004 g, Subject:  Pokret 

   Date:    Wed, 06 Oct 2004 12:08:54 GMT 

   From:  "spetar@caramail.com> 

     To:   pokret@eunet.yu 

kaze:‖umobolni komentar Krsmanovica,Ovaj avorton od Krsmanovica, i izdrkani 

intelektualac se kiti kojekakvim "srbskim" perjem a mozak mu je u guzici. Dokle god bude 

bilo takvih "Srba" iKosovo I Vojvodina ce zasluzeno otici drugima.Jos samo fali da se takvi 

sizofrenicari dovedu na vlast pa da sve bude OK .Neshvatljivo je da se takvi  dripci odrzavaju 

na forumimaTo je katastrofa ―... 

 

u poruci, dokument broj 2,From:   spetar@caramail.com 

 Reply-To:   ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

       To:  sorabia@yahoogroups.com 

kaze:‖u Srbiji strani placenici i kvislinzi imaju za zadatak da se uvuku u organe vlasti kao 

ombudsmani a placaju ih razne organizacije koje cine sve sami srbomrsci. ti placenici obicno 

nastupaju u javnosti kao borci za ljudska prava i humanitarci i kazu za sebe da su socijalni 

slucajevi da su siromasni i da jedva prezivljavaju. Strane organizacije kao Isil (tuzitelj je 

perdstavnik ISIL-a, koji je celo vreme branio Srbe)i Soros su neke demonisticke organizacije 

kojima pripada i Dzon Kei novi predsednicki kandidat SAD. On je Isilovac i 

libertarijanac)krsmanovic) i vratice Holbruka i Olbrajtovu u politku da bi oni dokrajcili 

Srbiju. 

 

Kvislinzi i strani Nato placenici optuzuju postene Srbe i tuze ih u drugom okruznom sudu u 

Beogradu samo da bi ih se otarasili.  

 

U Dokumentu broj 3, Subject: ujedinjeno_srpstvo] Pokret - prijateljstva 

     Date:  Tue, 28 Sep 2004 21:19:43 GMT 

     From: ar@caramail.com 

 Reply-To:  ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

       To: ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com> 

 

kaze:‖Pokret preti svim postenim srbskim rodoljubima i osudjuje ih da su siptari dok je 

krsmanovic licni prijatelj Ibrahima Rugove i Natase Kandic. Krsmanovicevi istpi na srbskim 

forumima su krajnje antisrbski i krjnje nepatriotski. On je placenik Nato krvnika i agresora i 

zadojen obecanjima sluzi agresoru za sirenje anti srbske propagande. On ima zaledjinu 

Zapada i nove vlade  kao i Madjarske manjine koja vec pocinje da stvara nerede u Novom 

Sadu. 

mailto:pokret@eunet.yu
mailto:sorabia@yahoogroups.com
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U Dokumentu broj 4,Subject:     Re: fabrikant i intriganti-Bernstajnova deklaarcijaRe:eric, 

vesna, pero, etc. [ujedinjeno_srpstvo]         Pokret - prijateljstva 

     Date:   Wed, 29 Sep 2004 21:43:29 GMT 

     From:    etar@caramail.com 

 Reply-To:    ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

       To:    "ujedinjeno_srpstvo " ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

kaze:‖ 

Prava stvar samosto nema nikakve veze sa Pokretom i Krsmanovicevim spletkarenjima. 

 

Zasto da se krije dugogodisnje prijateljstvo krsmanovica i Rugove. Oboje su "borci za ljudska 

prava" i dobijaju zadatke da se oslobode srbskih junaka i heroja. 

 

imic 

 

U Dokumentu broj 5-Subject:   [ujedinjeno_srpstvo] Knjiga Krsmanovica 

     Date:  Thu, 30 Sep 2004 21:30:04 GMT 

     From:  r@caramail.com 

 Reply-To:   ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

       To:    "ujedinjeno_srpstvo " <ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com 

kaze:‖ 

 

Kada smo vec kod knjiga, video sam da je g. Rakic poslao poruku na nekoliko foruma gde 

kaze da su mnogi clanovi tih foruma, narucivali knjige kod nekog naseg coveka u Americi  a 

sada se  prave ludi pa nece da plate te knjige autoru. krsmanoviceve knjige ne bih citao jer on 

radi za antisrbske organizacije americkih demokrata i za pro cecenske teroriste i za bin 

Ladenajer zeli da tako sakupi novca posto je on 

socijalni slucaj.on je dans ono sto je udba bila juce on je stetan za srbski narod i pomaze 

raspad srbskih teritorija jer se bori za prava onih koji ce doci glave srbskom narodu 

 

 

cime cini krivicna  dela: 

-Kleveta iz clana 92  KZRS 

-Uvreda iz clana 93 KZRS 

 

4... na njegovom sajtu http://www.sdlusa.com/sdl/ 

kaze:‖Serbia: Jewess and a traitor with bloody hands   Natasa Kandic, left, is a Jewess 

portraying a Serb to make   her lies credible. Tomislav Krsmanovic, right, betrayed his   own 

people into the hands of their executioners, Jews, for  the love of his Jewish wife. Many more 

traitors to come. Trazeci ljudska prava od Jevreja svetskih mocnika Jevrejka Natasa Kandic i 

Srbin Tomislav Krsmanovic ozenjen Jevrejkom su otvorili granice Jugoslavije agresoru.   

Kandic naziva Pec, srednjevekovni sveti srpski grad i centar Srpske Pravoslavne  Crkve, 

sediste Srpske Patrijarsije, jezikom okupatora, albanskim jezikom: Peje!   Jews have 

transformed United States into a Zionist superpower  Jews herd stupid Americans like cattle 

against one people after another and they    sell weapons to the enemy to kill Americans in 

order to profit from spilled blood.    FROM THE PROTOCOLS OF THE LEARNED 

ELDERS OF ZION -- "Throughout all   Europe, and by means of relations with Europe, in 

other continents also, we must   create ferments, discords and hostility. . . . if we allow the 

possibility of a general   rising against us, we shall respond with the guns of America. . . ." 

 

-cime cini krivicna dela 

mailto:ujedinjeno_srpstvo@yahoogroups.com
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-Kleveta iz clana 92  KZRS 

-Uvreda iz clana 93 KZRS 

 

jer iznose svi zajedno neistine, Podnosilac prijave je poznati borac za ljudska prava, 

predsednik Pokreta za zastitu ljudskih prava, ceo zivot je posvetio borbi za postovanje prava i 

ostvarenje patriotskih ideala, visokih moralnih vrlina, i intelektualnog integriteta, zbog cega je 

bio izlozen progonima, pisac velikog broja knjiga i brosura, naucnih i strucnih analiza 

objavljenih u domacim i stranim casopisima, dobitnik vise priznanja, clan nekoliko domacih i 

stranih udruzenja, poznati javni pregalac za prava srpskog naroda, povrh svega iako ima 68 

godina i  iza sebe zivot borbe za patriotske ideale je siromasan, na ivici socijale, nema 

automobil, ima samo 1 soban stan od 35 kvadratnih metara,bez ikakve druge nepokretne 

imovine, koji nije u stanju da placa  dazbine. Okrivljeni ovo  cini iz potreba da kompromituje 

u javnosti i na internetu  Podnosica prijave politickog neistomisljenika,   iz pobuda politicke 

netolerancije i ostrascenosti., a u isto vereme okrivljeni nastupa pod laznim imenom 

 

Zahtevam od vaseg suda  da pokrenete NAJIHITNIJI  postupak protiv okrivljenih  da se 

otkriju njihov identitet  i  postupci ganga kriminalaca koji cine okrivljeni, Trivan i Mijailovic, 

―Kosta Eric‖ i neke od ovih osoba, da se  privedu pravdi,  da mi se garantuje licna bezbednost 

i imovinska sigurnost, da se ustanovi cime se Okrivljeni bave, koje je njihovo  imovno  sta 

nje, kako su ga  stekli , njihove medjusobne  veze ,kao i sa  organizovanim i drugim 

kriminalcima, sa...., zahtevam hitnu procenu dusevnog zdravlja okrivljenih jer su oni verbalno 

agresivni, uznemireni, da se proceni da li mogu  bit opasni po .mene. 

  

 Upozoravam vas da je na delu zloupotrebe uznemirenih i bez poznavanja politike, sa ciljem 

da se seju lose procene i zavade, haos, koji su instrumentalizovani od onih koji zele dalju 

destabilizaciju. Iza njih stoje oni koji zele da sprece nacionalno pomirenje i da sprece da 

zazivi pravda i pravna drzava. Oni ce shvatiti jalovost njihovog nastavljanja bezakonja i bice 

stavljeni zbog toga na uvid politickim organizacijama, NGO, drzavnim organima i drugim 

instancama, i snositi zbog toga jos vece posledice. 

 

Ocekujem od vaseg Suda da hitno i energicno reaguje. 

 

 

 

-17.10..2004.године Pokret za zastitu ljudskih prava-

http://solair.eunet.yu/~pokret/pokret.html                    17 10.2004 godine 

 

 

OSNOVATI  KOMISIJE  ZA  PROVERU  POREKLA  IMOVINE. 

 

Maroder znaci ratni bogatas. Ratni bogatas znaci onaj ko se obogatio za vreme rata, od rata. 

Poslednjih petanestak godina raspada zemlje, ratova i sankcija, kraha pravne drzave i pojave 

sveprisutne mafije i kriminala, mnogi su se obogatili, neki i enormno. Ovde se ne misli na 

mala  i srednja preduzeca, ciji su vlasnici cesto svojim priljeznm radom i racionalnim 

poslovnim odlukama stekli kakav takav imetak, (mada i ovde u pojedinim slucajeva ima 

mafijaskog biznisa), nego se misli na one pojedince koji su se enormno obogatili u takvim 

ratnim i nenormlanim uslovima., na nezakonit nacin .A to znaci  pribegavajuci korupciji, 

crnom trzistu, mitu, otudjivanjima tudje imovine, tj pribegavajuci mafijaskom biznisu. 
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Maroderi-ratni bogatasi u pravnim drzavama bivaju posle zavsetka ratova sankcionisani jer su 

dosli do bogatstva na nezakonit nacin. Zato predlazemo da se osnuju KOMISIJE ZA 

PROVERU POREKLA IMOVINE., sa ciljem da se ustanovi ko su, kolika je njihova imovina, 

na koji nacin su dosli do nje, i da pocinioci budu privedeni zakonu i pravdi. 

 

Ovo je pogotovu potrebno jer se pojedini bogatasi sluze i dalje mafijastvom da bi sacuvali 

svoje bogatstvo i da bi ga povecavali, imaju svoje paravojne mafijaske formaciej koje su 

drzava u drzavi, koje usmeravaju po potrebi na  one koji im smetaju, ili govore istinu, i seju 

haos i destabilizaciju. Kao takvi su instrumentalizovani od geo-okruzenja da slabe drzavu i 

naciju.I neki od njih nezadovoljni polozajem neformalne vlasti, bi hteli da postanu  zvanicna  

vlast..Bogatasi se usudjuju da nasu organizaciju , njene celnike i aktiviste  podvrgavaju  

provokacijama uskracivanjima nasih prava, i pretnjama, blokadi telekomunikacija,  i na  druge 

nedozvoljene nacine. Povrh svega nas siromasne ljude koji su svoj zivot zrtvovali za prava 

ovoga  naroda,., koji smo na ivici socijale, javno kvalifikuju kao imucne, sorosevce, itd, a sto 

je potpuno netacno. 

 

Pozivamo drzavne organe da provere  nasa imovna stanja i da  to obznane. Isto da ucine u 

slucaju svih  onih koji su takve imovne situacije da spadaju u kategoriju bogatasa. Ovde treba 

zavesti postovanje zakona..Mi smo iskljuceni  iz politicke utakmice jer nemamo sredstva ni za 

zivot i puko prezivljavanje a kamoli za politicku utakmicu.Kada bi sada imali minimum 

sredstava da platimo troskove izbora mi bi postali znacajna snaga jer narod Srbije se naucio 

da prepoznaje prave vrednosti, nas dobro poznaje.Porucujemo bogatasima i njihovim ―para 

agisama‖ da nas se okanu. 

 

za Savet Pokreta 

Misa Oparnica 

 

-Новембар 2004.године. 

 

2 новембра је Џорџ Буш победио на изборима за председника САД. 
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 11 новембра Jaser Arafat преминуо након краће болеси непознате природе.. 

  

 

 

-5.11.2004.године.  

CETVRTI   OPSTINSKI  SUD  U  BEOGRADU                           Posl.broj      

VI.SU.1361/04-407                                                             

                                                                                                           Poslbroj II101/01 

 

Predmet:Vas dopis od 22.10.2004 godine 

 

Vas dopis ne odgovara na pitanja u vezi otudjenja mojih licnih predmeta i nase arhive, a to je 

sustina. To sto je prostorija vracena vlasniku Noletu  Lekaju je za mene nevazno, meni je 

bitno da se meni vrati ono sto je moje i sto je uzeo Dragana Zdravkovic.A to jos nie vraceno. 

 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Jaser_Arafat
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Vas sud je rastezao neopravdano  izvrsenje presude Prvog opstinskog suda, a ja nisam mogao 

biti prisutan navedenog datuma jer mi je Zdravkovic u vise navrata usmeno i pismeno pretio 

smrcu, i dolazio na  vrata moga stana, kako ja mogu onda doci u njugov stan.na dan 

06.12.2001 godine. Vasi izvrsioci su mogli moju svojinu predati Noletu Lekaju, oni to nisu 

ucinili. Zaprepasjujuca je cinjenica Vasa uporna nelogicna i besmislena , u sustini neozbiljna 

tvrdnja koja mene ne nteresuje, da ste vi predali  stan Lekaju, a ne govorite o mojim 

predmetima koji nisu vraceni. 

 

Vas sud je prekrsio zakon.Rastezao je, i pocinio i druge prerkrsaje, i nije mi vratio moju 

arhivu. 

 

Predmet je pred Evropskim sudom u Strazburu.Predlazem vam da preduzmete mere da mi se 

arhiva vrati, i da budem obestecen.Ona je negde sklonjena. Smatram da  je to najbolje 

resenje.Pred vasim sudom se vrlo tesko dolazi do pravde. To je iracionalno ponasanje. Vi ste 

privatizovali sud, tako cineci rusite ovu drzavu i slabite ovaj narod, za cetvrt veka cemo biti 

manjina u SCG, glavni krivcvi su oni koji krse zakon. Ovde oni koji treba da stite zakon ga 

krse.Time necete sacuvati svoje pozicije, zaraditi, kaznjavati ili sprecavati one koji navodno 

zele da privedu pravdi neke vase prijatelje, nego ste tako instrumentalizovani od geo-

okruzenja  da destablizujete zemlju.‖Najteze je kad neko ne zna a uciti se ne da‖-

Vuk.Karadzic. U nadi da cete postupiti  u duhu mojih sugestija, da izbegnemo Evropski sud. 

Mislim da je moja ponuda nagodbe razumna i racionalna. 

 

u Beogradu 5.11.2004 godine                                              Tomislav Ksrmanovic 

  

 

 

-2004.година. Petar Andric:  Ultimatum Srbiji na jugu Srbije 

Ultimatum Srbiji u Sandzaku 

Ultimatum Srbiji u Srbiji 

 

1.Ultimatum na jugu Srbije 

 

Albanci u Presevu i na jugu Srbije su ovih dana izdali svoju Politicku deklaraciju kojom 

zahtevaju: 

-Rehabilitovati teroriste 

- proterati vojsku i policiju, 

-zvanicno uvesti albanski jezik 

- slaviti praznike Albanije... 

 

Ovi zahtevi su razradjeni u Pristini i Tirani, i sire, na delu je strategija ―korak po korak‖ , kao 

sto je bilo na Kosovu. Cilj je secesija i pripajanje juga Srbije Kosovu i Albaniji, stvaranje 

velike Albanije.i dalje sirenje na sever prema Vranju, Leskovcu, Nisu, Prokuplju. Albansko 

stanovnistvo je ne samo mnogo mladje od srpskog, nego je i mnogo zdravije.i vitalnije. 

 

Projektanti ovih koncepata su Rugova, Taci, Haradinaj, Suroj, i drugi.  

 

Nismo mi ovde budale da ne znamo o cemu se radi i da je na delu specijalni socijalni 

inzinjering i subverzija sa ciljem da Albanci budu vitalniji, a da Srbi budu snemocali. Da ne 

mogu da se brane. 
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Da su Srbi zdravi i citavi, vitalni i  slozni, problem ne samo juga Srbije, Sandzaka, nego i 

Kosova bi bio za trenutak resen.Umorni, bolesni i. pozavadjuani Srbi su nemocni, statisti. 

 

Slicno je i u Sandzaku., zloupotrebljava se snemocalost Srba, veci natalitet i bolje zdravlje 

bosnjackog stanovnistva, da Srbe otuda izgone i da ih tamo obespravljuju. 

 

Sprovodi se dobro oprobani koncept koji je vec dao dobro poznate po Srbe porazne  rezultate 

na Kosovu, u Makedoniji, Sandzaku, pa  i u Bosni: 

-rasturanje pravoslavne porodice, a jacanje  muslimanske( kroz sirenje putem mas medija i na 

druge nacine hedonizma, poronografije, kica, sirenja  stetnog sistema vrednosti, a muslimani 

se zastititili od toga, a pravoslavci se naivno otvorili pogubnim uticajima 

-iseljavanje u inostranstvo, da se ne vrate, a Albanci odu pa se vrate bogati 

-jacane podrske alabanske dijaspore, a zavadjanje srpske dijaspore i matice 

- razaranje nacionalnog identiteta, , 

- -sirenje svadja medju Srbima 

- -progon, izgon 

- -rusenje zdravlja 

- -sistematska silovanja Srpkinja( videti knjigu D.Cosica-KOSOVO) 

 

2.Ultimatum u Sandzaku. 

 

Da ne ponavljamo, vrlo je slicno i u Sand zaku. Projektanti su isti  kao i na jugu Srbije. 

 

3.Ultimatum u Srbiji. 

 

Upravo u Srbiji je situacija najteza i najslozenija, i najopasnija.  

 

Nazalost, mi smo kratkovidi, ne vidimo da se primenjuje vrlo slican scenarijo kao i na jugu 

Srbije, Kosovu, Sandzaku, a to je: 

-zavadjanje Srba 

-slabljenje zdravlja i vitalnosti- 

-obaranje stope nataliteta 

 

Albanski i drugi lokalni anti-srspki lobiji to cine upravo preko srspkih kriminalaca i mafija.Cil 

je urusiti zakon, vojsku, policiju, ekonomiju, obrazovanje, licnu bezbednost, imovinski 

sigurnost, obespomociti naciju, rasturiti porodicu, obespomociti omladinu, rasiriti svakojake 

posasti( droga, alkoholizam, pedofilija, incest,  homoseksualnosti  itd).I tako obespomocen 

narod pretvoriti u statiste, koji mirno gledaju kako im drugi narodi otimaju teritorije. 

 

Isti scenarijo je i u Ukrajini. Mafijasi se bogate, Ukrajina tone i propada, nestaje 

 

Kriminalci i mafije u  Srbiji su glavni krivci, to su diletanti i neznalice,.svakojaki navodni 

―zastitnici Srpstva‖koje Rugova daljinskim upravljacem izabira, indoktrnira, i usmerava  da 

ruse Srbiju, i nahuskava ih na umne srpske patriote, a oni misle da brane Naciju i Drzavu. 

 

Rugova i co su ubili srpske politcare, vojnike,.itd. I to preko srpskih ―agisa‖.‖serlok holmsa‖. 

 

Pozivamo Drzavu da srpska Kosa pokosi korov.Ako se to ne desi energicno i brzo, Srbija ce 

za par decenija biti Kosovo, jug Srbije, Sandzak. ―Zastitnici Srpstva‖ treba da brane jug Srbije 
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i Sandzak,. a ne da ih ovde Rugova usmerava da kukavicki  pljackaju i progone srpski narod. 

Umesto da brane srspki narod, Rugova ih zloupotrebljava da ga pljackaju i slabe.. 

 

Ocistimo korov, dok ne bude kasno. 

 

 

-2004.године. Zasto su ubili sina Nikole  Poznica iz Banatskog Plandista? 

 

Nikola Poznic( 81) penzioner iz Banatskog Plandista ( poreklom iz Pakraca, Lika), je se sa 

nama borio za oslobadjanje njegovog sina Stevana (1948-1998) iz zatvora, gde je bio smesten 

na montiranom sudskom procesu. Sin Stevan inzenjer je bio izuizetna licnost, najbolji djak i 

student, stasit, lep, nadaren. Bio je u Americi par godina sa Licanima koji su bili poznanici, ili 

srodnici Nikole Tesle.Tamo se ponasao korektno. 

 

Kada se vratio  zemlju postaej sumnjiva licnost  hapse ga, sude i osudjuju na montiranom 

sudskom procesu, i drze ga vise  godina nevinog u zatvoru, gde I umire. 

 

Oni koji su ga unistili sada kazu Nikoli Poznicu:‖Mislisli smo da je bio americki spijun‖ 

 

Nikola kaze da za takvu sumnju nisu imali nikakve  dokaze.Navodno je se Stevan druzio sa 

srodnicima Nikole Tesle. A sta u tome ima lose? 

 

Lose procene su carevale ranije, traju i danas. 

 

Misljenja, stavovi , i postupci koji iz toga proisticu moraju biti zasnovani na cinjenicama. 

Ukoliko se ne barata sa pouzdano proverenim cinjenicama, onda se ne mogu stvarati 

verodostojni zakljucci. Ako se to pak desi, onda zakljucci mogu biti pogresni, a odluke i 

postupci na osnovu pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja su pogresni. 

 

Sa svim opasnim posledicama koje iz toga proisticu. 

 

Masovne su bile pogresne procene i stradalo je bezbroj nevinih ljudi. Neki su se osvestili i 

pokajali, drugi nisu jos ni dana danas shvatili svoje zablude. , ima ih koji su jos zadrtiji nego li 

ranije. 

 

Ono sto je najgore je da ovde i dalje caruju lose procene. Masovno se i danas sumnjice mnogi 

za nepostojece grehe. Za takve lose procene zloupotrebljavaju diletante i neznalice.koje 

guraju u lose procene, i onda ih nahskavaju na umne patriote. 

 

Uklonimo neznalice. 

 

  

-Децембар 2004.године. Bratstvo Krsmanovica. 

 

Danas sam bio na sastanku Krsmanovica u firmi Jove Krsmanovica Staro sajmiste broj 20 ( 

preko puta Hotela Bristol, sa druge strane Save). Vrlo prijateljski, rodjacki, Krsmanovica ima 

svugde-Crna Gora, Hercegovina, Bosna, Srbija,( ne samo zapadna, nego i Sumadija, 

Smederevo, juzna, ima ih u okolini  Krusevca , itd)Sandzak, Kosovo, na svim kontinentima, 

izneo sam podatak da ih ima u Hrvatskoj katolika, sto nisu znali, Jovo sa Romanije, je 
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uspesan biznismen, i profesor dr Milan Krsmanovic. .Sada svi treba da daju podatke o svojim 

da se napravi jedna velika knjiga o Krsmanovicima..Neki dan sam bio na Filozofskom 

fakultetu u Biblioteci upoznao zenu jednog Krsmanovica iz Rujevca, nisam znao za te 

Krsmanovice, on je pukovnik. 

 

da se vidimo.  

- 
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-  
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-  

 

--2004.година. Публиковања либертаријанских књига. 

У овој години сam публиковаo књигу професора Кена Скуланда Авантуре 

Џонатана Галибла на словеначком, ромском, и подржао сам пројекат на 

албанском  језику. 

Покренуо сам публиковање ове књиге по повратку са Скупа ИСИЛ-а у Попраду у 

Словачкој 1992.године,  прошло је од тада скоро дванаест година. Радостан сам да 

сам и ја лично допринео, да ова значајна књига буде преведена на велики број 

страних језика.  

Добио сам поруку од професора Скуланда, у прилогу, о преводима у 2004.години. 
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-2004 Chinese edition, Dean Peng translator, Century Publishing Group of Shanghai, 

Shanghai, China, 2004 Swedish e-edition, Mats Hinze, Sweden, 2004 Macedonian e-edition, 

Pavlina Petrova, Euro-Balkan Institute, Skopje, Macedonia, 2004 Somali serialized edition, 

Faisal Hassan, Somali Voice, Toronto, Canada, 2004-2005 Slovenian e-edition, Tomislav 

Krsmanovic, Belgrad, Serbia, 2004 Otis Gazette, Angelina Dubourg, Serialization, Otis, MA, 

2004 Urdu edition, Dr. Khalil Ahmad, Alternate Solutions Institute, Lahore, Pakistan, 2004 

DVD Philosophy of Liberty, Kerry Pearson, Tim Skousen, & Andrew L. Sullivan, 2004 UK 

Commentary edition, Janette Eldridge, commentary co-author, Leap Publishing, Cape Town, 

So. Africa, 2004 Albanian e-edition, Tomislav Krsmanovic, Belgrad, Serbia, 2004 Gypsy e-

edition, Tomislav Krsmanovic, Belgrad, Serbia, 2004 - See more at: 

http://kenschoolland.com/ken-schoolland-international-book-publications-

projects.php#sthash.NQCygcDR.dpuf 
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                                                             ПОГОВОР. 

 

У Индексу личних имена и презимена је дат само мали део имена свих оних који се 

спомињу у овој књизи. Пажљив читалац ће уз труд пронаћи многе јунаке ове саге, и 

познанике, или своје сроднике , који нису споменути у Индексу. 

 

Аутор Саге ради на тому 6, који покрива временски период од 2005. до 2015 .године, 

чиме ће бити заокружен његов читав досадашњи живот. Нада се да би  овај том требао 

да буде публикован до краја ове, 2015.године. 

 

Да ли је дошло до плагијата и до крађе идеје и концепта ове необичне и врло 

оригиналне књиге? 

 

Иза аутора је читав његов досадашњи дуги живот. Он се пита : Шта чинити? Одговори 

на ово питање су главна тема тома шест. 
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-Илин, Душица.................................................................................................................. 475  
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-ИСИЛ, Сан Франциско..........................................................................  ..........      7, 26, 27, 

30, 32, 33, 34, 35, 36, 102, 148, 269, 299, 305, 308, 314, 398, 424, 425, 445, 447, 448, 458, 

459, 466, 467, 478, 479, 480, 501, 502, 522, 526, 530, 562, 594, 611, 643, 663, 664,665, 728, 

786,  787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 7979, 798, 863, 864, 1509, 1510, 1511, 

1512, 1513, 1514, 1562, 1620, 1621,  

-ИСИЛ Конвенција, Атина..1995...................................................    ..................... .445-470,  

-ИСИЛ Регионални скуп у Копенхагену.........................................................       .786-800 

-ИСИЛ Конвенција Мерида. Мексико .......................................................................... 299, 

312, 313,  

-ИСИЛ Конвенција у Берлину..........................................................................................717 

723 

-ИСИЛ Конвенција у Риму ............................................................................................ 

стране 641-655. 

-ИСИЛ Конвенција у Талину ........................................................................................ 144-

161,  

-Исцељење нашег света, аутора др. Мери Руварт............................................          7, 145, 

309, 372, 414, 425, 449, 479, 480, 543, 619, 656,  

-ИЦН Галеника........................................................................................................... 271, 272,  

. 

Ј.  

 

-Јанић, Никола....................................................................................................................... 

1393 

--Јансен, Пал............................................................................................................................ 

790 

-Јањатовић, Боба ................................................................................................................... 

273, 412,  

-Јањић, Душан........................................................................................................................ 62 

-Јаркан, Навид........................................................................................................................ 

575 

 Јевтић, Миле........................................................................................................................  

                                                                                                                              273, 746, 1469,  

-Јездовић, Милосав................................................................................................................. 

1526,  

-Јелић, Мирко........................................................................................................................  

                                                                                                                                                775  

-Јеротић, др. Владета............................................................................................................. 

71, 118, 845 

-Јефтић, Олга....................................................................................................................... .58, 

104, 106, 658, 1412,  

  -Јованић, Милица.................................................................................................................. 

1121,1122,1123,1124, 1125, 1142, 1143, 1149, 1150, 1158, 1167, 1168, 1170, 1190.    1191, 

1215, 1216, 1219, 1220, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1244, 1245, 1247, 1251, 1252, 1271, 

1272, 1278, 1334, 1396, 1465, 1468, 1473, 1479, 1480, 1486, 1514, 1515, 1520, 1521, 1522, 

1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1542, 1543, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555,1556, 

1557, 1568, 1571, 1572, 1573, 1592, 1593, 1594,  

-Јованов, Ђурица................................................................................................ 

-Јовановић, Ана ...................................................................................................................    

                                                                                                                                               107 
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-Јовановић, Гордан ............................................................................................................ 272, 

412,  

-Јовановић, Јован ................................................................................................................ 326 

-Јовановић, Милосав ............................................................................................................  

                                                                                                                                        272, 412   

-Јовићевић 

, др, Бошко..............................................................................................................................  

                                                                                                                                             1002  

-Јовићевић 

, др. Томислав............................................................................................................................  

                                                                                                                                 11000, 1393  

-Јокић, Илија....................................................................................................................... 429 

-Јоковић, Јелена ..................................................................................................................... 

107 

-Јонген Хуберт (Рита)..........................................................................................................  34, 

303, 304, 463, 466, 469, 522, 529, 655, 664, 718,  

-Јоновић, Надежда .................................................................................................................  

                                                                                                                                              1282 

 

 

- К.                                                                                                                              

 

-Каин............................................................................................................................    43, 44 

-Капитализам за децу, књига Карла Хеса............................................................................7 

-Кашанин, Марина...........................................................................................................1396 

-Његово Краљевско Височанство Принц Александар Карађорђевић....................... . 902 

-Караџић, председник Републике Српске ........................................................................54 

-Кареманс, Томас.................................................................................................................81 

-Картер, Џим.....................................................................................................................  396,  

-Кендал, Францис....................................................................................................... 269, 718,  

--Кардош, Милица........................................................................................................ ....1148, 

1149,  

-Кафка       ............................................................................................................................... 5    

-Кенеди, Џон....................................................................................................................... 530 

-Кијановић, Надежда ................................................................................................. 86, 1243,  

-Клајн, Мирко ................................................................................................................      232 

-Клашња, Момчило............................................................................................................. 517  

-Кљајић, Олга...................................................................................................................... 443  

- Кнаусгард, Карл Уве                      .....................................................................................  3       

-Кнежевић, адвокат ..........................................................................................................  172 

-Кнежевић, Петар ........................................................................................................... 339,  

-Д.Кнежевић..................................................................................................................... .412,  

-Иван, др.Ковачевић..........................................................................................................272 

-Ковачевић, Мица .......................................................................................................... 1392,  

-Ковачевић, Тико........................................................................................................... 1392 

-Ковиљка ( девојачко презиме Крсмановић) ............................   ...................................37  

-Којић, Мика.................................................................................................................. 1480 

-Конецки, Елеонора......................................................................................................... 475, 

480, 517,  
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-Конрад, Рихард................................................................................................................-.146 , 

435, 1100,  

-Конфино, Лазар................................................................................................................ 146 

-Коп, Стефен.......................................................................................................................720 

--Кораћ, Миладин............................................................................................................. 1219 

-Кораћ, Миладин............................................................................................................. 1219 

-Косорић, Мира............................................................................................................. ... 175 

-Косановић, Мирна..........................................................................................................1410,  

-Костић, Мирослав........................................................................................................85, 114, 

115, 116,  175, 345, 412, 611, 746, 756, 839, 1002, 1148, 1218, 1272, 1561,  

-Коштуница, Војислав........................................................................................................118, 

272, 412, 1100, 1223, 1224,  

-Кошутић, Невенка, (Туђман).............................................................................................512 

-Кошутић, Стеван ............................................................................................................... 512 

-Крсмановић, из  Рујевца , пуковник Војске Србије .................................................... 1618,  

-Крсмановић, Пешић Александра-Саша.................................................................  ...17 , 18, 

,20.21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 126, 169, 175, 197, 570, 654, 1252, 1283, 1338, 1339, 1398, 

1399, 1412, 1413, 1418, 1419, 1602, 1603,  

-КРСМАНОВИЋА БРАТСТВО........................................................................................1617 

-Крсмановић, Василије....................................................................................................  1436,  

-Крсмановић, Велибор, Бора ........................................................................................        83, 

520, 1235, 1236, 1237,  1480,  

-Крсмановић, Драган.........................................................................................................1168, 

1169, 1222, 1224, 

-Крсмановић, Драгољуб ...............................................................................................      206 

-Крсмановић, Душан ......................................................................................................   1222, 

1223, 1224, 1448,  

-Крсмановић, Ђорђе, син Драгана Крсмановића, ......................................................... 1222, 

1223, 1224, 1448,  

-Крсмановић, Ђорђе, Ђојо, отац Драгана  

-Крсмановића................................................................................................            1169, 1223,  

-Крсмановић, Зора...........................................................................................................     483, 

484, 562, 570, 749, 1233, 1234, 1235, 1236, 

-Крсмановић, Јелена............................................................................................................  

                                                                                                                                              1480,  

-Крсмановић, Љубомир..................................................................................................     172, 

1050, 1051, 1052, 1169, 1223,  

-Крсмановић, Милан .( син)................................................................................................   

18, 33, 34,  126, 168,   170,   175, 296.  297,  485, 570, 654, 657, 662, 681, 717, 718, 722,723, 

909, 1234, 1235, 1236, 1237, 1413, 1418, 1419, 1420,  

-Крсмановић, Милан ( отац) ..........................................................................................      36  

,  

463,  658, 

-Крсмановић, др. Милан............председник Братства Крсмановића........................... 

1618,.    

 -Крсмановић, Милић .....................................................................................................  . 563, 

1235,  

-Крсмановић ( Иванковић) Нада.....................................................................................     72   

, 562,  563, 577, 1234, 1235,  

-Крсмановић, Пајко............................................................................................................ 1481 
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-Крсмановић 

, Раденко.......................................................................................................................................  

                                                                                                                                              1224,  

-Крсмановић, Симо.............................................................................................................  

                                                                                                                                              1223, 

-Крсмановић, Слава     ........................................................................................................ 205 

-Крсмановић, Смиља, супруга Љубе 

Крсмановића........................................................................................................................1052

,  

-Крсмановић, Часлав............................................................................................................521,  

-Крстајић, Данило ...........................................................................................................       53 

, 200,  202, 377, 522, 523, 690. 691, 692, 747, 1165, 1166, 1245, 1246,  1247, 1276,  

-Крстић, др. Десанка 

.............................................................................................................................................1439, 

1440,  

-Крстић, Михајло...............................................................................................................  541, 

658,  

-Крстић, Радмило.................................................................................................................. 

1439, 1440,  

-Кувељић. Милан ............................................................................................................  . 146                                      

 

Л 

 

 

-Лаврентије, Владика ваљевско- шабачки........................................................................  

                                                                                                             1481, 1555, 1556, 1604  

-Лазаревић, Љубомир........................................................................................................761,  

-Лазаревић, Остоја ............................................................................................................ 519 

-Лакић, Срђан..................................................................................................................... 412,  

-Лаушевић, Жељко............................................................................................................  172 

-Левенфелд...................................................................................................................   .47, 48,  

-Лекај, Ноле.......................................................................................................................   658, 

2003,  

-Лончар, Жозеф................................................................................................................... 469 

-Лончар, др. Мате.......................................................................................................................   

                                                                                                                                       475, 657,  

-Лубај, др. Душанка.......................................................................................................... 1107,  

-Лув, Леон............................................................................................................................ 269, 

718,  

-Лукашенко.......................................................................................................................... 295,  

-Лукић, Јован ...................................................................................................................... 113 

-Лукић, Радомир, професор Правног факултета у Београду.............................................57, 

821,  

-Лучић, Рада ..................................................................................................................... ...457, 

459, 465, 466,  

 

Љ 

 

-Љајић, др. Расим...........................................................................................................      396 

-Љиљан, Раде ..................................................................................................................     517  
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М.                                                                                                                                      

 

- Максимовић, Мирослав.........................................................................         .. 1218 

-Максимовић, Раја ..............................................................................................................            

                                                                                                                                   .1286, 1501,  

-Мандић, Клара.....................................................................................................................  

                                                                                                                                             .1161,  

-Манчић, Жаклина ........................................................................................................  ..1284,  

- -Маринковић, др. Слободан................................................................................................  

                                                                                                                                             1454,  

-Марјановић,др. Јован 

................................................................................................................................................121

9, 1395,  

- 

-Марио, Италијан, друг из Београда ( Том 2).....................................................................651 

-Марковић, Велизар..............................................................................................................                                                                                                              

                                                                                                                75, 11000, 1205,  1474,  

--Марковић, Владимир...........................................................................................................   

                                                                                                                                 33, 339, 345,  

-Марковић, Оливера.............................................................................................................  19 

-Марковић, Ратко ...................................................................................................................  

                                                                                                                                                764 

- Марковић, Тота........................................................................................................................  

                                                                                                                                    1100, 1205, 

-Мартиновић, Силвија.............................................................................................................  

                                                                                                                                           11000,  

-Мартић, Милан....................................................................................................................   

                                                                                                                                                422,  

-Матић, Веран.........................................................................................................................  

                                                                                                                                                173 

-Мендела, Нелсон....................................................................................................................  

                                                                                                                                        229, 232,  

-Мецелер, Стефан ...............................................................................................................  

                                                                                                                             ...650, 720, 721,  

-Милановић, Дафина......................................................................................................... ..172 

-Милановић, Милован......................................................................................................    . 62 

--Милер, Винцент...................................................  ....................................    33, 34, 102, 305. 

308, 310, 311, 464, 466, 469, 529, 649, 662, 718, 723, 790, 791,  

- Миливојевић, 

Звездан.....................................................................................................203,1284, 1347, 1475, 

1476,  

-Милиновић, Милкица....................................................................................................   ...64 

-Милисав, сусед из зграде, власник продавнице...............................................................             

                                                                                                                                               .801,  

-Милићевић, Александар , Цале ........................................................................................  

                                                                                                                                      663, 1394,  

-Милићевић, Влада .............................................................................................................     

                                                                                                                                     .663, 1394,  
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-Миловановић, Мића ..........................................................................................................126, 

761,  

-Миловановић, Ранко ------------------------------------------------------------------------------- 755, 

1218, 1276, 1395, 1539,  

-Милојевић, 

Мима................................................................................................................2002, 1124, 1125,  

-Милојевић, Миодраг...............................................................................................................   

                                                                                                                                        776, 839,  

-Милошевић, Вера................................................................................................................                                                                                                                                              

                                                                                                                                              1002,  

-Милошевић, Драган.............................................................................................................  

                                                                                                                                              1002,  

-Милошевић, Славољуб .................................................................................................... 109, 

757,  

-Милошевић, Слободан .................................................................................................      68, 

114, 260, 261, 263-266, 1146,  

-Милуновић, Вујадин.....................................................................................................60, 139, 

839,  

-Миљуш, Стево......................................................................................................................   

                                                    1252, 1253, 1338, 1339, 1412, 1418, 1419, 1420, 1602, 1603,  

--Мингарди, Алберто............................................................................................................ 

831, 832, 833, 834, 835, 836,  

- Минић, Јован ...............................................................................................................    205, 

502, 755, 

-Мисаиловић, Милена ..................................................................................................... 345,  

-Митановска, Деса............................................................................................................. 627, 

628, 629, 635, 636, 640, 641, 642, 655, 692, 693, 696, 772,  773, 780, 876, 877.878, 893, 996, 

997, 1144,  1393, 1550,  

-Митановски, Лепојка..........................................................................................................  

                                                                                                                          1002, 1148, 1149  

-Митеран, Данијел.................................................................................................             .167 

-Митра, Барун..........................................................................................                    720, 721  

-Митровић, Десо.............................................................................................................    205 

-Митровић, Мијо............................................................................................................    205 

-Митровић, Митра............................................................................................................  

                                                                                                                                            1148,  

- Митровић,  Роса ............................................................................................................  .205 

-Михајлов, Михајло..............................................................................................................             

                                                                                                                                             ...55 

-Младеновић, др. Марко................................................................................................... 1501, 

1538, 1561,  

-Младеновић, Милан.................................................................................................  ....55, 88, 

272, 746, 1282, 1395,  

-Младеновић, Михајло....................................................................................................    272, 

747,  

-Младић, Ратко генерал .................................................................................                  ....54 

-Мољковић, Илија ..............................................................................................                201 

-Морилон, Филип француски 

генерал...............................................................................................                  53, 54, 81, 87,  

- 
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- 

Н..................................................................................................................................... 

 

-Нађи, Џуди........................................................................................................................673, 

720,  

-Недељковић, др. Драган.................................................................................................. 1159,  

-Недељковић, Раде.......................................................................................................... 1002,  

-Недељковић, Славољуб................................................................................................... 1481,  

-Недин, Тереза..............................................................................................................            

                                                                                                                          1001, 1002, 1014,  

-Недић, Зоран ............................................................................................................      .... 576 

-Недић, Изабела...............................................................................................................     576 

-Недић, Радослав, Дујо..................................................................................................  ..1394,  

-Љиља Ненадов................................................................................................................. 1393,  

 1412,  

-Ненадов, Ненад..................................................................................................................  

                                                                                                                                             1393 . 

-Никић, др. Миољуб........................................................................................................    746 

--Николае Валентина, Буксар...........................................................................................  649 

- Николић, Вера............................................................................................................          37 

-Николић, Вида ...............................................................................................................    205 

-Николић, Мика ...............................................................................................................   205, 

1556,  

-Николић, Драгољуб .....................................................................................................     126 

-Николић, Драгослав. Мицки..........................................................................................   273, 

398, 412, 746,  

-Николић, Милан....................................................................................................... 118, 273, 

1223,  

--Николић, Мирослав..........................................................................................................  

                                                                                                                                            1395 

-Николић, Момчило........................................................................................................   338 

-Николић, Цина .............................................................................................................    126 

-Николић Слободан и Љиљана........................................................................................ 1093  

-Николић, Томислав........................................................................................................    429, 

1540,  

-Новаковић, Милорад......................................................................................................   434 

-Новаковић, Наташа.......................................................................................................... 1272 

 

О.                                                                                                                                       

 

-Обрадовић, Миља...............................................................................................................  

                                                                                                                                              1393 

-Ока, Јован............................................................................................................................  

                                                                                                                                              1002  

-Оклобџија, Ратимир........................................................................................................... 889, 

890, 891, 1266, 1557, 1558, 1559,  

-Ола, Норвежанин................................................................................................................468 

Олујић, Игор.........................................................................................................................  

                                                                                                                                              1001  

-Опарница, Миша................................................................................................................ 755 
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-Опарница, Момчило.......................................................................................................... 539, 

541, 746, 755, 872, 1412,  

-Орачић. Мирослав................................................................................................................  

                                                                                                        475, 657, 659, 660, 661,662, 

665,  

-Орић, Насер.......................................................................................................................   80, 

432,  

 

П.                                                                                                                                

 

-Павићевић, Борка..............................................................................................................   73 

-Павле, Патријарх Српски.................................................................................................. 443, 

1445, 1446, 

-Павлица, Михајло ..........................................................................................................   ...63, 

87, 125, 174, 345, 755, 1269, 1270, 1271,  

-Павловић, др. Бранислав...........................................................................................,,,,,,,,,175, 

204, 272, 412, 746, 839, 1401,  

-Павловић, др. Буда ...........................................................................................................  

                                                                                                                                    1002, 1395,  

-Павловић, Драган, 

Поп........................................................................................................................................  

                                                                                                                          1528, 1530, 1531,  

-Павловић, Љуба.................................................................................................................. 417 

-Павловић, , 

Мила....................................................................................................................................1282,  

-Палавестра, Предраг.............................................................................................................  

                                                                                                                                              163 

-Панић, Милан .................................................................................................................... 70, 

146, 204, 263, 472, 473, 568,  

-Панић, 

Радивоје..................................................................................................................1285, 1501, 

 

-Панић, Радованов, Љубица................................................................................................92, 

541,  

-Пановић, Селимир.............................................................................................................  

                                                                                                                                           1223,  

-Пантић, Станислав .............................................................................................................  

                                                                    192, 193, 194, 195, 200, 201, 533, 534, 747, 1002  

-Парага, Доброслав............................................................................................................ 510 

-Парага, Домагој ................................................................................................................ 510 

-Парага, Смиљан.....................................................................................................................  

                                                                                                                                        510, 511  

-Перишић, Златко ............................................................................................................   307, 

309, 429, 430, 431, 459, 474, 478, 486,  

-Петрак, 

Адам......................................................................................................................1284,  

-Петровић, Бранислав.........................................................................................................434, 

642, 658,  

-Петровић, Драгољуб, Чале...................................................................................................  

                                                                                                                                             .1528,  
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-Петровић, др. Јован.......................................................................................................... 1479, 

1480,  

-Петровић, Крста, певач ...................................................................................................  

                                                                                                                                              1188,  

-Петровић, Милан ..........................................................................................................       61, 

147 

-Петровић, Миодраг Чкаља...............................................................................................   

                                                                                                                                            .. 1481    

-Петровић, Мирко 

- Петровић, Надежда ..............................................................840, 1093 

.......................................................................................................................................................

.......................  

               .  

-Петровић, Светлана ...........................................................................................................  

                                                                                                                                              1393  

--Петровић, Слободан .......................................................................................................  

                                                                                                                                   ...746, 1002  

-Петровић, др.Стеван ......................................................................................................    ..65 

-Петровски, Бранко.........................................................................................................     113 

, 114, 475,  

-Пећанац, Љиљана .............................................................................................................. 204,  

                                                                                                                                                

1281,  

-Пешић, Влада .......................................................................................................................  

                                                                                                                                      485, 1234,  

-Познић, Никола................................................................................................................   174, 

1617,  

-Покорни, Душан............................................................................................................  34, 36, 

148, 372, 396, 397, 459, 461, 463, 466, 469, 470,  

-Поповић, Блажо..................................................................................................................  

                                                                                                         175, 746, 1001,  1272, 1276,  

-Поповић, Беба ................................................................................................................... 519 

-Поповић, Богдан..................................................................................................................   

                                                                                                                                             ...519 

Тања унука Богдана Поповића.................................................................................................  

                                                                                                                                                520 

.  

-Поповић,  

Василије................................................................................................................        477, 571,  

-Поповић,  Вељо( Вељко) .................................................................................................. 442,  

-Поповић, Владан ..............................................................................................................  114 

-Поповић, Милан ..............................................................................................................   . 68 

-Поповић, Мира .................................................................................................................  519,  

-Поповић, Пријезда............................................................................................................ 

1395,  

-Поповић, Савка .................................................................................................................  

                                                                                                                                              .1233 

-Потребић, Нада ................................................................................................................  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              1394  
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-Предић, Јоксић, .Љиљана........................................................................................................  

                                                                                                                1454, 1456, 1457, 1458  

-Прекајски, Иван ................................................................................................................ 272, 

412, 746, 1122, 1123, 1124, 1125, 1166,  

-Преци, Зеф............................................................................................................................  
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- 657, 681, 728, 729, 730,  

-Прибић, Борис...................................................................................................................1403,  

-Протић, др.Љубомир ......................................................................................................   163, 

164, 175, 273, 402, 746, 1395, 1469,  

-Пуцаревић, Јела............................................................................................................... 1517,  

-Пуцаревић, Раденко....... 
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-Рабит, Томас .......................................................................................................................... 

-Радан, Винко................................................................................................................... 326  

-Радивојац, Рајка..............................................................................................................   85 

-Радовановић, Мирослав, професор Филозоф ског факултета у Београду.......................            

                                                                                                                       57,  58, 163, 164  

-Раичковић ( жена) ................................................................................................................         

                                                                                                                                             1122  

-Ракитић, Слободан..............................................................................................................233 

-Радаковић 

Чеда.........................................................................................................................................663

,  

Радмило...................................................................................................................................34, 

36, 449, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 468, 469, 470, 479, 596, 611, 656, 657,  

-Рајнхард., 

Штајблер...................................................................................................................................6

50, 681, 682,  

-Ранковић, Љубодраг.............................................................................................................  

                                                                                                                                    840,  1286  

-Раос, Анте...........................................................................................................................659,  

-Ратковић, Војислава ..........................................................................................................595, 

656,  663, 1198, 1205, 1206,  

-Рашковић, др. Санда ..........................................................................................................  

                                                                                                                                            1159,  

-Рачић, 

Слободан....................................................................................................................479, 572, 

657, 1002,  

-Ренд, Ејн............................................................................................................................... 45, 

46, 47, 82, 450, 452, 453,  

-Рибић, Миленко..................................................................................................................  

                                                                                                                                    1093, 1286  

-Ристић, Зоран ......................................................................................................................           

                                                                                                                                                338  

-Рончевић, др. Радмило............................................................................................................  

                                                                                                                                      658, 1347  
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-Ротаревић.............................................................................................................................663 

-  

-Др. Руварт, Мери.................................................................................................................    7, 

36, 51, 145, 309, 372, 414, 425, 426, 449, 460, 479, 529, 543, 607, 608 ,619, 643, 656, 665,  

-Ругељ, др. Јанез......................................................................................................................  

                                                                                                             68, 404, 405, 406,  1561  
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-Савић, др. Веселин...........................................................................................                416  

-Савић, Јован...............................................................................................                 38, 541  

-Савић, Милан...................................................................................................               1002  

-Савичић, Срећко............................................................................................                  .174 

-Савовић, Маргит.............................................................................................                  189 

- Серкел, Иво .................................................................................................34, .36, 459, 461, 

466, 469,  479,  

-Сибила ..........................................................................................................73, 74, 75, 87, 

312, 313, 314, 407,408, 409, 420, 421, 426, 427, 564, 565, 573, 593, 594, 628, 629, 630, 638, 

641, 667, 668, 682, 768, 776, 798, 799. 800.801, 802, 803, 804, 805, 806.807.808.809. 810, 

811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 876, 913, 999, 1000, 1125, 1550, 1551,  

-Сивчевић, Љиљана ..............................................................................................            1283  

-Сидњенко Никола......................................................................................                          73 

-Симоновић, Мира....................................................................................................          658 

-Симонс, Марк..........................................................................................................           668,  

-Скањи, Атила, ..............................................................................................      159, 649, 650  

-Скуланд, Кен..............................................................................................         7, 34, 36, 145, 

299, 300, 307. 308, 309, 310, 311, 372, 396, 397,  425, 447, 458, 460, 472, 473, 474, 475, 

477, 479, 480, 483, 529, 530, 596, 611, 643, 644, 653, 657, 659, 681, 718, 720, 993, 1002, 

1214, 1620,  

-Смиљанић, Радомир......................................................................................   164, 173, 1478  

-Спасић, Александар, адвокат, ......................................................................     .56, 272, 746 

11000, 1395,  

-Спасић, Драган....................................................................................................               658 

-Спасић, Славица.................................................................................................... .1396, 1397  

-Срдић, Марио.............................................................................................................       1001  

--Сребреница ................................................................................................ ...   52, 78, 79, 80, 

81,  

-Срећковић, Јелена...................................................................................................   372, 398, 

425, 458, 475,  

-Срећковић, Саша............................................................................................................    611,  

--Стајић, Мица .................................................................................................................. 1536, 

1556,  

-Стаменов, Рајна.......................................................................................................   579, 658,  

-Стангачиловић, Душан.................................................................................     56, 57, 84, 85, 

91, 204, 205, 206, 326,  

-Станковић, Зоран......................................................................................................        1093,  

-Станковић, Милутин ......................................................................................               68, 85,  

-Станојевић, Биљана.................................................................................................       1001,  

-Стевановић, Милорад........................................................................................ 272, 402, 412, 

565, 573, 579, 593, 594, 667, 668, 746, 894,  
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-Стевчић, Љубомир..........................................................................................      61, 174, 338   

-Стегић, Викторија.........................................................................................                   .. 109 

-Стефановић, Душан, Дуле Гламба....................................................................        312, 756, 

1285, 1286,  

-Стефановски, Драган.......................................................................................            62, 337,  

-Стјуарт,  Ригоберто.............................................................................................              669  

-Стојановић, адв. ...................................................................................................     402, 573, 

667, 668 

-Стојановић, Јелисавета............................................................................................        1395 

-Стојановић, Теодора.............................................................................................    338, 1286  

 

- Т.                                                                                                                                 

 

-Тадић, Милка......................................................................................................................  

                                                                                                                                           1394  

-Тасковић, др. Александар..............................................................................................  118 

-Тешић, Мирко                                                              ...................................................    36 

-Тешић, Иконија................................................................................................................  36 

37 

-Тито, Јосип, Броз      .........................................................................................................   5, 

415,  

-Тодоровић, Рада ..................................................................................................................   

                                                                                                                                              .575 

-Тодоровић ( Јаркан)  Светлана......................................................................................... 575 

-Томић, Весна......................................................................................................................   

                                                                                                                                               440  

-Томић, Драган...................................................................................................................  

                                                                                                                                     ..668, 710  

-Томић, Наташа................................................................................................................... 182 

-Томић, Роза .....................................................................................................................   . 38 

-Томић, др. Сретен................................................................................................................   

                                                                                                                                               440 

-Тончић, Вучета.................................................................................................................  359, 

360,  

-Тријић, Вуја ....................................................................................................................... 202, 

1530,  

-Тријић, Јово........................................................................................................................  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             1530,  

-Тријић, Југослав................................................................................................................1481 

-Тријић, Павле....................................................................................................................1481,  

-Тријић, Рада.......................................................................................................................1528, 

1530, 1531,  

-Тријић, Радислав...............................................................................................................  

                                                                                                                                              1530,  

-Трајковић, Звонимнир.....................................................................................................            

                                                                                                              ..1460, 1461, 1462, 1463   

-Трифуновић, Бошко.....................................................................................................    .1478  

-Трумбић, Веселин..............................................................................................................1285 
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. др. Туђман, Фрањо............................................................................................................ 33, 

512,  

......... 

 

- У.................................................................................................................................. 

 

-Урошевић, Драгиња......................................................................................................... 1284 

-Урошевић, Томислав .....................................................................................................   1103 

-Ушћумлић, др. М...........................................................................................................      273 

 

........ Ф.                                                                                                                                  

 

-Фон Сакс( Саск) Александер ....................................................................................       .717 

-Фројд, Сигмунд....................................................................................................    47, 45, 46   

 

............ Х.                                                                                                                                                                                                            

 

-Хамити, Баки.............................................................................................................        174 

- Карл Уве Хаусгард....................................................................................................     .3, 4 

-Хаџијевски, Љупче....................................................................................................       395 

-Хес Карл.....................................................................................................................           7 

-Хрњичек, Мирослав ................................................................................................ 38, 669, 

670, 671, 746,  

--Хујбер, Борис...............................................................................................................1267 

-Хусеинбеговић, Горенчевска, 

Фатима.......................................................................................         ..663, 1192, 1600, 1601  

... 

Ц.                                                                                                               

 

-Цакана ................................................................................................................. 1122, 1123, 

1216, 

- Цветковић, Мирољуб ............................................................................................        412 

-Цветојевић, Сретен................................................................................................       .1481  

-Циглар, Тереза.........................................................................................................       2002  

--Цихабер, Мира........................................................................................................      1052, 

1436. 

-Цицовић, др. Обрен ...............................................................................................  501, 699, 

743, 755, 759, 760, 1401,  

-Црнојевић, Иво....................................................................................................            . 442 

-Црнојевић, Мара....................................................................................................            442 

-Црња, Нада...............................................................................................................      . 1110, 

1111, 1393,  

 

- Ћ................................................................................................................................  

 

-Ћосић, Добрица ........................................................................................................  70, 112, 

113,  

-Ћук. Мирко ....................................................................................................................1286 

-Ћук, Светозар............................................................................................................. 100, 635, 

658., 674, 700, 757, 806,  
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-Ћурувија, Славко...........................................................................................................     805 

 

..... Ч......................................................................................................................   

 

-Чавошки, др. Коста .................................................................................                         1561 

-Чалић, Милутин, адв...........................................................................                            .. 327 

-Чика, Козета ............................................................................................                           672 

-Чичак , Бранка.....................................................................................                                113 

 

Џ. 

..................... 

- Ш.                                                                                                                      

 

-Шафар, Владимир........................................................................................................    1281, 

1501,  

-Шаиновић....................................................................................................................       173 

-Шаје, Јоже.....................................................................................................................     517  

-Шаловић, Миладин .................................................................................................... 55,  56, 

1281,  

-Шаскевић, Михајло...........................................................................................................  
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- Швабић, новинар америчке агенције АП..................................................................      55 

-- -Шекс, Владимир............................................................................................................577, 

578,  

-Шећеровски, Виктор....................................................................................................... 517 

-Шешељ, др. Војислав .....................................................................................................   68, 

173, 398, 429, 628, 764, 888,  1302, 

-Шијаковић, др Иван ...................................................................................................... 2002, 

-Ширак, Жак.........................................................................................................................          

                                                                                                                                              .422  

-Шово, Ани.......................................................................................................................... 409, 

410, 647,  

-Штрпци............................................................................................................................   . 71 

-Шумуликовски, Јовица................................................................................................... ..475, 

517,  

-Шундић, Владимир.......................................................................................................... 327 

....................... 
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